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o ZMIANIE KONWENCJI
MI~DZY RZECZJ\POSPOLITA POLS10\ A KROLESTWEM DANII
WSPRAWIE
GNlKANIA PODWOJNEGO OPODATKOW ANIA I ZAPOBJEGANIA
UCHYLANIG SI~ OD OPODATKOW ANIA
W ZAKRESIE PODATKOW OD DOCHODG I MAJJ\ TKG SPORZADZONK,J
W
W ARSZA WIE DNIA 6 GRUDNIA 2001 ROKE

Rzeczpospolita Polska i Kr61estwo Danii, powodowane ch~ci't zawarcia Protokolu
zmieniaj'tcego Konwencj~ w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakrcsie podatkow od dochodu i
maj'ttku, sporz'tdzon't w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, (zwanq
dalej :"Konwencj't"),
uzgodnity co nastypuje:

Artykull

Artykul 22 Konwencji otrzymuje nast«puj'lce brzmienie:
"Artykul 22
Unikanie podw6jnego opodatkowania

1.
W przypadku Polski podw6jnego opodatkowania unika
spos6b:

Sl~

w

nast~pujqcy

a)
jezeli osoba maJ'lca miejsce zamieszkania lub siedzib~ w Polsce osiqga
doch6d, kt6ry zgodnie z postanowieniami mmeJszej Konwcncji maze bye
opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki doch6d z opodatkowania, z zastrzezcnicm
postanowie6 punktu b) niniejszego ust~pu.
b)
jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzib~ w Polsce osiqga doc hod
lub zyski maj'ltkowe, ktore zgo.dnie z postanowieniami artyku16w 10. 11, 12 lub 13
niniejszej Konwencji mog'l bye opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczcnic
od podatku od dochodu lub zyskow maj'ltkowych tej osoby kwoty rowncj podatkowi
zaplaconemu w Danii. JednakZe, takie odliczenie nie moze przekroczyc tcj cz«sci
podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, kt6ra przypada na docb6d lub
zyski maj'ltkowe uzyskane w Danii.
c)
jezeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochod uzyskany przez
osob« maj'lc'l miejsce zamieszkania lub siedzib~ w Polsce jest zwolniony
z opodatkowania w Polsce, Polska moze, przy obliczaniu kwoty podatku od
pozostalego docbodu lub zyskow majqtkowych takiej osoby, Llwzgl~dnic zwolniony
doch6d.
2.
W przypadku Danii podw6jnego opodatkowania unika
spos6b:
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nast~pujqcy

a)
z zastrzezeniem postanowien punktu c), jezeli osoba maj'lca mlcJscc
zamieszkania lub siedzib« w Danii osiqga doch6d, kt6ry zgodnie z postanowicniami
niniejszej Konwencji moze bye opodatkowany w Polsce, wowczas Dania zezwoli na
odliczenie od podatku dochodowego danej osoby kwoty rownej podatkowi
dochodowemu zaplaconemu w Polsce;
b)
jednakze takie odliczenie w zadnym razie nie mozc przckroczye tcj CZ«SCI
podatku dochodowego, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, kt6ra przypada na
dochod, jaki moze bye opodatkowany w Polsce;
c)
jezeli osoba maj'lca miejsce zamieszkania lub siedzib« w Danii osiqga dochad,
ktary zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu tylko
w Polsce, w6wczas Dania moze wl'lczyc ten doch6d lub maj'ltek do podstawy
opodatkowania, jednakZe zezwoli na odliczcnie od podatku od dochodu tcj cz~sci
podatku od dochodu, kt6ra przypada na doch6d posiadany w drugim Umawiajqcym
si~

Panstwie."
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Artykul2
Artykul 25 Konwencji otrzymuje nast<;:pujqce brzmienie:

"Artykul 25
Wymiana informacji
1.
Wlasciwe organy Umawiajqcych si<;: Panstw b~dq wymienialy takie informacjc.
ktore mogq miee znaczenie dla stosowania postanowien niniejszcj Konwcncji alba dla
wykonywania lub wdrazania wewnytrznego ustawodawstwa Umawiajqcych si y
Panstw dotyczqcego podatkow bez wzglydu na ich rodzaj i nazw<;:, nakladanych przez
Umawiajqce siy Panstwa lub ich jednostki terytorialne alba organy lokalnc w
zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszq Konwencjq,
Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykulow 1 i 2.
2.
Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiajqce si<;: Panstwo zgodnic
z ust<;:pem 1 bydq stano wily tajemnic<;: na takiej samej zasadzie, jak informacjc
uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnytrznym tego Panstwa i b~dq l110gly bye
ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym sqdom i organom administracyjnym)
zajmujqcym si<;: wymiarem lub poborem, egzekucjq lub sClganiem albo
rozpatrywaniem odwolan w zakresie podatkow obj<;:tych ust<;:pem 1 niniejszego
artykulu, lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Takic osoby lub organy bydq
wykorzystywae informacje wylqcznie w takich celach. Mogq one ujawniae te
informacje w jawnym postypowaniu sqdowym lub w postanowieniach sqdowych.
3.
Postanowienia ust<;:pow 1 i 2 nie mogq bye w zadnym przypadku
interpretowane jako zobowiqzujqce Umawiajqce si<;: Pallstwo do:
a)
stosowania srodkow administracyjnych,
ktore Sq sprzecznc
z ustawodawstwem lub praktykq administracyjnq tego lub drugiego
Umawiajqcego siy Panstwa;
b)
udzielania informacji, ktorych uzyskanie nie byloby mozliwe na
podstawie wlasnego ustawodawstwa alba w ramach normalnej praktyki
administracyjnej tego lub drugiego Umawiajqcego si<;: Panstwa;
c)
udzielania informacji, ktore ujawnilyby tajemnicy handlowq.
gospodarczq, przemyslowq, kupieckq lub zawodowq albo dzialalnosc
handlowq lub informacji, ktorych udzielanie byloby sprzeczne z porzqdkiem
publicznym (ordre public).
4.
Jezeli Umawiajqce si<;: Panstwo V\lyst<;:puje a informacjt( zgodnie z niniejszym
artykulem, drugie Umawiajqce si<;: Panstwo uzyje srodkow sluzqcych zbicraniu
informacji nawet jezeli to drugie Panstwo nie potrzebuje tej informacji dla wlasnych
celow podatkowych. Wymog, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim podlcga

.

ograniczeniom, 0 kt6rych mow a w ust((pie 3, lecz w zadnym przypadku takic
ograniczenia nie mogq bye rozumiane jako zezwalajqce Cmawiajqccmu si~ PanstwlI
na odmow(( dostarczenia informacji jedynie dlatcgo, ze nie rna ono wcwn~trzncgo
interesu w odniesieniu do takiej informacji.
5.
Postanowienia ust((PU 3 w zadnym przypadku nie b((d q il1terpretowane jako
zezwalaj'lce Umawiaj'lcemu si~ Panst\\'U na odmow~ dostarczenia informacji
wylqcznie z takiego powodu, ze informacja jest w posiadaniu banku, inncj instytucji
finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika alba dotyczy relacji
wlascicielskich w danym podmiocie."
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Artyku13
Umawiaj'lce silt Panstwa poinformuj'l si~ wzajemnie drog'l dyplomatyczmt
o spelnieniu wymog6w konstytucyjnych niezbltdnych dla wejscia w zycie niniejszego
Protokolu. Protok61 wejdzie w zycie z dniem otrzymania p6zniejszej notyfikacji i
b~dzie mial zastosowanie do podatk6w za rok podatko\,·vy, kt6ry nast'lPi bczposrednio
po roku, w kt6rym Protok61 wejdzie w zycie, oraz za nastltpne lata podatkowe.

Na dow6d czego nizej podpisani, nalezycie upowaznieni przez odpowiednie Rzqdy.
podpisali niniejszy Protok61.
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Sporz'ldzono w
w dw6ch egzemplarzach, kazdy w j~zykach polskir&JdU11skim i angielskim, przy
czym wszystkie teksty S'l jcdnakowo autentyczne. W przypadku wyst'lPicnia
rozbieznosci interpretacyjnych rozstrzygaj'lcy jest tekst angielski.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:

W imicniu Krolcshva ))anii:

