Projekt
U S T AWA
z dnia
o ratyfikacji Umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiĊbiorstw eksploatujących
statki morskie lub statki powietrzne w transporcie miĊdzynarodowym, podpisanej
w Londynie dnia 8 paĨdziernika 2013 r.
Art. 1. WyraĪa siĊ zgodĊ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiĊbiorstw eksploatujących
statki morskie lub statki powietrzne w transporcie miĊdzynarodowym, podpisanej
w Londynie dnia 8 paĨdziernika 2013 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
I.

Potrzeba i cel zawarcia Umowy

WejĞcie w Īycie Umowy umoĪliwi wyraĨnie rozgraniczenie praw Polski i Guernsey do
opodatkowania dochodów z transportu miĊdzynarodowego.
Przedmiotowa umowa jest jedną z trzech umów, jakie zostały podpisane z Guernsey.
Pozostałymi są:
– Umowa miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych
(Umowa nie weszła jeszcze w Īycie),
– Umowa miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie
informacji w sprawach podatkowych (niniejsza Umowa weszła w Īycie 1 listopada
2012 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 1050).
II. Charakterystyka Guernsey
Informacje ogólne
Baliwat Guernsey to terytorium zaleĪne Wielkiej Brytanii. Obejmuje Guernsey
i pozostałe Wyspy Normandzkie z wyjątkiem Wyspy Jersey. Kwestią obrony oraz
spraw zagranicznych zajmuje siĊ Wielka Brytania, a sprawami administracyjnymi,
sądownictwem, gospodarką oraz finansami – lokalne władze. Guernsey nie naleĪy do
Unii Europejskiej.
Gospodarka Guernsey
PKB w 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca wyniósł 57 615 GBP.
Struktura PKB:

%

sektor usług finansowych

39,9

administracja publiczna, słuĪba zdrowia i edukacja

14,1

handel detaliczny

6,8

budownictwo

6,6

obsługa prawna

4,8

usługi informacyjne

4,8

hotelarstwo

4,7

przemysł lekki

4,5

pozostałe

13,8

W pierwszym kwartale 2011 r. inflacja wyniosła 2,9%.
Na rynku pracy aktywnych jest ponad 70% mieszkaĔców Guernsey, w tym 9,5%
prowadzi działalnoĞü gospodarczą (dane z marca 2010 r.). W 2010 r. najwiĊkszym
pracodawcą był sektor usług finansowych (w I kwartale 2010 r. – 21,1%)
i administracja publiczna.
W grudniu 2010 r. zanotowano 0,9% bezrobocie.
System podatkowy
Podatek od dochodu osób fizycznych wynosi 20%.
Natomiast osoby prawne podlegają trzem stawkom podatku dochodowego:
–

20% – od dochodu osiąganego z posiadanych nieruchomoĞci (obrót, najem,
hotelarstwo itp.) oraz od dochodu z działalnoĞci handlowej regulowanej przez
władze,

–

10% – od dochodu instytucji finansowych,

–

0% – od dochodu z pozostałej działalnoĞci gospodarczej (głównie usługi).

W Guernsey nie wystĊpują podatki od majątku, kapitału, nieruchomoĞci ani podatek
VAT.
Podatek u Ĩródła od dywidend, odsetek, naleĪnoĞci licencyjnych, opłat za usługi
techniczne oraz usługi zarządcze wynosi 0%.
Współpraca Polski z Guernsey
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, Īe dochody inwestorów z Guernsey
z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpoĞrednich
w 2011 r. wyniosły 3,6 mln zł (dotyczą w całoĞci dochodów od wierzytelnoĞci –
odsetek).
WartoĞü zagranicznych inwestycji bezpoĞrednich z Guernsey na koniec 2011 r.
wyniosła 46,4 mln zł. JednoczeĞnie, wg NBP, łączna wartoĞü polskich inwestycji
bezpoĞrednich w Guernsey wyniosła na koniec 2011 r. 1,6 mln zł. Nie odnotowano
natomiast dochodów polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpoĞrednich.
III. Krótka charakterystyka przepisów Umowy
Umowa miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Guernsey została przygotowana w oparciu
o wybrane postanowienia Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu
i majątku.
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Podatki, których dotyczy Umowa
W przypadku Polski są to: podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek
dochodowy od osób fizycznych, natomiast w przypadku Guernsey jest to podatek
dochodowy.
Odesłanie do przepisów wewnĊtrznych Umawiających siĊ Stron
TreĞü art. 3 ust. 2 jest uregulowaniem funkcjonującym zarówno w Modelowej Umowie
OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, jak i Modelowej Konwencji
OECD w sprawie dochodu i majątku (odpowiednik art. 3 ust. 2), a takĪe jest
zamieszczana w zdecydowanej wiĊkszoĞci zawieranych przez PolskĊ umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. PowyĪsze uregulowanie odnosi siĊ do ogólnych zasad
interpretacji okreĞleĔ stosowanych w Umowie, które nie są w niej zdefiniowane.
Z uwagi na fakt, Īe umowy podatkowe zawierane są przez jurysdykcje o róĪnych
systemach podatkowych, ich treĞü jest swoistym kompromisem, zawieranym przy
uwzglĊdnieniu doĞü duĪego stopnia uogólnienia. KoniecznoĞü uwzglĊdnienia w umowie
podatkowej definicji kaĪdego z terminów w niej wystĊpujących doprowadziłaby
prawdopodobnie do braku moĪliwoĞci jej zawarcia, właĞnie z uwagi na duĪe róĪnice
w systemach prawnych obu stron umowy. Z tego wzglĊdu, umowy podatkowe delegują
definiowanie wiĊkszoĞci pojĊü do prawa wewnĊtrznego, gdyĪ jest to jedyna moĪliwoĞü
uwzglĊdnienia jego specyfiki. NaleĪy równieĪ wspomnieü, Īe odesłanie w zakresie
definicji pojĊü do prawa wewnĊtrznego obu stron jest uzasadnione długotrwałą
procedurą zmiany umowy miĊdzynarodowej. ĝredni okres funkcjonowania takiej
umowy wynosi ok. 30 lat. Przy ciągłej ewolucji systemów podatkowych, zmiany
w prawie wewnĊtrznym mogłyby spowodowaü brak moĪliwoĞci efektywnego
stosowania umowy miĊdzynarodowej, z uwagi na funkcjonowanie sprzecznych lub
róĪnych definicji w obu aktach prawnych. Mimo prymatu umowy nad prawem
wewnĊtrznym, definicja zawarta w umowie, odnosząca siĊ do nieistniejących juĪ
w praktyce rozwiązaĔ, nie spełniłaby zamierzonej funkcji. Zatem miĊdzynarodowe
umowy podatkowe definiują wyłącznie pojĊcia o charakterze fundamentalnym,
niezbĊdne do ich funkcjonowania i zachowania intencji Umawiających siĊ Stron.
Zyski i korzyĞci z transportu morskiego i lotniczego
Art. 4 rozgranicza prawa do opodatkowania zysków z transportu miĊdzynarodowego.
Zgodnie z jego brzmieniem, zyski osiągane przez przedsiĊbiorstwo Umawiającej siĊ
Strony z eksploatacji w transporcie miĊdzynarodowym statków morskich lub statków
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powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej siĊ Strony,
na którym znajduje siĊ miejsce faktycznego zarządu przedsiĊbiorstwa. Jest to
rozwiązanie odmienne od rozwiązania funkcjonującego dotychczas w sytuacji
bezumownej. Zgodnie z Umową, w przypadku osiągania na terytorium RP zysków
z transportu

miĊdzynarodowego

przez

przedsiĊbiorstwo

posiadające

miejsce

faktycznego zarządu na terytorium Guernsey, Polska odstąpi od opodatkowania takich
zysków. Analogiczne zwolnienie zostanie przyznane polskiemu przedsiĊbiorstwu przez
Guernsey. Dotychczas Polska opodatkowywała tego rodzaju dochody w pełnej
wysokoĞci.
Opodatkowanie dochodów osób wykonujących pracĊ na statkach morskich lub statkach
powietrznych w transporcie miĊdzynarodowym regulowane jest postanowieniami
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób
fizycznych.
Procedura Wzajemnego Porozumiewania siĊ
W przypadku powstania problemów lub wątpliwoĞci miĊdzy Umawiającymi siĊ
Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy właĞciwe organy
dołoĪą wszelkich staraĔ, aby rozwiązaü problem w drodze wzajemnego porozumienia.
Analogiczna procedura przewidziana jest w przypadku, jeĪeli osoba fizyczna jest
zdania, Īe działania jednej lub obu Umawiających siĊ Stron powodują lub spowodują jej
opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.
Moc obowiązująca Umowy
Umowa zawiera przepisy dotyczące procedury jej obowiązywania i wypowiedzenia.
W celu zawarcia przez Rzeczpospolitą Polską niniejszej Umowy przyjĊto konstrukcjĊ
prawną, zgodnie z którą w artykułach dotyczących obowiązywania i wypowiedzenia
wprowadzono przepisy uzaleĪniające obowiązywanie niniejszej Umowy i jej
wypowiedzenie od wejĞcia w Īycie i wypowiedzenia Umowy o wymianie informacji
w sprawach podatkowych (umowa o wymianie informacji weszła w Īycie dnia
1 listopada 2012 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 1050).
IV. Skutki wejĞcia w Īycie Umowy
Skutki finansowe
WejĞcie w Īycie Umowy spowoduje, Īe nie powinny wystĊpowaü sytuacje, w których
przedsiĊbiorstwo Guernsey podlegało bĊdzie opodatkowaniu od dochodu z transportu
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morskiego lub lotniczego takĪe w Polsce. W przypadku wystąpienia tego rodzaju
zysków nie bĊdą one zatem opodatkowane w Polsce, co moĪe wpłynąü ujemnie na
dochody podatkowe sektora finansów publicznych.
Skutki społeczne i gospodarcze
Umowa powinna wywrzeü pozytywne skutki dla przedsiĊbiorstw prowadzących
działalnoĞü w transporcie miĊdzynarodowym w relacjach Polska – Guernsey. Jej
wejĞcie w Īycie moĪe przyczyniü siĊ do zintensyfikowania relacji gospodarczych na
tym obszarze.
Skutki prawne wejĞcia w Īycie umowy
Umowa stanie siĊ czĊĞcią funkcjonujących juĪ w Polsce mechanizmów usuwania
podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych i osób prawnych. Po jej
wejĞciu w Īycie rozszerzeniu ulegnie zakres terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska
zawarła umowy miĊdzynarodowe rozgraniczające prawa do opodatkowania danych
kategorii dochodów.
Postanowienia projektu Umowy nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce
ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej.
Skutki polityczne
Zawarcie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów z transportu
miĊdzynarodowego z Guernsey moĪe byü waĪnym krokiem w kierunku rozwoju
dwustronnej współpracy podatkowej. Efektywne funkcjonowanie takiej Umowy,
w powiązaniu z Umową o wymianie informacji podatkowych, w nastĊpnych latach
moĪe stanowiü podstawĊ do podjĊcia rozmów zmierzających do zawarcia pełnej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Guernsey.
V. Tryb związania siĊ przez Rzeczpospolitą Polską Umową
Umowa ma rangĊ umowy miĊdzypaĔstwowej.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
miĊdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r.
Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) związanie Umową nastąpi w drodze
ratyfikacji za uprzednią zgodą wyraĪoną w ustawie, poniewaĪ Umowa ta spełniaü
bĊdzie przesłanki okreĞlone w art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r.
Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
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VI. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa
Minister Finansów bĊdzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy.
Przepisy Umowy bĊdą miały zastosowanie do organów polskiej administracji
podatkowej stosujących postanowienia Umowy w stosunkach gospodarczych miĊdzy
Rzecząpospolitą Polską a Guernsey.
VII. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnĊtrznym
Umowa słuĪy prawidłowej realizacji poniĪszych ustaw:
–

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –
podmiot i przedmiot opodatkowania, Ĩródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe,
podstawa obliczenia i wysokoĞü podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek
przez płatników, szczególne zasady ustalania dochodu,

–

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych –
podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów,
zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania i wysokoĞü podatku, pobór
podatku.

Ponadto, nastĊpujące akty prawne są związane z Umową:
–

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – informacje podatkowe,
kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji z innymi paĔstwami,

–

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji –
udzielanie pomocy obcemu paĔstwu oraz korzystanie z jego pomocy przy
dochodzeniu naleĪnoĞci pieniĊĪnych,

–

ustawa z dnia 28 wrzeĞnia 1991 r. o kontroli – postĊpowanie kontrolne,

–

ustawa z dnia 10 wrzeĞnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – przestĊpstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.
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