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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów
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Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i od majątku,
podpisanej w Berlinie dnia 14 maja
2003 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



P r o j e k t       

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości

W dniu 14 maja 2003 r. została podpisana w Berlinie Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w  zakresie podatków od dochodu i od majątku,
w  następującym brzmieniu:

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postano-

wień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia                               2003 r.

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Aleksander Kwaśniewski

PREZES RADY MINISTRÓW

              Leszek Miller



P r o j e k t      

U S T A W A

z dnia                            2003 r.

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną

Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków

od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską

a  Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatko-

wania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie

dnia 14 maja 2003 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

10-76-iw



Umowa

między

Rzecząpospolitą Polską

a

Republiką Federalną Niemiec

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od

dochodu i od majątku
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Rzeczpospolita Polska

i

Republika Federalna Niemiec,

pragnąc zawrzeć nową Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

zakresie podatków od dochodu i od majątku,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres podmiotowy

Niniejsza Umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w

jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Artykuł 2

Podatki, których dotyczy Umowa

(1) Niniejsza Umowa dotyczy podatków od dochodu i od majątku, bez względu

na sposób ich poboru, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa lub

jego jednostek terytorialnych.

(2) Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które

pobiera się od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub

majątku, włączając podatki od zysku z przeniesienia własności majątku

ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnych kwot wynagrodzeń

wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

(3) Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą w

szczególności:
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a) w Republice Federalnej Niemiec:

aa) podatek dochodowy (Einkommensteuer),

bb) podatek od osób prawnych (Körperschaftsteuer) i

cc) podatek od działalności przemysłowej i handlowej

(Gewerbesteuer),

w tym domiary pobierane od każdego z tych podatków,

(zwane dalej „podatkiem niemieckim");

b) w Rzeczypospolitej Polskiej:

aa) podatek dochodowy od osób fizycznych i

bb) podatek dochodowy od osób prawnych,

(zwane dalej „podatkiem polskim”).

(4) Niniejsza Umowa będzie miała także zastosowanie do wszystkich podatków

takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które po podpisaniu

niniejszej Umowy będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich

miejsce. Pod koniec każdego roku właściwe organy Umawiających się Państw

będą informowały się wzajemnie o zasadniczych zmianach dokonanych w ich

ustawach podatkowych.
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Artykuł 3

Definicje ogólne

(1) W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a)  wyrażenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się

Państwo” oznaczają odpowiednio Rzeczpospolitą Polską lub Republikę

Federalną Niemiec i jeżeli są zastosowane w sensie geograficznym dla

celów niniejszej Umowy - obszar, na terenie którego stosowane jest

prawo podatkowe danego państwa;

 

b)  określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne

zrzeszenie osób;

 
c)  określenie „spółka” oznacza osobę prawną lub inną jednostkę, którą dla

celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną;

 

d)  określenia „przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa” i

„przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają

odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce

zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie lub

przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania

lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;

 
e)  określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport

statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi

śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce

faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z

wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski, statek powietrzny lub

statek żeglugi śródlądowej jest eksploatowany wyłącznie między

miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie;
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f)  określenie „właściwy organ” oznacza:

aa) w przypadku Republiki Federalnej Niemiec - Federalne Ministerstwo

Finansów lub organ, któremu przekazało swoje uprawnienia;

bb) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Finansów lub jego

upoważnionego przedstawiciela.

(2) Przy stosowaniu niniejszej Umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z

kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej

zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się w danym czasie

zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma

zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego

ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed

znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

Artykuł 4

Miejsce zamieszkania lub siedziba

(1) W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie „osoba mająca miejsce

zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która

zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej

miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne

kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego

jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje

osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu

osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w

tym Państwie.

(2) Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba

fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej

status określa się według następujących zasad:
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a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w

którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce

zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma

ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze

powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów

życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w

żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym

Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa

zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce

zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem

żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną

tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

(3) Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba nie

będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa

się, że ma ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się

miejsce jej faktycznego zarządu.

(4) Uważa się, że spółka osobowa ma siedzibę w tym Umawiającym się Państwie,

w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Jednakże artykuły od 6 do

23 mają zastosowanie tylko do dochodu lub majątku spółki osobowej, który

podlega opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym uważa się, że

ma ona siedzibę.
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Artykuł 5

Zakład

(1) W rozumieniu niniejszej Umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę,

przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność

przedsiębiorstwa.

(2) Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) fabrykę,

e) warsztat i

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo

inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

(3) Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, stanowią zakład tylko

wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

(4) Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie „zakład”

nie obejmuje:

a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania

lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa

wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa

wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
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d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów

albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla

przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze

przygotowawczym lub pomocniczym;

f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia

któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do

e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki,

wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter

przygotowawczy lub pomocniczy.

(5) Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu

6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje

pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu

przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na

postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, posiada zakład w tym Państwie

w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje

dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają

się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były

wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej

placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

(6) Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się

Państwie tylko z tego powodu, że prowadzi ono w tym Państwie działalność

poprzez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela pod

warunkiem, że takie osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

(7) Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub

jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się
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Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez

posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z

tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Artykuł 6

Dochody z majątku nieruchomego

(1) Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w

Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z

gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się

Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

(2) Określenie „majątek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo

tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest

położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do

majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych,

prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące

nieruchomości gruntowych, prawa użytkowania nieruchomości, jak również

prawa do stałych lub zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do

eksploatacji złóż mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych; statki

morskie, statki żeglugi śródlądowej i statki powietrzne nie stanowią majątku

nieruchomego.

 
(3) Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu

osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, najmu, dzierżawy lub innego rodzaju

użytkowania majątku nieruchomego.

 
(4) Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do

dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku

nieruchomego służącego do wykonywania wolnego zawodu.
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Artykuł 7

Zyski przedsiębiorstw

(1) Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu

tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność

gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład.

Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski

przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w

takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 (2) Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w

drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z

zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym

Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które

mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w

takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był

całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

 

 (3) Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów

ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi

kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w

którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.

 

 (4) Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków

zakładu przez podział całkowitych zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne

części, to postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie wykluczają ustalenia

przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle

stosowanego podziału; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak być taki,

żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.
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(5) Zakładowi nie można przypisać zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub

towarów dla przedsiębiorstwa.

 

(6) Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być

dokonywane każdego roku w taki sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione

powody, aby postąpić inaczej.

 
(7) Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w

innych artykułach niniejszej Umowy, to postanowienia tych innych artykułów nie

będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

Artykuł 8

Transport międzynarodowy

(1) Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków

morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym

Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu

przedsiębiorstwa.

 (2) Zyski osiągane z eksploatacji statków żeglugi śródlądowej w transporcie

śródlądowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie,

w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

 

(3) Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej lub

przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej znajduje się na pokładzie takiego statku, to

uważa się, że znajduje się ono w tym Umawiającym się Państwie, w którym

znajduje się port macierzysty takiego statku, a jeżeli statek nie ma portu

macierzystego, to w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba

eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
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 (4) Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się również do zysków

pochodzących z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym

przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

 

(5) W rozumieniu niniejszego artykułu do zysków osiąganych z eksploatacji w

transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych

zalicza się:

a) zyski osiągane z dzierżawy statków morskich lub statków powietrznych

bez załogi oraz

b) zyski osiągane z użytkowania, utrzymywania lub wynajmu kontenerów,

(włączając przyczepy samochodowe oraz odpowiednie wyposażenie do

transportu kontenerów) wykorzystywanych do transportu dóbr lub

towarów,

jeżeli taka dzierżawa lub takie użytkowanie, utrzymywanie lub wynajem, stanowi

działalność uboczną w stosunku do eksploatacji statków morskich lub

powietrznych w transporcie międzynarodowym.

Artykuł 9

Przedsiębiorstwa powiązane

(1) Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa uczestniczy bezpośrednio lub

pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa

drugiego Umawiającego się Państwa, albo

b) te same osoby uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu,

kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i

przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa,
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i jeżeli w jednym i w drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w

zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione lub

narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą

niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno z

przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie

osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio

opodatkowane.

(2) Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków własnego przedsiębiorstwa

i odpowiednio opodatkowuje również zyski przedsiębiorstwa drugiego

Umawiającego się Państwa, z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało

opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób połączone są

zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego Państwa, gdyby warunki

ustalone między oboma przedsiębiorstwami były warunkami, które byłyby

uzgodnione między przedsiębiorstwami niezależnymi, wtedy to drugie Państwo

dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych zysków w

tym Państwie. Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględnione inne

postanowienia niniejszej Umowy, a właściwe organy Umawiających się Państw

będą w razie konieczności porozumiewać się ze sobą bezpośrednio.

Artykuł 10

Dywidendy

(1) Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się

Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim

Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(2) Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się

Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z

prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce
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zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak

wymierzony nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka

(inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki

wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,

b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych

przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w

odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

(3) Określenie „dywidendy” użyte w niniejszym artykule, oznacza dochód z akcji,

akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli

lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również

inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca

dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z

akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.

(4) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania,

jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę

w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie,

w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność

gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim

Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział,

z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością

takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia

artykułu 7 lub artykułu 14.

(5) Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie,

osiąga zyski lub dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to
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drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę

spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie

mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie lub w

przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, faktycznie

wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim

Państwie, ani też obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie

wydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone

zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych

w tym drugim Państwie.

Artykuł 11

Odsetki

(1) Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie

mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie,

mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(2) Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się

Państwie, w którym powstają i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale

jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w

drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może

przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy

Umawiających się Państw rozstrzygną w drodze wzajemnego porozumienia

sposób stosowania tego ograniczenia.

(3) Bez względu na postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu, odsetki o

których mowa w ustępie 1, podlegają opodatkowaniu tylko w Umawiającym się

Państwie, w którym odbiorca odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

jeżeli odbiorca ten jest osobą uprawnioną do odsetek i jeżeli takie odsetki są

wypłacane:
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a) Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub Rządowi Republiki Federalnej

Niemiec;

b) z tytułu jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej, zabezpieczonej lub

gwarantowanej przez instytucję publiczną promującą eksport;

c) w związku ze sprzedażą na kredyt wyposażenia przemysłowego,

handlowego lub naukowego;

d) w związku ze sprzedażą na kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo

drugiemu przedsiębiorstwu, lub

e) w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank.

(4) Użyte w niniejszym artykule określenie „odsetki” oznacza dochód z

wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych jak i nie

zabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w

szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub

skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi

pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu

opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.

(5) Postanowienia ustępów 1, 2 i 3 niniejszego artykułu nie mają zastosowania,

jeżeli osoba uprawniona do odsetek mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w

Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Państwie, w którym powstają

odsetki, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony, bądź wykonuje

wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona i jeżeli

wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim

zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku stosuje się postanowienia

artykułu 7 lub artykułu 14.

(6) Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli

płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie.
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Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce

zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w

Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością

których powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata

tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że

odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała

placówka.

(7) Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą

uprawnioną do odsetek lub między nimi a osobą trzecią, kwota odsetek, mających

związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane,

przekracza kwotę, którą płatnik i osoba uprawniona do odsetek uzgodniliby bez

takich powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej

ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną

kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego

Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej

Umowy.

Artykuł 12

Należności licencyjne

(1) Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane

osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się

Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(2) Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 niniejszego

artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym

powstają i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do

należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim

Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może

przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.
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(3) Określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza

wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania

wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego,

włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub

modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za

użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie

przemysłowej, handlowej lub naukowej. Postanowienie to stosuje się

odpowiednio do wszelkiego rodzaju wypłat za użytkowanie lub prawo do

użytkowania nazwy, zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych oraz do

wypłat otrzymywanych jako wynagrodzenie za nagranie przez radio lub telewizję

występów sportowców lub artystów.

(4) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania,

jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania

lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się

Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, działalność gospodarczą

poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą

placówkę tam położoną, a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są

należności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu lub stałej

placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu

14.

 
(5) Uważa się, iż należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie,

jeżeli ich płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym

Państwie. Jednakże jeżeli osoba płacąca należności licencyjne, bez względu na to,

czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie,

posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z

działalnością których powstał obowiązek zapłaty należności licencyjnych, a

należności te są pokrywane przez ten zakład lub stałą placówkę, wówczas uważa
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się, iż należności licencyjne powstają w Państwie, w którym położony jest zakład

lub stała placówka.

(6) Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą

uprawnioną do należności licencyjnych lub między nimi a osobą trzecią, kwota

należności licencyjnych płacona za użytkowanie, prawo lub informację,

przekracza kwotę, którą płatnik i osoba uprawniona do należności licencyjnych

uzgodniliby bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu stosuje się

tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad

wymienioną kwotę, podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego

Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej

Umowy.

 

Artykuł 13

Zyski z przeniesienia własności majątku

(1) Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w

Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego w

rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą

być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(2) Zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce,

której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z

majątku nieruchomego, położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw

wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w

tym Państwie.

(3) Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego majątek

zakładowy zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w

drugim Umawiającym się Państwie albo z przeniesienia własności mienia
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ruchomego należącego do stałej placówki, którym osoba mająca miejsce

zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim

Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z

zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo

z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w

tym drugim Państwie.

(4) Zyski osiągane z przeniesienia własności statków morskich lub statków

powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, statków

eksploatowanych w żegludze śródlądowej oraz z przeniesienia własności majątku

ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, statków

powietrznych lub statków żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w

tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego

zarządu przedsiębiorstwa.

(5) Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku nie wymienionego w

powyższych ustępach podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się

Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 (6) W przypadku gdy osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania w

Umawiającym się Państwie przez okres przynajmniej pięciu lat i uzyskała miejsce

zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, ustęp 5 nie narusza prawa

pierwszego Państwa do opodatkowania tej osoby fizycznej na podstawie swego

wewnętrznego ustawodawstwa z tytułu jakiegokolwiek przyrostu majątku

osiągniętego z akcji lub udziałów w spółkach mających siedzibę w pierwszym

Umawiającym się Państwie do dnia, kiedy osoba ta przestała mieć miejsce

zamieszkania w tym Państwie. Jeżeli pierwsze z wymienionych Państw

opodatkowuje osobę fizyczną mającą tam miejsce zamieszkania z tytułu przyrostu

majątku w chwili, gdy osoba ta opuszcza to Państwo, a własność akcji lub

udziałów jest następnie przeniesiona i zyski z tego przeniesienia są opodatkowane

w drugim Państwie zgodnie z ustępem 5, wówczas to drugie Państwo przyjmuje
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jako podstawę oszacowania zysku z przeniesienia własności tę kwotę, którą

przyjęło pierwsze Państwo jako wpływ w chwili, gdy ta osoba fizyczna

opuszczała jego terytorium.

Artykuł 14

Wolne zawody

(1) Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się

Państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o

samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba

że osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie w

celu wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką,

wówczas dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w

takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

 (2) Określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie

wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub

edukacyjną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy,

adwokatów i radców prawnych, inżynierów, architektów, dentystów, doradców

podatkowych i biegłych rewidentów.

Artykuł 15

Praca najemna

(1) Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i

podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w

Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają

opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest

w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to
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otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim

Państwie.

 (2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie,

jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie

otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie,

podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie

przekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu,

rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu

pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim

Państwie, i

 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą

pracodawca posiada w drugim Państwie.

 
(3) Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do

wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w

Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie „pracownikiem”, oraz

wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania

lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca ta wykonywana

jest w tym drugim Państwie, i jeżeli:

a) pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz

osoby innej niż pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio

sposób wykonania tych usług, i

b) pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy

wykonanej przez pracownika.
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(4) Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu,

wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku

morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie

międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze

śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w

którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 16

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zarządu

(1) Wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne

płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie

otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej

siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym

drugim Państwie.

 (2) Uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce

zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu pełnienia

obowiązków pełnomocnika spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się

Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Artykuł 17

Artyści i sportowcy

(1) Bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 dochód uzyskany przez

osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu

działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego

lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w

tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być

opodatkowany w tym drugim Państwie.
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 (2) Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty

lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi lecz innej osobie, to

dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być

opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego

artysty lub sportowca jest wykonywana.

 

 (3) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do

dochodu osiąganego z działalności artysty lub sportowca w Umawiającym się

Państwie, jeżeli pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub głównie opłacany z

funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, kraju

związkowego, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej

albo organizacji użyteczności publicznej.

Artykuł 18

Emerytury, renty i inne podobne płatności

(1) Emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą

miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się

Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

 
 (2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności

otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym

się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego

Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim

Państwie.

 

 (3) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu okresowe lub

doraźne świadczenia wypłacane przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę

terytorialną osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się

Państwie, jako odszkodowanie z tytułu prześladowań politycznych, obrażeń lub
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szkód, w tym poniesionych w wyniku działań wojennych, mogą podlegać

opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

 
 (4) Ustęp 3 stosuje się odpowiednio do świadczeń wypłacanych przez

Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną osobie mającej miejsce

zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, jako odszkodowanie z tytułu

obrażeń lub szkód, powstałych w wyniku służby wojskowej lub zastępczej służby

wojskowej, w wyniku zabiegu medycznego, włączając szczepienie, w wyniku

przestępstwa bądź podobnych faktów.

 

 5) Płatności na utrzymanie, w tym na utrzymanie dzieci, dokonywane przez osobę

mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw na rzecz

osoby mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, są

zwolnione z opodatkowania w tym drugim Państwie. Postanowienie to nie ma

zastosowania, jeżeli tego rodzaju świadczenia na utrzymanie mogą być odliczone

w pierwszym Państwie przy ustalaniu dochodu płatnika podlegającego

opodatkowaniu; w rozumieniu tego ustępu nie uznaje się za odliczenie ulg

podatkowych przyznawanych w celu złagodzenia obciążeń socjalnych.

 
 (6) Określenie „renta” oznacza kwotę wypłacaną regularnie w ustalonych

terminach, dożywotnio lub przez ściśle określony albo możliwy do określenia

czas, w wyniku zobowiązania, które przewiduje takie płatności w zamian za

spełnione świadczenie dające się wymierzyć w pieniądzu lub w równoważniku

pieniężnym.

Artykuł 19

Służba publiczna

(1)

a) Uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, za wyjątkiem emerytur,

wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub
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organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego

Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlegają

opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

 

b) Jednakże uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia podlegają

opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi są

świadczone w tym Państwie, a osoba świadcząca te usługi ma miejsce

zamieszkania w tym Państwie, która

 aa) jest obywatelem tego Państwa; lub
 
 bb) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie

wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 

(2)

a) Emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez

Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny,

osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa, jego

jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko

w tym Państwie.

 
b) Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim

Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem tego

Państwa i posiada w nim miejsce zamieszkania.

(3) Postanowienia artykułów 15, 16 i 18 stosuje się do uposażeń, płac i

podobnych wynagrodzeń oraz emerytur z tytułu świadczonych usług

pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez

Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

 

 (4) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się także do

uposażeń, płac i podobnych wynagrodzeń oraz emerytur wypłacanych osobie
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fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz Instytutu Goethego Inter Nationes

(Goethe-Institut Inter Nationes), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej

(„Deutscher Akademischer Austauschdienst”), Instytutów Kultury Polskiej i

podobnych instytucji, które będą uzgodnione przez właściwe organy

Umawiających się Państw, z zastrzeżeniem, że takie świadczenia będą podlegały

opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, z którego będą wypłacane.

Artykuł 20

Profesorowie i pracownicy naukowo-badawczy

Osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w

celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole

wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się

Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce

zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od

opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za

nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nie przekraczający

dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem, że

będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim

Umawiającym się Państwie.

Artykuł 21

Studenci

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki

przez studenta, osobę uczącą się zawodu lub praktykanta, który przebywa w

Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki

lub szkolenia, a który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa

miał miejsce zamieszkania w drugim Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w

pierwszym Państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego

Państwa.
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Artykuł 22

Inne dochody

(1) Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym

się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte

postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy, podlegają

opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

 
 (2) Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do

dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego, określonego w

artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce

zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim

Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim

położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą

placówkę w nim położoną i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga

dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej

placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu

14.

 

 (3) Jeżeli w wyniku specjalnych powiązań pomiędzy osobą, o której mowa w

ustępie 1 niniejszego artykułu, a inną osobą, lub pomiędzy nimi obydwiema a

osobą trzecią, kwota dochodu, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu,

przekracza kwotę, która mogłaby być uzgodniona pomiędzy nimi, gdyby takie

powiązania nie istniały, postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do

ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku, nadwyżka wypłaty podlega

opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego z Umawiających się Państw i z

uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Umowy.
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Artykuł 23

Majątek

(1) Majątek nieruchomy w rozumieniu artykułu 6, będący własnością osoby

mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, a

położony w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym

drugim Państwie.

 
 (2) Majątek ruchomy stanowiący majątek zakładowy zakładu, którym

przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa dysponuje w drugim Umawiającym

się Państwie lub majątek ruchomy należący do stałej placówki, którym osoba,

mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim

Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, może być

opodatkowany w tym drugim Państwie.

 

 (3) Statki morskie i statki powietrzne eksploatowane w transporcie

międzynarodowym oraz statki eksploatowane w żegludze śródlądowej, jak

również majątek ruchomy służący do eksploatacji takich statków morskich,

statków powietrznych i statków żeglugi śródlądowej, podlega opodatkowaniu

tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce

faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

 
 (4) Wszelkie inne części majątku osoby mającej miejsce zamieszkania lub

siedzibę w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym

Państwie.
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Artykuł 24

Metody unikania podwójnego opodatkowania

(1) W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Republice

Federalnej Niemiec podatek będzie ustalany w następujący sposób:

a) Jeżeli nie mają zastosowania postanowienia w punkcie b), dochód

uzyskiwany w Rzeczypospolitej Polskiej lub mienie położone w

Rzeczypospolitej Polskiej, które zgodnie z niniejszą Umową może

podlegać opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, podlega wyłączeniu

z podstawy wymiaru podatku niemieckiego.

W przypadku dochodu z dywidend poprzednie postanowienia mają

zastosowanie jedynie do takich dywidend, które są płacone spółce (nie

włączając spółek osobowych) mającej siedzibę w Republice Federalnej

Niemiec przez spółkę mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w

której co najmniej 10 procent kapitału jest bezpośrednio własnością spółki

niemieckiej, a które to dywidendy nie zostały odliczone przy obliczaniu

zysków spółki wypłacającej dywidendy. Poprzednie zdanie nie ma

zastosowania do dochodu z dywidend wypłacanych przez spółkę mającą

siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, i która jest uprawniona do korzyści

w zakresie podatku od dochodu na podstawie ustawy z 20 października

1994 roku o Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Rzeczypospolitej

Polskiej.

Dla celów podatków od majątku wyłączeniu z podstawy wymiaru podatku

niemieckiego podlega również każdy udział, z którego dywidenda w

przypadku wypłacenia byłaby wyłączona z podstawy opodatkowania

zgodnie z postanowieniami zawartymi w poprzednich zdaniach.
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b) Na poczet niemieckiego podatku od dochodu zalicza się, z

uwzględnieniem postanowień niemieckiego prawa o zaliczaniu podatku

zagranicznego, podatek polski zapłacony zgodnie z prawem polskim i

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy od następujących rodzajów

dochodu:

aa) dywidend, innych niż te, o których mowa w literze a) zdanie 2;

bb) dochodu, który może być opodatkowany w Rzeczypospolitej Polskiej

na podstawie artykułu 11 ustęp 2, artykułu 12 ustęp 2, artykułu 13

ustęp 2, artykułu 15 ustęp 3, artykułu 16 ustęp 1 i artykułu 17.

c) Zamiast postanowień litery a), mają zastosowanie postanowienia litery b)

do dochodu w rozumieniu artykułów 7 i 10 oraz do majątku stanowiącego

podstawę takiego dochodu, chyba że osoba mająca miejsce zamieszkania

lub siedzibę w Republice Federalnej Niemiec dowiedzie, że wpływy brutto

zakładu w roku obrachunkowym, w którym zysk został osiągnięty, lub

wpływy brutto spółki mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w roku

obrachunkowym, za który dywidendy zostały rozdzielone, osiągane są

wyłącznie lub prawie wyłącznie z działalności objętej paragrafem 8 ustęp

1 pkt. 1 do 6 Niemieckiej Ustawy o zasadach opodatkowania transakcji

międzynarodowych („Außensteuergesetz”) lub z udziałów objętych

paragrafem 8 ustęp 2 tej Ustawy; to samo ma zastosowanie do majątku

nieruchomego służącego zakładowi (artykuł 6 ustęp 4) oraz do zysków z

przeniesienia własności takiego majątku nieruchomego (artykuł 13 ustęp

1) oraz do majątku ruchomego stanowiącego majątek zakładowy zakładu

(artykuł 13 ustęp 3).

d) Republika Federalna Niemiec zastrzega sobie prawo do wzięcia pod uwagę

dochodu i majątku wyłączonego z opodatkowania niemieckiego na

podstawie niniejszej Umowy, przy ustalaniu stawki podatku od

pozostałego dochodu i majątku.
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(2) W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w

Rzeczypospolitej Polskiej podwójnego opodatkowania unikać się będzie w

następujący sposób:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej

Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice

Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z

uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od

opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty

podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę

podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek

zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu,

 
 b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej

Polskiej osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami

artykułów 10, 11 i 12 mogą być opodatkowane w Republice Federalnej

Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od

podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu

zapłaconemu w Republice Federalnej Niemiec. Jednakże takie odliczenie

nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed

dokonaniem odliczenia i który odpowiada tej części dochodu, która została

osiągnięta w Republice Federalnej Niemiec.

(3) Zamiast postanowień ustępu 1 litera a) lub ustępu 2 litera a) niniejszego

artykułu mają zastosowanie zależnie od przypadku postanowienia ustępu 1 litera

b) lub ustępu 2 litera b) niniejszego artykułu, jeżeli:

a) w Umawiających się Państwach dochód lub majątek objęty jest

odmiennymi postanowieniami Umowy lub jest przypisany odmiennym

osobom (z wyjątkiem osób w rozumieniu artykułu 9), a ta różnica
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stanowisk nie może być uregulowana zgodnie z procedurą przewidzianą

w artykule 26 ustęp 3, i jeżeli w wyniku tych rozbieżności stanowisk

dany dochód lub majątek mógłby być nie opodatkowany lub mógłby być

opodatkowany według niższej stawki, lub

 

 b) po przeprowadzeniu właściwych konsultacji i z zastrzeżeniem ograniczeń

wynikających z wewnętrznego ustawodawstwa Umawiające się Państwo

notyfikuje drugiemu Umawiającemu się Państwu w drodze

dyplomatycznej, że zamierza zastosować postanowienia ustępu 1 litera b

lub ustępu 2 litera b) niniejszego artykułu do innych rodzajów dochodu.

Notyfikacja będzie miała zastosowanie od pierwszego dnia roku

kalendarzowego następującego po roku, w którym została dokonana, i po

spełnieniu wszystkich wymogów prawa Państwa przekazującego

notyfikację niezbędnych dla jej wejścia w życie.

Artykuł 25

Równe traktowanie

(1) Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim

Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim

obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe, niż opodatkowanie i związane

z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych

okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku

z ich miejscem zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje się również bez

względu na postanowienia artykułu 1 w stosunku do osób, które nie mają miejsca

zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiających się Państwach.

 

 (2) Bezpaństwowcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Umawiającym się

Państwie, nie będą poddani w żadnym z Umawiających się Państw

opodatkowaniu ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej
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uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą

być poddani obywatele danego Państwa w takich samych okolicznościach.

 

 (3) Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa

posiada w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w tym drugim

Państwie mniej korzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstw tego drugiego

Państwa prowadzących taką samą działalność. Postanowienie to nie może być

rozumiane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do udzielenia osobom

mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie

jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych z uwagi na stan

cywilny lub obciążenia rodzinne, których udziela ono osobom mającym miejsce

zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.

 

 (4) Z wyjątkiem przypadków stosowania postanowień artykułu 9 ustęp 1, artykułu

11 ustęp 7 lub artykułu 12 ustęp 6, odsetki, należności licencyjne i inne koszty

ponoszone przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa na rzecz osoby

mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie

są odliczane przy określaniu podlegających opodatkowaniu zysków tego

przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakby były one płacone na rzecz

osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym pierwszym Państwie.

Podobnie zobowiązania przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa zaciągnięte

wobec osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym

się Państwie, są odliczane przy określaniu podlegającego opodatkowaniu majątku

tego przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakby były one zaciągnięte

wobec osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w pierwszym

wymienionym Państwie.

 
 (5) Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których kapitał należy w całości

lub częściowo, albo który jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez

jedną lub więcej osób, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim

Umawiającym się Państwie, nie mogą być w pierwszym Umawiającym się
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Państwie poddane opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są

inne lub bardziej uciążliwe aniżeli opodatkowanie i związane z nim obowiązki,

którym są lub mogą być poddane podobne przedsiębiorstwa pierwszego

wymienionego Państwa.

 

 (6) Bez względu na postanowienia artykułu 2 postanowienia niniejszego artykułu

mają zastosowanie do wszystkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Artykuł 26

Procedura wzajemnego porozumiewania się

(1) Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających się

Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne

z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona niezależnie od środków

odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić

swoją sprawę właściwemu organowi tego Państwa, w którym ma ona miejsce

zamieszkania lub siedzibę, albo jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie

postanowienia artykułu 25 ustęp 1, właściwemu organowi tego Umawiającego się

Państwa, którego jest obywatelem. Sprawa musi być przedłożona w ciągu trzech

lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu, powodującym

opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

 

 (2) Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może spowodować

zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w

porozumieniu z właściwym organem drugiego Umawiającego się Państwa, tak

aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Każde osiągnięte

porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy

przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Państw.

 

 (3) Właściwe organy Umawiających się Państw będą wspólnie czynić starania,

aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które
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mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu Umowy. Mogą one również

porozumiewać się wzajemnie co do sposobu zapobiegania podwójnemu

opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane w niniejszej Umowie.

 

 (4) Właściwe organy Umawiających się Państw mogą komunikować się

bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach objętych

postanowieniami poprzednich ustępów niniejszego artykułu.

Artykuł 27

Wymiana informacji

(1) Właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały informacje,

które są niezbędne do stosowania niniejszej Umowy oraz informacje dotyczące

ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Państw w odniesieniu do

podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, które pobierane są na rzecz

Umawiających się Państw lub ich jednostek terytorialnych w zakresie, w jakim

opodatkowanie przewidziane w tym ustawodawstwie nie jest sprzeczne z Umową.

Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2.

Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły

tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z

ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione

jedynie osobom lub organom (w tym organom sądowym albo administracyjnym)

zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo

rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków wymienionych w zdaniu 1. Takie

osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach i z

uwzględnieniem ograniczeń ustalonych przez właściwy organ dostarczający dane

Umawiającemu się Państwu. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym

postępowaniu sądowym lub w postanowieniach sądowych pod warunkiem, że

właściwy organ drugiego Umawiającego się Państwa nie wniesie żadnego
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zastrzeżenia. Informacje te mogą być przekazywane innym agendom tylko za

uprzednią zgodą właściwego organu drugiego Umawiającego się Państwa.

(2) Ustęp 1 niniejszego artykułu nie może być interpretowany jako zobowiązujący

jedno z Umawiających się Państw do:

a) stosowania środków administracyjnych w celu udzielenia informacji, które

są niezgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub

drugiego Umawiającego się Państwa,

b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na podstawie

ustawodawstwa albo w ramach zwykłej praktyki administracyjnej tego lub

drugiego Umawiającego się Państwa,

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą,

przemysłową lub zawodową albo działalność handlową lub informacji,

których udzielanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre

public).

d) udzielania informacji, o ile uważa ono opodatkowanie w państwie

proszącym o udzielenie informacji za sprzeczne z ogólnie uznanymi

zasadami opodatkowania lub z postanowieniami jakiejkolwiek umowy, jaką

państwo proszone zawarło z państwem proszącym o informację.

e) udzielania informacji, jeżeli prowadziłoby to do dyskryminacji między

obywatelami państwa proszonego a obywatelami państwa proszącego o

informacje w takich samych okolicznościach.
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Artykuł 28

Pomoc w poborze podatków

(1) Umawiające się Państwa będą udzielały sobie wzajemnie pomocy w egzekucji

ich wierzytelności podatkowych. Pomoc ta nie jest ograniczona postanowieniami

artykułów 1 i 2. Właściwe organy Umawiających się Państw mogą, w drodze

wzajemnego porozumienia ustalić tryb stosowania tego artykułu.

(2) Użyte w tym artykule określenie „wierzytelność podatkowa” oznacza kwotę

należną z tytułu podatków bez względu na rodzaj i nazwę, nakładanych w imieniu

Umawiających się Państw lub ich jednostek terytorialnych, o ile takie

opodatkowanie nie jest sprzeczne z niniejszą Umową lub innym

międzynarodowym porozumieniem, którego Umawiające się Państwa są stronami,

łącznie z odsetkami, karami administracyjnymi i kosztami egzekucji lub kosztami

środków zabezpieczających związanych z taką kwotą.

(3) Jeżeli wierzytelność podatkowa Umawiającego się Państwa, która podlega

egzekucji na mocy ustaw tego Państwa i jest należna od osoby, która w danym

czasie nie może na mocy tych ustaw przeszkodzić jej egzekucji, to taka

wierzytelność podatkowa na wniosek właściwego organu tego Państwa będzie w

celu jej egzekucji przyjęta przez właściwy organ drugiego Umawiającego się

Państwa. Taka wierzytelność podatkowa będzie ściągnięta przez to drugie

Państwo zgodnie z jego ustawodawstwem stosowanym w zakresie egzekucji i

poboru jego własnych podatków, tak jakby dana wierzytelność podatkowa była

wierzytelnością podatkową tego drugiego Państwa.

(4) Jeżeli wierzytelność podatkowa Umawiającego się Państwa jest

wierzytelnością, w odniesieniu do której to Państwo może na mocy jego prawa

podjąć środki zabezpieczające dla potrzeb jej egzekucji, to na wniosek
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właściwego organu tego Państwa taka wierzytelność podatkowa będzie przyjęta w

celu podjęcia środków zabezpieczających przez właściwy organ drugiego

Umawiającego się Państwa. To drugie Państwo podejmie środki zabezpieczające

w odniesieniu do wierzytelności podatkowej zgodnie z przepisami jego

ustawodawstwa, tak jakby ta wierzytelność podatkowa była wierzytelnością

podatkową tego drugiego Państwa, nawet jeżeli w czasie podjęcia takich środków

zabezpieczających, wierzytelność podatkowa nie podlega egzekucji w pierwszym

wymienionym Państwie lub jeżeli jest należna od osoby, która ma prawo zapobiec

egzekucji.

(5) Bez względu na postanowienia ustępów 3 i 4, wierzytelność podatkowa

przyjęta przez jedno Umawiające się Państwo w rozumieniu ustępów 3 i 4 nie

będzie w tym Państwie podlegać przedawnieniu ani nie przyzna jej się

pierwszeństwa stosowanego do wierzytelności podatkowej na mocy ustawo-

dawstwa tego Państwa z uwagi na jej istotę. Ponadto wierzytelność podatkowa

przyjęta przez Umawiające się Państwo w rozumieniu ustępów 3 i 4 nie będzie

miała żadnego pierwszeństwa w tym Państwie na mocy ustawodawstwa drugiego

Umawiającego się Państwa.

(6) Postępowanie odnośnie istnienia, wymagalności lub kwoty wierzytelności

podatkowej Umawiającego się Państwa może być prowadzone jedynie przed

sądami lub organami administracyjnymi tego Państwa. Żadne postanowienie tego

artykułu nie może być rozumiane jako tworzące lub przyznające prawo do

wszczęcia postępowania przed jakimkolwiek sądem lub organem

administracyjnym drugiego Umawiającego się Państwa.

(7) Jeżeli, w jakimś momencie po przedłożeniu wniosku przez Umawiające się

Państwo na podstawie ustępów 3 i 4 i zanim drugie Umawiające się Państwo
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ściągnęło i przekazało daną wierzytelność podatkową pierwszemu Umawiającemu

się Państwu, dana wierzytelność podatkowa przestaje być:

a) w przypadku wniosku przedłożonego na mocy ustępu 3 - wierzytelnością

podatkową pierwszego Umawiającego się Państwa, która podlega

egzekucji na mocy ustaw tego Państwa i jest należna od osoby, która w

tym czasie nie może na mocy ustawodawstwa tego Państwa zapobiec

jego egzekucji, lub

b) w przypadku wniosku przedłożonego na mocy ustępu 4 - wierzytelnością

podatkową pierwszego wymienionego Państwa w odniesieniu do której

to Państwo może na podstawie jego ustawodawstwa podjąć środki

zabezpieczające w celu zapewnienia jej egzekucji,

to właściwy organ pierwszego wymienionego Państwa niezwłocznie poinformuje

o tym fakcie właściwy organ drugiego Państwa i w zależności od decyzji podjętej

przez drugie Państwo, pierwsze wymienione Państwo zawiesi lub wycofa swój

wniosek.

(8) W żadnym przypadku postanowienia tego artykułu nie mogą być rozumiane

jako nakładające na Umawiające się Państwo zobowiązania do:

a) stosowania środków administracyjnych sprzecznych z ustawodawstwem

lub praktyką administracyjną tego lub drugiego Umawiającego się

Państwa,

b) podejmowania działań sprzecznych z porządkiem publicznym (ordre

public),
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c) udzielania pomocy jeżeli drugie Umawiające się Państwo nie podjęło

wszelkich stosownych czynności egzekucyjnych lub zabezpieczających,

zależnie od przypadku, na podstawie jego ustawodawstwa lub praktyki

administracyjnej,

d) udzielania pomocy w przypadkach, w których obciążenie administra-

cyjne dla tego Państwa jest wyraźnie nieproporcjonalne do korzyści jakie

może z tego odnieść drugie Umawiające się Państwo.

Artykuł 29

Zwrot podatku odliczanego u źródła

(1) Jeżeli w jednym z Umawiających się Państw podatki od dywidend, odsetek,

należności licencyjnych lub innego dochodu są pobierane od osoby mającej

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie poprzez

odliczenie u źródła, wówczas prawo pierwszego wymienionego Państwa do

stosowania odliczenia podatku według stawki obowiązującej na podstawie

przepisów jego prawa wewnętrznego nie jest naruszane przez postanowienia

niniejszej Umowy. Podatek w ten sposób odliczony u źródła zwraca się na

wniosek podatnika, jeżeli jest on zmniejszony lub zniesiony na mocy niniejszej

Umowy.

 

 (2) Wniosek o zwrot podatku składa się do końca czwartego roku następującego

po roku kalendarzowym, w którym podatek potrącony u źródła został naliczony

od dywidend, odsetek, należności licencyjnych lub innego dochodu.

 

(3) Umawiające się Państwo, w którym powstaje dochód, może zażądać

urzędowego potwierdzenia wydanego przez właściwe organy drugiego
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Umawiającego się Państwa, iż podatnik posiada w tym Państwie miejsce

zamieszkania lub siedzibę.

 

 (4) Właściwe organy mogą w drodze wzajemnego porozumienia ustalić sposób

wprowadzenia w życie niniejszego artykułu i jeżeli jest to konieczne, mogą ustalić

inne procedury wprowadzania w życie ulg podatkowych przewidzianych w

niniejszej Umowie.

 

Artykuł 30

Stosowanie Umowy w szczególnych przypadkach

(1) Niniejsza Umowa nie może być interpretowana w taki sposób, iż oznacza ona,
że

a) uniemożliwia Umawiającemu się Państwu stosowanie przepisów prawa

wewnętrznego dotyczących zapobiegania unikaniu lub uchylaniu się od

opodatkowania;

b) uniemożliwia Republice Federalnej Niemiec poddawanie opodatkowaniu

kwot, które stanowią dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub

siedzibę w Republice Federalnej Niemiec na mocy Części 4 Niemieckiej

Ustawy o zasadach opodatkowania transakcji międzynarodowych

(„Außensteuergesetz”).

(2) Jeżeli zastosowanie powyższych postanowień doprowadzi do podwójnego

opodatkowania, właściwe organy uzgodnią na podstawie artykułu 26 ustęp 3, w

jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania, jeżeli dany przypadek zostanie

przedstawiony w ciągu trzech lat od pierwszego zawiadomienia o działaniu

prowadzącym do podwójnego opodatkowania.
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Artykuł 31

Członkowie misji dyplomatycznych i

przedstawicielstw konsularnych

(1) Niniejsza Umowa nie narusza przywilejów podatkowych, przysługujących

misjom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym na podstawie ogólnych zasad

prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

(2) O ile ze względu na przywileje podatkowe przysługujące misjom

dyplomatycznym lub urzędom konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa

międzynarodowego lub postanowień międzypaństwowych umów szczególnych,

dochód lub majątek nie jest poddany opodatkowaniu w Państwie przyjmującym,

Państwo wysyłające ma prawo do opodatkowania takiego dochodu lub majątku.

(3) Bez względu na postanowienia artykułu 4 osobę fizyczną, która jest członkiem

misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa

Umawiającego się Państwa położonych w drugim Umawiającym się Państwie lub

w Państwie trzecim, uważa się w rozumieniu niniejszej Umowy, za osobę mającą

miejsce zamieszkania w Państwie wysyłającym jeżeli:

 

a) zgodnie z prawem międzynarodowym osoba ta nie podlega opodatkowaniu

w Państwie

przyjmującym, w odniesieniu do dochodu lub majątku pochodzącego ze

źródeł położonych poza tym Państwem, oraz

 

b) osoba ta podlega w Państwie wysyłającym takim samym zobowiązaniom

podatkowym w odniesieniu do całości dochodu lub majątku, jak osoby

mające miejsce zamieszkania w tym Państwie.

 

(4) Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do organizacji międzynarodowych, ich

organów lub ich funkcjonariuszy oraz do osób, które są członkami misji

dyplomatycznych lub urzędów konsularnych Państwa trzeciego jak i do członków
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ich rodzin, znajdujących się na terenie Umawiającego się Państwa i nie

podlegających w żadnym z obu Umawiających się Państw takim samym

zobowiązaniom podatkowym w odniesieniu do podatku od dochodu lub majątku,

jakim podlegają osoby mające miejsce zamieszkania w tych państwach.

Artykuł 32

Wejście w życie

(1) Umowa niniejsza wymaga ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych

nastąpi możliwie jak najszybciej w                                   Załączony Protokół

stanowi część składową niniejszej Umowy.

(2) Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie jednego miesiąca od daty

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i jej postanowienia będą miały

zastosowanie:

a) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu

osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym

następującym po roku, w którym Umowa wejdzie w życie;

b) w odniesieniu do innych podatków od dochodu i od majątku - do podatków

naliczanych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia

lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym

Umowa wejdzie w życie;

 

c) w odniesieniu do wymiany informacji na podstawie artykułu 27 - od dnia 1

stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w

którym Umowa wejdzie w życie;
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d) w odniesieniu do pomocy w poborze podatków na podstawie artykułu 28,

postanowienia będą miały zastosowanie wtedy, gdy właściwe organy

uzgodnią pisemnie w drodze procedury wzajemnego porozumiewania

zgodnie z artykułem 26 tryb stosowania artykułu 28.

(3) Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, Umowa między Polską

Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia

podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku

podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 roku, jak i Protokoły do niej

załączone, przestaną być stosowane:

a) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu

osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym

następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie; oraz

b) w odniesieniu do innych podatków - do podatków naliczanych za każdy

rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w

roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa

wejdzie w życie.

Artykuł 33

Wypowiedzenie

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każde Umawiające się

Państwo może wypowiedzieć Umowę, przekazując drogą dyplomatyczną pisemną

notyfikację o wypowiedzeniu, co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego

roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od daty jej

wejścia w życie. W takim wypadku Umowa przestanie obowiązywać:
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a) w zakresie podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu osiągniętego

w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po

roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzeniu;

b) w zakresie innych podatków od dochodu i majątku - do takich podatków

naliczanych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia

lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym

została przekazana nota o wypowiedzeniu;

 

c) w odniesieniu do wymiany informacji na podstawie artykułu 27 i pomocy w

poborze podatków na podstawie artykułu 28 - w dniu 1 stycznia lub po tym

dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym została

przekazana nota o wypowiedzeniu.

 

Sporządzono w                                dnia                                          roku,

w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym

obydwa teksty mają jednakową moc.

W imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu

Republiki Federalnej Niemiec



Protokół

do

Umowy

między

Rzecząpospolitą Polską

a

Republiką Federalną Niemiec

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i od majątku
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Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec uzgodniły przy podpisaniu

w                               w dniu                           Umowy między obydwoma

Państwami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków

od dochodu i od majątku następujące postanowienia:

(1) W odniesieniu do artykułu 7:

a) W Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład, nie

przypisuje się zysków placowi budowy lub pracom budowlanym albo

instalacyjnym z wyjątkiem zysków, które są wynikiem takiej działalności.

Zysków osiąganych z dostarczania dóbr związanych z taką działalnością lub

niezależnie od niej i dokonywanego przez główny zakład lub jakikolwiek

zakład przedsiębiorstwa albo przez stronę trzecią, nie przypisuje się placowi

budowy lub pracom budowlanym albo instalacyjnym.

b) Dochód osiągany ze wzornictwa, sporządzenia planów, prac inżynieryjnych

lub badawczych albo z usług technicznych, które osoba mająca miejsce

zamieszkania w Umawiającym się Państwie wykonuje w tym Państwie w

związku z zakładem położonym w drugim Umawiającym się Państwie, nie

jest przypisywany temu zakładowi.

 
(2) W odniesieniu do artykułów 10, 11 i 24:

Bez względu na postanowienia artykułów 10 i 11 niniejszej Umowy, dywidendy i

odsetki mogą być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym

powstają, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa:

a) jeżeli są one osiągane z praw lub wierzytelności uprawniających do

udziału w zyskach (w tym dochód osiągany przez cichego wspólnika z

jego udziału, z udzielonej przez niego pożyczki z prawem udziału w



- 3 -

zyskach i z obligacji z uprawnieniem do udziału w zysku w rozumieniu

prawa podatkowego Republiki Federalnej Niemiec), i

b) pod warunkiem, że podlegają one odliczeniu przy obliczaniu zysków

płatnika takiego dochodu.

 

 
Postanowienia artykułu 24, ustęp 1 litera b) lub ustęp 2 litera b) będą miały

odpowiednio zastosowanie.

 
 
(3) W odniesieniu do artykułu 27:

W ramach wymiany danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie

z przepisami prawa wewnętrznego, uzupełniająco mają zastosowanie następujące

postanowienia, z uwzględnieniem przepisów prawa wewnętrznego każdego

Umawiającego się Państwa:

a) Właściwy organ otrzymujący informacje powiadamia na wniosek właściwego

organu, który dostarczył informacji, jak informacja została wykorzystana i o

osiągniętych wynikach.

b) Właściwy organ przekazujący informacje dba o ich rzetelność, a także o to, by

były one niezbędne i współmierne do celów, dla jakich zostały dostarczone.

Wszelkie zakazy dotyczące dostarczania informacji zawarte w prawie

wewnętrznym danego Umawiającego się Państwa muszą być przestrzegane.

Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że dostarczył nieprawdziwe informacje, lub

informacje, których dostarczenie nie było dozwolone, bezzwłocznie

powiadamia o tym właściwy organ drugiego Umawiającego się Państwa. Ten

drugi właściwy organ jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej poprawki

lub do zniszczenia informacji.
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c) Osobę zainteresowaną powiadamia się na jej wniosek o danych jej

dotyczących, które mają być przekazane oraz o sposobie wykorzystania tych

danych. Nie ma obowiązku informowania tej osoby w powyższy sposób, jeżeli

po rozważeniu sprawy stwierdzi się, że interes publiczny wyrażający się w

odstąpieniu od przekazania informacji, przeważa nad interesem osoby

zainteresowanej. Prawo osoby zainteresowanej do uzyskania informacji o

zgromadzonych danych jej dotyczących jest regulowane przez prawo

wewnętrzne Umawiającego się Państwa, na terytorium którego złożona została

prośba o uzyskanie informacji.

 

d) Jeżeli jakaś osoba dozna niezgodnie z prawem uszczerbku wskutek przekazania

informacji na podstawie postanowień niniejszej Umowy, wówczas właściwy

organ, który otrzymał te informacje ponosi za to wobec tej osoby

odpowiedzialność zgodnie z jego prawem wewnętrznym. W stosunku do osoby

poszkodowanej organ ten nie może powoływać się na fakt, iż szkoda została

wyrządzona przez właściwy organ, który informacje te przekazał.

 

e) Zgodnie z prawem wewnętrznym danego Umawiającego się Państwa,

przekazane dane osobowe podlegają zniszczeniu, jak tylko przestaną być

niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały dostarczone.

 

f) Właściwe organy są zobowiązane do zachowania dokumentacji dotyczącej

przekazywania i otrzymywania danych osobowych. Taka dokumentacja będzie

przechowywana przez okres wymagany przez prawo wewnętrzne danego

Umawiającego się Państwa.

 

g) Właściwe organy są zobowiązane do podjęcia skutecznych środków w celu

ochrony przekazanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem,

nieuprawnioną zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.





































































































U Z A S A D N I E N I E

I. Potrzeba i cel związania nową Umową

1. Wstęp

Nowa Umowa została podpisana w Berlinie dnia 14 maja br. Ze strony

polskiej Umowę podpisał Minister Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej Pan Jerzy Hausner.

Obowiązująca obecnie Umowa została podpisana w 1972 roku i jest

pierwszą Umową, jaką Polska zawarła w tej dziedzinie  w okresie od

1945 roku. Umowa ta została zawarta w diametralnie innych warunkach

gospodarczych Polski i w zupełnie innej sytuacji międzynarodowej.

W ówczesnej sytuacji zarówno wewnętrznej, jak i na tle bardzo

ograniczonej międzynarodowej współpracy inwestycyjnej, zawarta

umowa nie miała praktycznie większego znaczenia. W wyniku

dokonanych 14 lat temu reform gospodarczych i politycznych, Polska

i  jej gospodarka włączyła się do międzynarodowej wymiany osób, dóbr

i  kapitałów, w wyniku czego nastąpił radykalny wzrost zagranicznych

inwestycji kapitałowych, jak również polskie podmioty gospodarcze

rozwinęły działalność gospodarczą za granicą.

W nowych warunkach gospodarczych Polski, okazało się, że szereg

zawartych w latach siedemdziesiątych umów o unikaniu podwójnego

opodatkowania nie odpowiada nowej jakościowo międzynarodowej

współpracy gospodarczej Polski. Zasady opodatkowania w niektórych

umowach, jednostronnie korzystne dla naszych partnerów, były

traktowane przez pewien czas jako pewnego rodzaju zachęty

inwestycyjne dla inwestorów danych państw inwestujących w Polsce.

Umowa z RFN jest tego klasycznym przykładem.
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Cztery lata temu Ministerstwo Finansów podjęło renegocjowanie umów

z kilkoma państwami w celu zapewnienia, w oparciu o najnowsze

standardy prawne, stabilnych podstaw dla rozwoju międzynarodowej

współpracy gospodarczej, a w szczególności dla dokonywania

bezpośrednich inwestycji kapitałowych przy jednoczesnym zrówno-

ważeniu interesów podatkowych umawiających się państw.

Dotychczas nowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

zostały podpisane i ratyfikowane ze strony polskiej z Królestwem

Niderlandów, Belgią i Danią. Na podpisanie czeka umowa z Austrią.

Umowa z Niemcami była negocjowana w okresie od 2000 r. do 2002 r.

w  ramach czterech rund. Jest ona oparta w swojej konstrukcji na

ostatniej wersji Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

2. Polityczne stosunki polsko-niemieckie

Podstawę prawną stosunków między RP a RFN stanowią: Traktat

o  potwierdzeniu istniejącej granicy z 14 listopada 1990 r., w którym

zjednoczone Niemcy uznały ostateczny charakter polskiej granicy

zachodniej, oraz Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

z 17 czerwca 1991 r., który stanowi solidną bazę dla rozwoju

wzajemnych stosunków między obu państwami we wszystkich

dziedzinach współpracy.

Polityczne stosunki polsko-niemieckie osiągnęły wysoki poziom. Polska

i Niemcy pozostają najważniejszymi partnerami w tej części Europy.

Oba kraje utrzymują intensywne kontakty na wszystkich szczeblach.

Częste są spotkania szefów obu państw. Prezydent Aleksander

Kwaśniewski złożył oficjalną wizytę w RFN (marzec 2002 r.). Prezydent

A. Kwaśniewski wziął udział wraz z prezydentem RFN Johannesem

Rauem w obchodach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (15 listo-

pada 2002 r.). Stałą zinstytucjonalizowaną formą dialogu politycznego

stały się doroczne konsultacje międzyrządowe z udziałem szefów obu

rządów i głównych resortów. Powołano do życia szereg rządowych

i  pozarządowych instytucji, które zasłużyły się dla budowania wza-
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jemnego zrozumienia i pogłębienia polsko-niemieckiego pojednania (np.

Polsko-Niemiecka Organizacja Wymiany Młodzieży, Fundacja

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojed-

nanie”, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej).

Podkreślić należy wymiar społeczny dynamicznie rozwijającej się

współpracy dwustronnej (ok. 250 partnerstw szkół, ok. 300 partnerstw

gmin, powiatów i miast). Zwraca uwagę coraz szersza współpraca

regionalna i przygraniczna. Duże zasługi w tym zakresie ma Polsko-

Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej

i  Przygranicznej. Ważne dla postępującego pojednania jest

zakończenie negocjacji w sprawie świadczeń dla byłych robotników

przymusowych.

Premierzy landów niemieckich  składają regularne wizyty w Polsce

w  tym w Warszawie, omawiając kluczowe dla współpracy kwestie.

Na 450 km polsko-niemieckiej granicy czynne są aktualnie 22 przejścia

drogowe, 8 kolejowych i 5 wodnych. W czerwcu 2000 r. zostało otwarte

nowe przejście graniczne Gubin/Gubinek. 28 września 2000 r. otwarto

terminal towarowych odpraw celnych na drogowym przejściu

granicznym w  Olsztynie. 16 grudnia 2002 r. rozpoczęło pracę nowe

przejście graniczne Zasieki-Forst. Nadal utrzymuje się za niska

w  stosunku do potrzeb przepustowość przejść granicznych. Planowane

jest otwarcie 5 kolejnych przejść granicznych.

Na granicy zachodniej i południowo-zachodniej działają cztery euro-

regiony: “Nysa” (od 1991 r. ), “Szprewa-Nysa-Bóbr” (od 1993 r.), “Pro

Europa Viadrina” (od 1995 r.) i “Pomerania” (od 1995 r.). Istotne

znaczenie dla rozwoju współpracy transgranicznej mają podpisane

w  listopadzie 1995 r. deklaracje intencji o współpracy między woje-

wództwami i landami przygraniczymi.

Ważną rolę na pograniczu polsko-niemieckim pełni Towarzystwo

Wspierania Gospodarki z siedzibą w Gorzowie,  które działa od marca

1994 r. Powołane zostało przez polskie województwa i niemieckie kraje
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związkowe z regionów przygranicznych. Towarzystwo zajmuje się

promocją współpracy przygranicznej i regionalnej, prowadzi również

działalność doradczą i informacyjną oraz wydawniczą. We wrześniu

2001 r. oba rządy zawarły, w drodze wymiany not, umowę o pary-

tetowym finansowaniu Towarzystwa, począwszy od 2001 r. kwotą

1,18  mln DM każda ze stron na rzecz jego kosztów bieżących. Można

spodziewać się, że wysokość dotacji nie ulegnie zmianie do końca 2002

r., natomiast może zmienić się w roku 2003. Przedstawiciel RFN w

Radzie Towarzystwa zadeklarował podczas posiedzenia w marcu 2002

r. gotowość strony niemieckiej do finansowania Towarzystwa do  końca

2005 r. Także rząd Brandenburgii i marszałkowie województw

lubuskiego i zachodniopomorskiego deklarują zainteresowanie i

gotowość wspierania Towarzystwa.

W Polsce działają niemieckie fundacje polityczne:  Fundacja Friedricha

Eberta (związana z SPD), Fundacja Konrada Adenauera (związana

z  CDU) i Fundacja Friedricha Naumanna (związana z FDP). Fundacja

Heinricha Boella, zbliżona do Sojuszu´90/Zieloni, otworzyła swoje biuro

w  Warszawie w marcu 2002 r.

Istotne znaczenie dla procesu zacieśniania wzajemnych stosunków

ma  również współpraca trójstronna Polska-Niemcy-Francja określana

mianem Trójkąta Weimarskiego. Jej stałą i zasadniczą formą są

doroczne spotkania ministrów SZ i ministrów ON, a od roku 1998

spotkania szefów państw.

3. Stosunki gospodarcze

1) wymiana handlowa

RFN  jest od 1990 r. dla Polski największym partnerem handlowym.

Na koniec 2002 r. ponad 32% polskiego globalnego eksportu i 24%

polskiego importu przypadało na rynek niemiecki. W  polskim

eksporcie do krajów Unii Europejskiej udział Niemiec wynosił 47%,

w imporcie ponad 39%.
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Od 1996 r. Polska miała z całym rynkiem niemieckim ujemne saldo

obrotów handlowych. W 1999 r. wyniosło ono prawie 1,7 mld USD

i  stanowiło 16% deficytu Polski z krajami unijnymi. Na koniec

2001  r. saldo osiągnęło dodatni dla Polski poziom i wy-

niosło +  368,5 mln USD.   W  2002 r.   saldo  jest  ponownie

ujemne   (-154  mln USD). Odnotowano wzrost dynamiki w ekspor-

cie i imporcie odpowiednio: 106,7% i 111,3%.

Do najważniejszych towarów w polskim eksporcie do Niemiec

w  2002 r. należały: silniki spalinowe, meble, części i akcesoria do

pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe osobowe i do

transportu towarowego, druty, kable i przewody, zestawy ubra-

niowe, odzież.

W polskim imporcie z RFN w 2002 r. dominowały środki transportu,

głównie samochody, maszyny, urządzenia – te ostatnie postrze-

gane jako dostawy służące w większości do uruchamiania produkcji

również na eksport.

W październiku 1999 r. nastąpiło przesunięcie Polski z III do

II  kategorii ryzyka w systemie gwarancji niemieckiego towarzystwa

ubezpieczającego kredyty eksportowe Hermes. Przejście do

kategorii I jest możliwe dopiero wraz z uzyskaniem członkostwa

w  UE.

2) eksport usług budowlano-montażowych

Do specyfiki polsko-niemieckich stosunków handlowych należy

eksport usług budowlano-montażowych. Zgodnie z porozumieniem

z 1979 r. montaż urządzeń eksportowych nie jest objęty wymogiem

pozwoleń na pracę.

Eksport ten reguluje Porozumienie z 1979 r. o ułatwieniach

w  kooperacji  oraz  Umowa z 1990 r. o oddelegowaniu pra-

cowników polskich przedsiębiorstw do realizacji kontraktów

o  dzieło.
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Zgodnie z Porozumieniem z 1979 r. montaż urządzeń eksportowych

nie jest objęty wymogiem pozwoleń na pracę. W  połowie lat 90-

tych strona niemiecka wprowadziła szereg ograniczeń w sto-

sowaniu Porozumienia, zdecydowanie pogarszając warunki dzia-

łania polskich firm montażowych.

Umowa z 1990 r. reguluje współpracę polskich i niemieckich

przedsiębiorstw realizujących kontrakty o dzieło. Co roku ustalany

jest limit zatrudnienia pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej

na rynku niemieckim. Na okres 2001/2002 strona niemiecka ustaliła

limit dla Polski w wysokości 22 950 osób. Z ogólnej liczby

delegowanych fachowców ok. 32% zatrudnionych jest w budow-

nictwie i konserwacji zabytków, reszta w innych gałęziach

przemysłu, głównie w leśnictwie i energetyce. Na terenie RFN

działa obecnie niewiele ponad 500 polskich firm.

Realizacja eksportu usług napotyka na szereg utrudnień sto-

sowanych przez stronę niemiecką, polegających m.in. na okre-

sowym blokowaniu udzielania zezwoleń na pracę, wprowadzaniu

szeregu obostrzeń administracyjnych (wydzielenie jednego urzędu

pracy do wydawania zezwoleń, ustanowienie wyspecjalizowanych

urzędów skarbowych do karnego ściągania podatków oraz wysokie

opłaty za udzielane zezwolenia na pracę). Kryzys branży

budowlanej w RFN powoduje dalsze pogorszenie warunków

dostępu do niemieckiego rynku pracy przez rygorystyczne

utrzymywanie wyłączeń regionalnych i nasilenie kontroli.

Aktualne problemy dotyczące warunków zatrudnienia i wykony-

wania pracy przez pracowników polskich firm w RFN:

- Zakłada się, że mimo zapowiedzianych okresów przejściowych

polskie firmy będą mogły realizować usługi na podstawie

umowy bilateralnej z 1990 r. nawet w obszarach objętych

ograniczeniami.
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- Uregulowanie kwestii świadczeń rozłąkowych dla polskich

pracowników. RFN wprowadziło jednostronnie niekorzystne

regulacje w tej sprawie w sierpniu 2002 r. Stąd też nadal trwają

negocjacje mające na celu skłonienie strony niemieckiej do

zliberalizowania lub odstąpienia od wprowadzenia nowych

regulacji.

- Polskim firmom należy umożliwić zatrudnianie w ramach

kontraktów budowlanych pracowników pomocniczych zgodnie

z  potrzebami wykonywanych prac (umożliwiłoby to polskim

firmom szersze stosowanie wynagrodzenia wg niższej stawki).

W chwili obecnej możliwe jest zatrudnianie pomocników nie-

wykwalifikowanych w wysokości 10% ogółu załogi. Ten odsetek

ustaliła administracja niemiecka. Postulowane jest zwiększenie

wartości procentowej do 25%.

3) współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa jest drugą, po handlu, naj-

ważniejszą dziedziną współpracy gospodarczej z Niemcami.

Na  koniec 2002 r. łączna wartość zainwestowanego przez firmy

RFN kapitału wyniosła 7,8 mld USD, plasując inwestorów nie-

mieckich na trzecim, po Francji i Stanach Zjednoczonych, miejscu

w klasyfikacji państw-inwestorów zagranicznych. Wśród 920 naj-

większych inwestorów uwzględnianych na liście PAIZ, których

inwestycje przekroczyły 1 mln USD, znajduje się 231 firm

niemieckich. Zdecydowana większość kapitału niemieckiego jest

lokowana w  sektorze bankowo-finansowym, handlu detalicznym

i  hurtowym, przemyśle motoryzacyjnym, materiałów budowlanych,

spożywczym i chemicznym. Najwięcej firm z udziałem kapitału

niemieckiego działa w okolicach Warszawy, Katowic, Gdańska,

Wrocławia, Poznania, Szczecina, Słupska, Bydgoszczy i Koszalina.

Polskie zaangażowanie kapitałowe w Niemczech  szacowane jest

na 340 mln euro. Składają się na nie: inwestycje PKN Orlen (zakup
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499 stacji benzynowych BP na kwotę 140 mln euro) oraz inwesty-

cje w sektorze handlu i usług, nieruchomości, aporty rzeczowe,

papiery wartościowe i inne aktywa firm polskich – spółek i  ich filii,

biur  techniczno-informacyjnych itp. Działalność polskich firm

w Niemczech napotyka na trudności w zakresie uzyskiwania

zezwoleń na pracę wynikające z regulacji prawa o cudzoziemcach.

4. Dotychczasowy a nowy stan prawny

1) uwagi ogólne

Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogól-

nie określić jako nałożenie porównywalnych podatków w dwu

państwach (lub większej liczbie państw) na tego samego podatnika

z tego samego tytułu i za taki sam okres. Szkodliwe skutki takiego

opodatkowania dla wymiany dóbr, usług i przepływu kapitałów,

technologii i osób są oczywiste i w związku z tym duże znaczenie

ma usuwanie tej przeszkody, jaką podwójne opodatkowanie

stanowi dla rozwoju stosunków gospodarczych między państwami.

Zgodnie z ogólnymi zasadami opartymi na Modelowej Konwencji

Podatkowej OECD, nowa umowa w celu wyeliminowania podwój-

nego opodatkowania ustala dwie kategorie norm. Po pierwsze,

artykuły od 6 do 23 określają – w odniesieniu do różnych rodzajów

dochodu – prawo do opodatkowania przez to państwo, w którym

znajduje się źródło dochodu lub miejsce położenia rzeczy będącej

źródłem dochodu, i przez państwo, w którym osoba ma miejsce

zamieszkania lub siedzibę. Wyłączne prawo do opodatkowania

pewnych części dochodu i majątku, przyznaje się jednemu

z  Umawiających się Państw. W związku z tym zabrania się

drugiemu  Umawiającemu się Państwu opodatkowania tych źródeł

dochodu i w ten sposób unika się podwójnego opodatkowania.

Wyłączne prawo do opodatkowania przyznaje się z zasady

państwu, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W odniesieniu do innych części dochodu i majątku żadna ze stron
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nie ma wyłączności. W zakresie trzech źródeł dochodu (dywidend,

odsetek i należności licencyjnych) oba państwa mają prawo do ich

opodatkowania, lecz prawo to w państwie, w którym znajduje się

źródło dochodu, jest ograniczone. Po drugie,  jeżeli postanowienia

umowy przyznają państwu, w którym znajduje się źródło dochodu

lub w którym znajduje się majątek, prawo do pełnego lub

ograniczonego opodatkowania, wówczas państwo, w którym

znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, musi

przyznać odpowiednie zwolnienie od podatku w celu uniknięcia

podwójnego opodatkowania; przepisy w tym zakresie są sformu-

łowane w art. 24. Umowa zostawia Umawiającym się Państwom

wybór metody zwolnienia od podatku, tzn. metodę wyłączenia

i  metodę odliczenia.

Obowiązująca dotychczas umowa w olbrzymiej większości przy-

znaje prawo do opodatkowania państwu, w którym ma miejsce

zamieszkania lub siedzibę osoba otrzymująca dochód, a więc

w  większości przypadków Republice Federalnej Niemiec.

2) przykłady korzystnych uregulowań w nowej umowie

Artykuł 7 ust. 3 – Sposób rozliczania kosztów ogólnych między

zakładem a jego macierzystym przedsiębiorstwem

Na tym tle w przeszłości praktyka niemieckich organów po-

datkowych w stosunku do przedsiębiorstw polskich działających na

terytorium RFN odbiegała od zasad zawartych w Komentarzu

OECD do Modelowej Konwencji Podatkowej.

W trakcie negocjacji strona niemiecka wycofała stawiane na

początku negocjacji żądanie zmiany sformułowania tego ustępu na

rzecz dowolnej oceny przez niemieckie lokalne organy podatkowe.
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Artykuł 11  –  Odsetki

Strona niemiecka nalegała, aby odsetki były jak dotychczas

opodatkowane tylko w państwie, w którym ma miejsce zamiesz-

kania lub siedzibę odbiorca odsetek, co w praktyce sprowadzało się

do tego, że odsetki powstałe w Polsce były opodatkowane tylko

w  RFN. W trakcie negocjacji strona niemiecka zgodziła się na

opodatkowanie odsetek w wysokości 5% kwoty brutto odsetek

również w państwie, w którym one powstają, z  wyłączeniem

odsetek płaconych:

a) na rzecz rządu RP lub RFN,

b) od pożyczki przyznanej, ubezpieczonej lub gwarantowanej

przez instytucję promującą eksport,

c) w związku ze sprzedażą na kredyt urządzeń przemysłowych,

handlowych, naukowych lub jakichkolwiek towarów,

d) od jakichkolwiek pożyczek udzielonych przez bank.

Artykuł 12  –  Należności licencyjne

W wyniku negocjacji strona niemiecka wyraziła zgodę, aby należ-

ności licencyjne powstałe w jednym państwie i przypadające osobie

mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie były

opodatkowane inaczej niż dotychczas, również u  źródła według

stawki 5% kwoty brutto należności. Dotychczas płatności z tego

tytułu na  rzecz rezydentów  niemieckich były opodatkowane tylko

w RFN. Na szczególną uwagę zasługuje to, że strona niemiecka

zgodziła się na objęcie definicją należności licencyjnych również

użytkowania lub prawa do użytkowania urządzeń naukowych,

technicznych i przemysłowych. Płatności z  tego tytułu w stosun-

kach polsko-niemieckich stanowią poważną pozycję i będą mogły

być opodatkowane w Polsce według stawki 5%.



11

Artykuł 13  –  Zyski ze sprzedaży majątku

Artykułu tego nie ma w dotychczasowej polsko-niemieckiej umowie,

co oznacza, że zyski osiągnięte przez rezydenta niemieckiego ze

sprzedaży mienia nieruchomego i ruchomego położonego

w  Polsce, są traktowane jako inny dochód i są opodatkowane

wyłącznie w Niemczech.

Nowy artykuł postanawia, że zyski osiągane przez osobę mającą

miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie ze sprze-

daży majątku nieruchomego położonego w drugim państwie

podlegają opodatkowaniu w tym drugim państwie.

Również zyski z przeniesienia własności udziałów lub akcji

w  spółce, której mienie składa się głównie bezpośrednio lub

pośrednio z mienia nieruchomego w umawiającym się państwie,

podlegają opodatkowaniu w tym państwie.

Ma to zasadnicze znaczenie w dwustronnych stosunkach podatko-

wych z RFN, ze względu na to, że coraz więcej rezydentów

niemieckich nabywa nieruchomości w Polsce.

Artykuł 16  –  Wynagrodzenie członków rad nadzorczych

Strona niemiecka nalegała, aby honoraria członków rad nad-

zorczych były opodatkowane nie w państwie, w którym jest

położona spółka wypłacająca honorarium, lecz w państwie,

w  którym ma miejsce zamieszkania członek rady nadzorczej.

W  wyniku negocjacji strona niemiecka odstąpiła od swojej pro-

pozycji.

Artykuł 18  –  Emerytury, alimenty i renty

Obowiązująca dotychczas umowa nie zawiera postanowień doty-

czących podatkowego traktowania emerytur, rent i alimentów.

Nowa umowa będzie zawierała rozbudowane postanowienia, i  tak:
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a) emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez

osoby mające miejsce zamieszkania w Umawiającym się

Państwie z drugiego państwa będą podlegały opodatkowaniu

tylko w pierwszym państwie  –  miejsca zamieszkania,

b) emerytury i renty wypłacane osobie mającej miejsce za-

mieszkania w jednym państwie z obowiązkowego systemu

ubezpieczeń socjalnych drugiego państwa będą podlegały

opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie,

c) okresowe lub doraźne świadczenia wypłacane przez państwo

osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim państwie, jako

odszkodowanie z tytułu szkód wszelkiego rodzaju poniesionych

w czasie II wojny światowej, będą podlegały opodatkowaniu

tylko w pierwszym państwie. Wypłaty z tego tytułu są w RFN

zwolnione z opodatkowania, lecz chodzi o to, żeby takie

świadczenia nie były opodatkowane w państwie zamieszkania

osoby otrzymującej świadczenia z tego tytułu,

d) takie samo uregulowanie dotyczy świadczeń niezwiązanych

z  wydarzeniami II wojny światowej na rzecz osób zamiesz-

kałych na terenie jednego z Umawiających się Państw.

Artykuł 25  –  Równe traktowanie

Obowiązująca dotychczas umowa nie zawiera przepisów o obo-

wiązku równego traktowania wszystkich podatników przez oba

Umawiające się Państwa. Oznacza to, że w praktyce jedno

państwo może na swoim terytorium traktować podatnika drugiego

państwa gorzej niż podatnika własnego. W związku z tym nowy

artykuł postanawia, że “obywatele Umawiającego się Państwa nie

mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opo-

datkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub

bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim  obowiązki,

którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach

obywatele tego drugiego państwa”.
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Artykuł 27  –  Wymiana informacji

Na oddzielne podkreślenie zasługują zupełnie nowe zapisy

dotyczące wymiany informacji podatkowych, zawarte zarówno

w  artykule 27 Umowy, jak i w dodatkowym protokole.

Wymiana informacji została rozszerzona na wszystkie podatki bez

względu na ich nazwę i ich rodzaj, które są pobierane na rzecz

Umawiających się Państw lub ich jednostek terytorialnych. Oznacza

to, że w dwustronnych stosunkach polsko-niemieckich będzie miała

w praktyce zastosowanie nieograniczona wymiana informacji

w  zakresie wszystkich podatków, a nie jak dotychczas tylko

w  zakresie podatków od dochodu i od majątku. Ponadto wymiana

będzie obejmować szeroki zakres osób, a nie tylko osoby mające

miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu

Umawiających się Państwach.

Protokół

Do Umowy został dołączony Protokół, który precyzuje zasady

stosowania niektórych artykułów Umowy. Dotyczy to głównie art. 7

– zasad opodatkowania zakładu w postaci placu budowy zgodnie

z Komentarzem do art. 7 modelowej konwencji Podatkowej OECD,

oraz art. 27 – zasad wymiany informacji podatkowych. Zapisy

dotyczące wymiany informacji kładą szczególny nacisk na wymóg

poufności wymienianych informacji oraz na prawa osób, których

wymieniane informacje dotyczą.

Artykuł 28  –  Pomoc w poborze podatków

Na podstawie tego artykułu naczelne organy podatkowe obu

państw będą udzielały sobie pomocy w egzekucji własnych

roszczeń podatkowych w stosunku do osób, które nie wywiązały się

z zobowiązań podatkowych w jednym państwie, a które mają

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie. Będzie to

skuteczny środek przeciwko uchylaniu się od opodatkowania.
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5. Skutki wejścia w życie Umowy

Projekt Umowy, zwłaszcza po wprowadzeniu ostatnich zmian, różni się

zasadniczo pod względem merytorycznym od Umowy dotychczas

obowiązującej. O ile w dotychczasowej Umowie główne źródła dochodu

są opodatkowywane głównie w państwie odbiorcy dochodu, tj.  głównie

w RFN, to  nowa Umowa przewiduje rozsądne opodatkowanie u  źródła

dochodu, bądź w państwie położenia majątku.

Z punktu widzenia interesów podatkowych Polski nowa Umowa jest

oparta na zasadzie sprawiedliwości podatkowej (fiscal equity). Stanowi

dobrą podstawę do  renegocjowania innych umów, które są jedno-

stronnie korzystne dla drugich państw.

Umowa dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych mających

miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się

Państwie i osiągających dochód w drugim Umawiającym się Państwie.

Umowa jest oparta na ostatniej wersji Modelowej Konwencji Podat-

kowej OECD i jej postanowienia są w pełni zgodne z zasadami

podatkowymi stosowanymi w państwach członkowskich Unii Euro-

pejskiej.

6. Tryb związania się Rzeczypospolitej Polskiej Umową

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową nastąpi w drodze

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ponieważ spełnia

ona przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.  483).

Postanowienia Umowy określają stawki i zasady opodatkowania

dochodu i majątku w stosunkach dwustronnych z Niemcami. Stanowi to

zgodnie z art. 217 Konstytucji dziedzinę, w której Konstytucja wymaga

ustawy.

1) podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy.
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Zapisy Umowy będą miały zastosowanie do wszystkich przed-

siębiorstw i osób fizycznych uczestniczących w dwustronnych

stosunkach  między Polską  a  Niemcami oraz do organów polskiej

administracji podatkowej stosujących postanowienia Umowy

w  polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych i kulturalnych,

2) sposób w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie

wewnętrznym

Następujące akty prawne i umowy międzynarodowe są związane

z  przedmiotową Umową:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

osób prawnych  (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(Dz. U. Nr  137, poz. 926, z późn. zm.).

3) środki prawne jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania

Umowy

Wejście w życie Umowy nie spowoduje konieczności dokonania

zmian w ustawodawstwie wewnętrznym, ponieważ postanowienia

projektu Umowy nie odbiegają od obowiązującego ustawodawstwa.

Należy zaznaczyć, że polskie ustawodawstwo w zakresie podatku

dochodowego od osób fizycznych i prawnych przewiduje odrębne

zasady opodatkowania na podstawie umów międzynarodowych.

10-78-iw










