
U M O W A  

migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Cypru w sprawie unikania podwojnego 
opodatkowania w zakresie podatkdw od dochodu i majqtku, 

sporzqdzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 

W irnieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadorno8ci: 

W dniu 4 czerwca 1992 r. zostala sporzqdzona w Warszawie Urnowa rniedzy Rzqdern Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdern 
Republiki Cypru w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i rnajqtku w na- 
stqpujqcyrn brzrnieniu: 

U M O W A  2. Za podatki od dochodu i od rnajqtku uwaia sie 
wszystkie podatki, ktore pobiera sip od calego dochodu, od 

migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem calego rnajqtku albo od czq8ci dochodu lub rnajqtku, wiqcza- 
Republiki Cypru w sprawie unikania podwojnego jqc podatki od zysku z przeniesienia tytuiu wiasno8ci rnajqtku 
o~odatkowania w zakresie ~ o d a t k o w  od dochodu ruchornego lub nieruchornego, podatki od ogolnych kwot 

i majqtku wynagrodzen wypiacanych przez przedsiebiorstwa, jak row- 

Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzqd Republiki Cypru, 

pragnqc zawrzec Urnowe w sprawie unikania podwoj- 
nego opodatkowania od dochodu i rnajqtku oraz pragnqc 
rozwijac ich wzajernne wiezi gospodarcze poprzez elirnino- 
wanie przeszkod podatkowych, 

uzgodnily, co nastepuje: 

Artykul 1 

Zakres podmiotowy 

Niniejsza urnowa dotyczy osob, ktore rnajq rniejsce 
zarnieszkania lub siedzibe w jednyrn lub w obu Urnawiajq- 
cych sie Panstwach. 

Artykul 2 

Podatki, ktorych dotyczy umowa 

1. Niniejsza urnowa dotyczy, bez wzglqdu na sposdb 
poboru, podatkow od dochodu i od rnajqtku, ktore pobiera 
sie na rzecz Umawiajqcego sie Panstwa, jego jednostek 
terytorialnych lub wladz lokalnych. 

niet podatki od przyrostu rnajqtku. 

3. Do aktualnie istniejqcych podatkow, ktorych dotyczy 
urnowa, naletq w szczegolno8ci: 

a) w Polsce: 

(i) podatek dochodowy od osob fizycznych, 

(ii) podatek dochodowy od os6b prawnych, 
(iii) podatek rolny, 

(zwane dalej ,,podatkarni polskirni") 

b) na Cyprze: 

(i) podatek dochodowy, 

(ii) podatek dochodowy od osob prawnych, 
(iii) danina specjalna, 

(iv) podatek od rnajqtku, 

(v) podatek od nieruchorno8ci, 

(zwane dalej ,,podatkarni cypryjskirni"). 

4. Niniejsza urnowa bedzie rniala takze zastosowanie do 
wszystkich podatkow takiego sarnego lub zasadniczo podo- 
bnego rodzaju, ktore po podpisaniu niniejszej umowy bedq 
wprowadzone obok lub w rniejsce istniejqcych podatkow. 
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WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sig Paristw bedq infor- 
mowaty sie o wszystkich zasadniczych zmianach, jakie zaszty 
w ich odnosnych ustawodawstwach podatkowych. 

Artykui 3 

Ogolne definicje 

1. W rozumieniu niniejszej umowy, jezeli z jej treSci nie 
wynika inaczej: 

a) okreslenie ,,Polska" oznacza terytorium Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, wtqcznie z obszarem poza jej morzem 
terytorialnym, strefq rybotowczq, szelfem kontynental- 
nym, na ktorym Polska sprawuje jurysdykcje zgodnie 
z prawem miedzynarodowym i ustawodawstwem we- 
wnetrznym Polski, 

b) okreslenie ,,Cypr" oznacza Republike Cypru, a uiyte 
w sensie geograficznym obejmuje wody terytorialne 
Cypru i kazdy obszar poza Cyprem, ktory zgodnie 
z prawem miedzynarodowym i ustawodawstwem Cypru 
stanowi obszar, na kt6rym mogq by6 sprawowane prawa 
Cypru w odniesieniu do zasob6w naturalnych dna 
rnorskiego i jego podglebia, 

c) okreslenia ,,Umawiajqce sie Panstwo" i ,,drugie Uma- 
wiajqce sie Panstwo" oznaczajq odpowiednio Polske 
lub Cypr, 

d) okreslenie ,,obywatel" oznacza kazdq osobe fizycznq 
posiadajqcq obywatelstwo Umawiajqcego sie Pahstwa 
i kaidq osobe prawnq, sp6lke jawnq i stowarzyszenie 
utworzone na mocy ustawodawstwa obowiqzujqcego 
w Umawiajqcym sie Paristwie, 

e) okreSlenie ,,osoba" oznacza osobe fizycznq, sp6tke hol- 
dingowq, spotke i kazde inne zrzeszenie os6b, 

f) okreSlenia ,,przedsiqbiorstwo Umawiajqcego sie Pahst- 
wa" i ,,przedsiebiorstwo drugiego Umawiajqcego sie 
Panstwa" oznaczajq odpowiednio przedsiebiorstwo 
prowadzone przez osobe majqcq miejsce zamieszkania 
lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie oraz przed- 
siebiorstwo prowadzone przez osobe majqcq miejsce 
zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym siq 
Paristwie, 

g) okrejlenie ,,spotka" oznacza kaidq osobe prawnq lub 
kazdq innq jednostke, kt6rq dla celow podatkowych 
traktuje sie jako osobe prawnq, 

h) okreSlenie ,,stata plac6wka" oznacza stale miejsce, 
w ktorym wykonywana jest dzialalnoSC zawodowa, 

i) okreSlenie ,,komunikacja miedzynarodowa" oznacza 
wszelki transport statkiem lub samolotem eksploatowa- 
nym przez przedsiebiorstwo, kt6rego siedziba prawna 
znajduje sic w Umawiajqcym sie Paristwie, z wyjqtkiem 
przypadku, gdy statek lub samolot jest eksploatowany 
wytqcznie miedzy miejscami potozonymi w drugim 
Umawiajqcym sie Pahstwie, 

j) okreSlenie ,,wtaSciwa wtadza" oznacza: 
(i) w przypadku Polski - Ministra Finansow lub jego 

upowainionego przedstawiciela, 
(ii) w przypadku Cypru - Ministra Finans6w lub jego 

upowaznionego przedstawiciela. 

2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiajqce 
sie Paristwo jakiekolwiek okreSlenie nie zdefiniowane w ni- 
niejszej umowie bedzie mialo takie znaczenie, jakie ma 
wedlug prawa tego Panstwa w zakresie podatkbw, do 
ktorych ma zastosowanie niniejsza umowa. 

Artykut 4 

Miejsce zamieszkania 

1. W rozumieniu niniejszej umowy okreSlenie ,,osoba 
majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym 
sie Pahstwie" oznacza kaidq osobe, ktora zgodnie z ustawo- 
dawstwem tego Panstwa podlega tam opodatkowaniu 
z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce statego pobytu, 
siedzibe zarzqdu lub miejsce, w kt6rym faktycznie wykony- 
wany jest zarzqd, siedzibe prawnq albo z uwagi na inne 
kryteria o podobnym charakterze. Jednakze okreglenie to nie 
obejmuje zadnej osoby, ktora podlega opodatkowaniu w tym 
Pahstwie w zakresie dochodu osiqganego tylko w tym 
Pahstwie lub z tytutu majqtku potoionego w tym Paristwie. 

2. Jezeli stosownie do postanowien ustepu 1 osoba 
fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiajqcych sie 
Pahstwach, to jej status okreSla sie wedtug nastepujqcych 
zasad: 

a) osotje uwaia sie za majqcq miejsce zamieszkania w tym 
Paristwie, w ktbrym posiada ona state miejsce zamiesz- 
kania, 

b) jezeli posiada ona stale miejsce zamieszkania w obu 
Paristwach, to uwaza sie jq za majqcq miejsce zamiesz- 
kania w tym Pahstwie, z ktorym ma ona silniejsze 
powiqzania osobiste i gospodarcze (oSrodek interesow 
iyciowych), 

c) jesli nie mozna ustaliC, w ktorym Paristwie osoba ma 
oSrodek interesow iyciowych lub jeieli nie posiada ona 
statego miejsca zamieszkania w zadnym z Panstw, to 
uwaza sic jq za majqcq miejsce zamieszkania w Paristwie, 
w kt6rym zwykle przebywa, 

d) jeieli przebywa ona zazwyczaj w obu Pahstwach lub nie 
przebywa w zadnym z nich, to uwaza sie jq za majqcq 
miejsce zamieszkania w tym Pahstwie, ktorego jest 
obywatelem, 

e) jezeli miejsca zamieszkania nie moina ustali6 zgodnie 
z postanowieniami liter od a) do d), to wtaSciwe wtadze 
Umawiajqcych sie Pahstw rozstrzygnq te sprawe w dro- 
dze wzajemnego porozumienia. 

3. Jeieli stosownie do postanowien ustepu 1 osoba nie 
bedqca osobq fizycznq ma siedzibe w obu Umawiajqcych sie 
Pahstwach, to uwaia sie jq za majqcq siedzibe w tym 
Panstwie, w ktorym znajduje sie miejsce jej faktycznego 
zarzqd u. 

Artykut 5 

Zaklad 

1. W rozumieniu niniejszej umowy okreSlenie ,,zaktadP' 
oznacza stalq placbwke, przez kt6rq calkowicie lub czeScio- 
wo prowadzona jest dzialalnoSC przedsieborstwa. 

2. OkreSlenie ,,zaktadr' obejmuje w szczegolnoSci: 

a) miejsce zarzqdu, 
b) filie, 

c) biuro, 

d) zaktad fabryczny, 

e) warsztat oraz 
f) kopalnie, irodto ropy naftowej lub gazu, kamieniotom 

albo inne miejsce wydobywania zasobow naturalnych, 

g) plac budowy lub budowe, montaz lub instalacje albo 
dziatalnobk nadzorczq zwiqzanq z nimi, jezeli taki plac, 
projekt lub dzialalnoSC trwa dluzej n i t  12 miesiecy. 
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3. Bez wzgledu na postanowienia poprzednich uste- 
pow niniejszego artykuiu okreslenie ,,zakiadV' nie obejmuje: 

a) uzytkowania urzqdzeri wyiqcznie w celu skiadowania, 
wystawiania lub wydawania dobr lub towarow na- 
lezqcych do przedsiebiorstwa, 

b) utrzymywania zapasow dobr lub towarow naleiqcych 
do przedsiebiorstwa wylqcznie w celu skiadowania, 
wystawiania lub wydawania, 

c) utrzymywania zapasow dobr lub towarow naleiqcych 
do przedsiebiorstwa wyiqcznie w celu przerobu przez 
inne przedsiebiorstwo, 

d) stalej placowki utrzymywanej wylqcznie w celu zakupu 
dobr lub towarow alho w celu zbierania informacji dla 
przedsiebiorstwa, 

e) stalej placowki utrzymywanej wyiqcznie dla celow re- 
klamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badari 
naukowych lub wykonywania podobnej dziaialnoSci 
majqcej dla przedsiebiorstwa charakter przygotowawczy 
lub pomocniczy, 

f)  utrzymywania staiej placowki wyiqcznie w celu wyko- 
nywania jakiegokolwiek poiqczenia rodzajow dziaial- 
noSci wymienionych pod literami od a) do e), pod 
warunkiem ze calkowita dzialalnoSC placowki wyni- 
kajqca z takiego polqczenia rodzajow dzialalnoSci posia- 
da charakter przygotowawczy lub pomocniczy. 

4. Bez wzgledu na postanowienia ustepow 1 i 2 niniej- 
szego artykuiu, jezeli osoba, inna aniieli niezaleiny przed- 
stawiciel, do kt6rej majq zastosowanie postanowienia ustepu 
5, dziala w imieniu przedsiebiorstwa, posiadajqc pelnomo- 
cnictwo do zawierania umow w Umawiajqcym sie Paristwie 
i peinomocnictwo to w tym Paristwie wykonuje, to uwaia 
sie, i e  przedsiebiorstwo to posiada zaklad w tym Paristwie 
w zakresie prowadzenia kaidego rodzaju dzialalnoSci, ktorq 
osoba ta podejmuje dla przedsiebiorstwa, chyba i e  czynnoSci 
wykonywane przez te osobe ograniczajq sie do rodzajow 
dziaialnoSci wymienionych w ustepie 3, ktore - gdyby byiy 
wykonywane za poSrednictwem staiej placowki - nie po- 
wodowaiyby uznania tej placowki za zaklad na podstawie 
postanowieh niniejszego ustepu. 

5. Nie bedzie sie uwaiad, i e  przedsiebiorstwo posiada 
zakiad w Umawiajqcym sie Pahstwie, tylko z tego powodu, 
i e  wykonuje ono dziaialnoSd w tym Panstwie przez maklera, 
komisanta albo kaidego innego niezaleznego przedstawicie- 
la, jeieli te osoby dzialajq w ramach swojej zwykiej dzialalno- 
Sci. 

6. Fakt, i e  spoika majqca siedzibe w Umawiajqcym sie 
Pahstwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spolke, 
kt6ra ma siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Panstwie albo 
ktora prowadzi dzialalnoSC w tym drugim Paristwie przez 
posiadany tam zaklad albo w inny sposob, nie wystarcza, aby 
ktorqkolwiek z tych spolek uwatad za zakiad drugiej spoiki. 

Artykui 6 

Dochod z nieruchomoSci 

1. Dochod osiqgany przez osobe majqcq miejsce zamie- 
szkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Paristwie z majqtku 
nieruchomego, w tym dochod z eksploatacji gospodarstwa 
rolnego lub lesnego, poiotonego w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie, moze byd opodatkowany w tym drugim Paristwie. 

2. a) OkreSlenie ,,majqtek nieruchomy" posiada takie 
znaczenie, jakie, z zastrzezeniem postanowien punktow 
b) i c), przyjmuje sie wedlug prawa tego Paristwa, 
w ktorym nieruchomosd jest polozona. 

b) OkreSlenie ,,majqtek nieruchomy" obejmuje w kazdym 
przypadku mienie nalezqce do majqtku nieruchomego. 
zywy i martwy inwentarzgospodarstw rolnych i leinych, 
prawa, do ktory& zastosowanie majq przepisy prawa 
powszechnego dotyczqce wiasnoSci ziemi, prawa utyt- 
kowania majqtku nieruchomego. jak rowniez prawa do 
zmiennych lub stalych Swiadczeri z tytuiu eksploatacji 
Iub prawa do eksploatacji pokiadow mineralnych, irodei 
i innych zasobdw naturalnych. 

c) Statki, barki oraz samoloty nie stanowiq majqtku nieru- 
chomego. 

3. Postanowienia ustepu 1 niniejszego artykulu stosuje 
sie do dochodu uzyskiwanego z bezposredniego uzytkowa- 
nia, najmu tub kazdego innego rodzaju utytkowania majqtku 
nieruchomego. 

4. Postanowienia ustepow 1 i 3 niniejszego artykuiu 
majq rowniet zastosowanie do dochodu z majqtku nierucho- 
mego przedsiebiorstwa i dochodu z majqtku nieruchomego, 
kt6ry siuzy do wykonywania wolnego zawodu. 

Artykui 7 

Zyski przedsiebiorstw 

1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Paristwa 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Paristwie, chyba te 
przedsiebiorstwo prowadzi dziaialnoS6 w drugim Umawiajq- 
cym sie Pahstwie przez poioiony tam zakiad. Jeieli przed- 
siebiorstwo wykonuje dzialalnoSd w ten sposob, zyski przed- 
siebiorstwa mogq by6 opodatkowane w drugim Paristwie, 
jednak tylko do takiej wysokoSci, w jakiej mogq by6 przypisa- 
ne temu zakiadowi. 

2. Z zastrzeieniem postanowieri ustepu 3 niniejszego 
artykuiu, jeieli przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie ~aristwa 
wykonuje dzialalnoSC w drugim Umawiajqcym sie Paristwie 
przez polozony tam zaklad, to w kaidym Umawiajqcym sie 
Paristwie naleiy przypisad temu zakladowi takie zyski, ktore 
m6glby on osiqgnqd, gdyby wykonywal takq samq lub 
podobnq dzialalnoSd w takich samych lub podobnych wa- 
runkach jako odrebne i samodzielne przedsiebiorstwo i byi 
caikowicie niezaleiny w stosunkach z przedsiebiorstwem, 
ktorego jest zakiadem. 

3. Przy ustalaniu zyskow zakladu dopuszcza sie po- 
trqcenie wydatkow, ponoszonych dla tego zakiadu przez 
przedsiebiorstwo, wlqcznie z kosztami zarzqdzania i ogol- 
nymi kosztami administracyjnymi, niezaleinie od tego, czy 
powstaly w tym Panstwie, w ktorym zaklad jest poloiony, czy 
gdzie indziej. 

4. Jeieli w Umawiajqcym sie Pahstwie istnieje zwyczaj 
ustalania zyskow zakladu przez podzial caikowitych zyskow 
przedsiebiorstwa na jego poszczeg6lne czeSci, tadne po- 
stanowienie ustepu 2 niniejszego artykuiu nie wyklucza 
ustalenia przez to Umawiajqce sie Pahstwo zysku pod- 
legajqcego opodatkowaniu wediug zwykle stosowanego 
podzialu. Spos6b zastosowanego podziaiu zysku musi jed- 
nak by6 taki, ieby wynik byi zgodny z zasadami zawartymi 
w niniejszym artykule. 

5. Nie motna przypisad zakladowi zysku tylko z tytuiu 
samego zakupu dobr lub towarow przez ten zaklad dla 
przedsiebiorstw. 
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6. Przy stosowaniu poprzednich ustepow ustalanie zys- 
kow zakiadu powinno by6 dokonywane kaidego roku w ten 
sarn sposob, chyba i e  istniejq uzasadnione powody, aby 
postqpiC inaczej. 

7. Jeieli w zyskach rnieszczq sic dochody, ktore zostaiy 
odrebnie uregulowane w innych artykulach niniejszej urno- 
wy, postanowienia tych artyku!ow nie bedq naruszane przez 
postanowienia niniejszego artykulu. 

Artykul 8 

Transport morski i inny 

1. Zyski pochodzqce z eksploatacji statkow, sarnolotow 
lub pojazdow drogowych w komunikacji rniedzynarodowej 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tyrn Urnawiajqcyrn sic 
Panstwie, w ktoryrn znajduje sic siedziba prawna przed- 
siebiorstw. 

2. W rozurnieniu niniejszego artykuiu zyski pochodzqce 
z eksploatacji w kornunikacji rniedzynarodowej statkow 
i barek lub sarnolotow obejrnujq zyski pochodzqce z peinej 
dzieriawy z zalogq lub bez zalogi statkow i barek lub 
sarnolot6w eksploatowanych przez najemce w kornunikacji 
rniedzynarodowej lub korzyici zwiqzane z zyskarni opisanyrni 
w ustepie 1. 

3. Zyski przedsiebiorstwa Urnawiajqcego sie Paristwa 
pochodzqce z uiytkowania, utrzyrnywania lub dzieriawy 
kontenerow (w  tyrn przyczep, barek i podobnego wyposaie- 
nia do transportu kontenerow) uiywanych do rniedzynaro- 
dowego przewozu dobr lub towarow podlegajq opodat- 
kowaniu tylko w tyrn Panstwie. 

4. Postanowienia ustep6w 1 i 3 niniejszego artykulu 
rnajq rowniei zastosowanie do zysk6w osiqganych z uczest- 
nictwa w urnowie poolowej, we wsp6lnyrn przedsiebior- 
stwie lub w rniedzynarodowyrn zwiqzku eksploatacyjnyrn. 

Artykul 9 

Przedsigbiorstwa powiqzane 

1. Jeieli: 

a) przedsiebiorstwo Urnawiajqcego sie Panstwa bierze 
udzial bezpogrednio bqdi poSrednio w zarzqdzaniu, 
kontroli lub w majqtku przedsiebiorstwa drugiego Urna- 
wiajqcego sie Panstwa albo 

b) te same osoby bezpoSrednio bqdi poSrednio biorq udziai 
w zarzqdzaniu, kontroli tub w rnajqtku przedsiebiorstwa 
Urnawiajqcego sic Pahstwa i przedsiebiorstwa drugiego 
Urnawiajqcego sie Pahstwa oraz 

w jednym i drugirn przypadku rniedzy dworna przedsie- 
biorstwarni w zakresie ich stosunkow handlowych lub 
finansowych zostanq umowione lub narzucone warunki 
roiniqce sie od warunkow, ktore by ustalily rniedzy sobq 
niezaleine przedsiebiorstwa, to zyski, ktore osiqgaloby 
jedno z przedsiebiorstw bez tych warunkow, ale ktorych 
z powodu tych warunkow nie osiqgnelo, rnogq by6 uznane 
za zyski tego przedsiebiorstwa i odpowiednio opodatkowa- 
ne. 

2. Jeieli zyski przedsiebiorstwa Urnawiajqcego sie Pari- 
stwa opodatkowane w tyrn Panstwie sq wlqczone do zysk6w 
przedsiebiorstwa drugiego Umawiajqcego sic Panstwa 
i opodatkowane w tym drugirn Pahstwie, a zyski w ten 
spos6b wlqczone sq zyskarni, ktore naroslyby na rzecz 

przedsiebiorstwa pierwszego Pahstwa, jesliby warunki uzgo- 
dnione rniedzy tyrni dworna przedsiebiorstwarni byiy warun- 
karni, ktore byiyby uzgodnione rniedzy niezaleinyrni przed- 
siebiorstwami, wtedy to drugie Panstwo dokona odpowied- 
niej korekty kwoty podatku uzyskanego od tych zyskow. Przy 
ustalaniu takiej korekty bedq odpowiednio uwzglednione 
inne postanowienia niniejszej urnowy, a wiasciwe wladze 
Urnawiajqcych sip Paristw bedq porozurniewak sie ze sobq, 
jeieli bedzie to konieczne. 

3. Umawiajqce sic Paristwo nie bedzie dokonywalo 
zrniany zysku przedsiebiorstwa ustalonego na warunkach, 
o ktorych rnowa w ustepie 1, po upiywie okresow przewi- 
dzianych w ustawodawstwie wewnetrznyrn, a w kaidyrn 
razie po uplywie pieciu lat od zakonczenia roku, w ktoryrn 
zyski, bedqce przedrniotern zrniany, zostaly uzyskane przez 
przedsiebiorstwo tego Paristwa. 

4. Postanowienia ustepow 2 i 3 nie rnajq zastosowania 
w przypadku oszustwa, urnyslnego uchylania sic lub zanie- 
dbania. 

Artykul 10 

Dywidendy 

1. Dywidendy wypiacane przez spolke rnajqcq siedzibe 
w Urnawiajqcyrn sie Paristwie osobie rnajqcej rniejsce zarnie- 
szkania tub siedzibe w drugirn Urnawiajqcyrn sie Paristwie 
rnogq by6 opodatkowane w tyrn drugirn Panstwie. 

2. Jednakie dywidendy te rnogq by6 rowniei opodat- 
kowane w tyrn Urnawiajqcyrn sic Paristwie i wediug prawa 
tego Paristwa, w ktoryrn spolka wyplacajqca dywidendy ma 
swojq siedzibe, ale jezeli odbiorca dywidend jest ich wlaS- 
cicielern, to podatek wyrnierzony nie mote przekroczyk 10 
procent kwoty dywidend brutto. 

Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajq opoda- 
tkowania spolki od zysku, z ktdrego sq wyplacane dywiden- 
dy. 

3. Uiyte w niniejszyrn artykule okreslenie ,,dywidendyr' 
oznacza dochody z akcji lub innych praw zwiqzanych 
z udzialern w zyskach i nie odnoszqcych sic do roszczeri 
z tytulu wierzytelnosci, jak rowniez dochody z innych udzia- 
low w spolce, ktore sq traktowane w ten sarn sposob, jak 
dochod z akcji, zgodnie z ustawodawstwern podatkowyrn 
Paristwa, w ktoryrn spolka dokonujqca jego podzialu ma 
siedzibe. 

4. Postanowieri ustepow 1 i 2 nie stosuje sie, jeieli 
odbiorca dywidend, rnajqcy rniejsce zarnieszkania lub sie- 
dzibe w Urnawiajqcyrn sic Panstwie, wykonuje w drugirn 
Urnawiajqcyrn sic Panstwie, w ktoryrn znajduje sie siedziba 
spolki placqcej dywidendy, dzialalnoSC zarobkowq przez 
zaklad poloiony w tyrn Panstwie bqdi wykonuje w tyrn 
drugirn Panstwie wolny zawod w oparciu o stalq placowke, 
ktora jest w nirn poloiona, i gdy udziai, z tytulu ktorego 
wyplaca sic dywidendy, rzeczywiScie wiqie sie z dzialalnoi- 
ciq takiego zakladu lub stalej placowki. W takirn przypadku, 
w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie postanowie- 
nia artykulu 7 lub artykulu 14. 

5. Jezeli spolka, ktorej siedziba znajduje sie w Urna- 
wiajqcyrn sie Panstwie. osiqga zyski albo dochody z drugiego 
Urnawiajqcego sic Paristwa, to drugie Panstwo nie mote ani 
obciqiaC podatkiern dywidend wyplacanych przez te sp6lke. 
z wyjqtkiern przypadku, gdy takie dywidendy sq wyplacane 
osobie rnajqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym 
drugim Panstwie, lub w przypadku, gdy udzial, z tytuiu 
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ktorego dywidendy sg wypiacane, rzeczywiicie wigze sie 
z dziaialnogcig zakiadu lub staiej placowki poiozonej w tym 
drugim Paristwie, ani tez obcigzad nie wydzielonych zyskow 
spoiki podatkiem od nie wydzielonych zyskow, nawet gdy 
wypiacone dywidendy lub nie wydzielone zyski caikowicie 
lub czegciowo pochodzg z zyskow albo dochodow osigg- 
nietych w drugim Panstwie. 

Artykut 11 

Odsetki 

1. Odsetki, ktore powstajg w Umawiajgcym sie Parist- 
wie i wypiacane sg osobie majgcej miejsce zamieszkania lub 
siedzibe w drugim Umawiajgcym sie Paristwie, mogg by6 
opodatkowane w tym drugim Paristwie. 

2. Jednakze odsetki takie mogg by6 takze opodatkowa- 
ne w tym Umawiajgcym sie Paristwie, w ktorym powstajq, 
i zgodniez ustawodawstwem tego Paristwa, lecz gdy odbior- 
ca jest ich wtabcicielem, podatek ustalony w ten spos6b nie 
moze przekroczyd 10% kwoty brutto tych odsetek. 

3. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 2, odsetki 
- powstajgce w Umawiajqcym sie Paristwie i osiqgane przez 
Rzqd drugiego Umawiajqcego sie Paristwa, w tym jego 
jednostke terytorialnq lub wiadze lokalng, bank emisyjny lub 
organ publiczny w odniesieniu do poiyczek lub kredyt6w 
udzielonych lub gwarantowanych przez Rzgd tego drugiego 
Umawiajqcego sie Paristwa, w tym jego jednostke teryto- 
rialnq i wiadze lokalng, bank emisyjny lub jakikolwiek organ 
publiczny - bedq zwolnione od opodatkowania w pierw- 
szym Umawiajqcym sie Paristwie. 

4. OkreSlenie ,,odsetkiV' uiyte w niniejszym artykule 
oznacza doch6d od pozyczek rzqdowych, obligacji lub 
skrypt6w diuinych zar6wno zabezpieczonych, jak i nie 
zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub pra- 
wem uczestniczenia w zyskach oraz wszelkiego rodzaju 
roszczeri, jak r6wniei innego rodzaju dochody, ktore wediug 
ustawodawstwa podatkowego Paristwa, z ktorego pocho- 
dzq, zrbwnane sq z dochodami z poiyczek. 

5. Postanowieri ustepow od 1 do 3 nie stosuje sie, jezeli 
odbiorca odsetek, majqcy miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Umawiajqcym sie Paristwie, wykonuje w drugim Uma- 
wiajqcym sie Paristwie, w ktorym powstajq odsetki, dziaial- 
no56 zarobkowq poprzez poioiony tam zaktad bqdi wykonu- 
je w tym drugim Pahstwie wolny zawod, korzystajqc ze statej 
placowki, ktora jest w nim potozona, i jezeli wierzytelnoSC, 
z kt6rej tytuiu sq piacone odsetki, rzeczywiicie wigze sie 
z dziatalnobciq takiego zakiadu lub staiej plac6wki. W takiej 
sytuacji, w zaleinoici od konkretnego przypadku, zastoso- 
wanie majg odpowiednio postanowienia artykuiu 7 lub 
artykuiu 14. 

6. Uwaia sie, i e  odsetki powstajq w Umawiajgcym sie 
Paristwie, gdy piatnikiem jest to Paristwo, jego jednostka 
terytorialna lub wiadza lokalna lub osoba majqca w tym 
Paristwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. JeFeli osoba 
wypiacajqca odsetki, niezaleinie od tego, czy jest osobq 
majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym 
sie Paristwie czy nie, posiada jednak w Umawiajqcym sie 
Paristwie zakiad lub statq placowke, w zwiqzku z dziatalnob- 
ciq kt6rej powstato zadiuzenie, z tytulu ktorego sq wypiacane 
odsetki, i takie odsetki sg wypiacane przezten zaktad lub staig 
placbwke, to uwaza sie, ze odsetki takie powstajq w Parist- 
wie, w kt6rym poioiony jest zaktad lub stata placowka. 

7. Jezeli miedzy piatnikiem a wiabcicielem odsetek lub 
miedzy nimi obydwoma a osobg trzecig istniejg szczegolne 
stosunki i dlatego kwota odsetek, majgca zwigzek z rosz- 
czeniem wynikajgcym z diugu, przekracza kwote, ktorg 
diuznik i wierzyciel uzgodniliby bez tych stosunkow, to 
postanowienia niniejszego artykutu stosuje sie tylko do tej 
ostatniej wymienionej kwoty. W tym wypadku nadwyzka 
ponad te kwote podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem 
kazdego Umawiajgcego sie Paristwa i z uwzglednieniem 
innycR postanowieri niniejszej umowy. 

Artykut 12 

NaleFnosci licencyjne 

1. NaleznoSci licencyjne powstajgce w Umawiajqcym 
sie Paristwie, wypiacane osobie majqcej miejsce zamiesz- 
kania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Paristwie, 
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Paristwie. 

2. Jednakze naleznoSci, o kt6rych mowa w ustepie 1, 
mogq by6 takze opodatkowane w tym Umawiajqcym sie 
Paristwie, w ktorym powstajq, i zgodnie z ustawodawstwem 
tego Paristwa, lecz podatek ustalony w ten sposob nie moze 
przekroczyd 5 procent kwoty brutto tych naleznoSci. 

3. OkreSlenie ,,naleznoSci licencyjne", uiyte w niniej- 
szym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju naleznoSci uzys- 
kiwane z tytuiu uiytkowania lub prawa do uiytkowania 
kazdego prawa autorskiego do dzieia literackiego, artystycz- 
nego lub naukowego, wtqcznie z filmami dla kin oraz filmami 
i tagmami dla telewizji lub radia, patentu, znaku towarowego, 
wzoru lub modelu, planu, tajemnicy lub technologii produk- 
cji albo za uzytkowanie lub prawo do uzytkowania urzgdze- 
nia przemystowego, handlowego lub naukowego oraz za 
informacje zwiqzane ze zdobytym doSwiadczeniem w dzie- 
dzinie przemysiowej, handlowej lub naukowej. 

4. Postanowieri ustepow 1 i 2 nie stosuje sie, jeieli 
odbiorca naleinoSci licencyjnych, majqcy miejsce zamiesz- 
kania lub siedzibe w Umawiajgcym sie Paristwie, wykonuje 
w drugim Umawiajgcym sie Paristwie, z kt6rego pochodzq 
naleznobci licencyjne, dziaialnoSd zarobkowq przez zaktad 
w nim potozony bqdi wolny zaw6d za pomocq tam potozonej 
statej placowki, a prawo lub majqtek, z ktorych tytutu 
wypiacane sq naleznoSci licencyjne, rzeczywiicie nalezq do 
takiego zaktadu lub statej placowki. W takim przypadku, 
w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie odpowiednio 
postanowienia artykuiu 7 lub artykutu 14. 

5. Uwaza sie, ze naleznoSci licencyjne powstajq w Uma- 
wiajqcym sie Paristwie, gdy ptatnikiem jest to Paristwo, jego 
jednostka terytorialna, wtadza lokalna albo osoba majgca 
w tym Paristwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. Jezeli 
jednak osoba wypiacajqca naleznoSci licencyjne, bez wzgle- 
du na to, czy ma ona w Umawiajqcym sie Paristwie miejsce 
zamieszkania lub siedzibe, posiada w Umawiajqcym sie 
Paristwie zakiad lub statg placowke, w zwiqzku z dziaialnoS- 
ciq ktorych powstai obowiqzek zapiaty tych naleznoSci 
licencyjnych, i zaktad lub staia placowka pokrywajq te 
naleinobci, to uwaza sie, i e  naleinobci licencyjne powstajg 
w Paristwie, w kt6rym poiozony jest ten zakiad lub ta stata 
plac6wka. 

6. Jezeli miedzy piatnikiem a wiaScicielem naleznoSci 
licencyjnych lub miedzy nimi obydwoma a osobq trzeciq 
istniejq szczegolne stosunki i dlatego zapiacone opiaty Iicen- 
cyjne, majqce zwiqzek z uiytkowaniem, prawem lub infor- 
macjq, za ktore sg ptacone, przekraczajq kwote, ktorq piatnik 
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i wlaScicie1 naleznosci licencyjnych uzgodniliby bez tych 
stosunkow, to postanowienia niniejszego artykulu stosuje sie 
tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku 
nadwyzka ponad te kwote podlega opodatkowaniu zgodnie 
z prawem kazdego Umawiajqcego sie Pahstwa i z uwzgled- 
nieniem innych postanowien niniejszej umowy. 

Artykul 13 

Zyski ze sprzedazy majqtku 

1. Zyski, osiqgane przez osobe majqcq miejsce zamiesz- 
kania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, z przenie- 
sienia tytulu wiasnobci rnajqtku nieruchomego, o ktorym 
mowa w artykule 6, a polozonego w drugim Umawiajqcym 
sie Panstwie, mogq bye opodatkowane w tym drugim 
Pahstwie. 

2. Zyski z przeniesienia tytuiu wiasnoSci majqtku rucho- 
mego stanowiqcego czebd majqtku zakiadu, ktory przed- 
siebiorstwo Umawiajqcego sie Panstwa posiada w drugim 
Umawiajqcym sie Pahstwie, lub z przeniesienia tytuiu wias- 
nobci rnajqtku ruchomego nalezqcego do staiej placowki, 
kt6rq osoba zamieszkaia w Umawiajqcym sie Pahstwie 
dysponuje w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie dla wyko- 
nywania wolnego zawodu, iqcznie z zyskami uzyskanymi 
z przeniesienia wiasnobci takiego zakiadu, odrebnie albo 
razem z caiym przedsiebiorstwem lub takiej staiej placowki, 
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie. 

3. Zyski osiqgniete z przeniesienia tytuiu wiasnobci 
statkow, samolotow lub pojazdow drogowych eksploatowa- 
nych w komunikacji miedzynarodowej lub majqtku rucho- 
mego zwiqzanego z eksploatacjq takich statkow, samolotow 
lub pojazdow drogowych podlegajq opodatkowaniu tylko 
w tym Urnawiajqcym sie Panstwie, w kt6rym mieSci sie 
siedziba prawna przedsiebiorstwa. 

4. Zyski z przeniesienia tytulu wiasnobci majqtku, inne 
niz wymienione w ustepach 1, 2 i 3 niniejszego artykuiu, 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Umawiajqcym sie 
Pahstwie, w kt6rym przenoszqcy tytui wiasnoSci ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibe. 

Artykui 14 

Wolne zawody 

1. Doch6d osiqgany przez osobe majqcq miejsce zamie- 
szkania w Umawiajqcym sie Paristwie z wykonywania wol- 
nego zawodu albo innej dziaialnoSci o podobnym charakterze 
podlega opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, chyba ze: 

a) osoba ta dla wykonywania swojej dzialalnoSci dys- 
ponuje zwykle stalq placowkq w drugim Umawiajqcym 
sie Pahstwie; w takim przypadku dochod moze by6 
opodatkowany w tym drugim Umawiajqcym sie Panst- 
wie, lecz tylko w takim zakresie, w jakim moie by6 
przypisany tej staiej placowce, 

b) osoba ta przebywa w drugim Umawiajqcym sie Pahst- 
wie przez okres lub okresy przekraczajqce iqcznie 183 
dni w kazdorazowym dwunastomiesi~cznym okresie; 
w danym przypadku dochod tej osoby moze byd opoda- 
tkowany w tym drugim Umawiajqcym sie Panstwie, 
jednak tylko w takim zakresie, w jakim pochodzi z wyko- 
nywania dziaialnoSci w tym drugim Panstwie. 

2. OkreSlenie ,,wolny zaw6d" obejmuje w szczegolno- 
bci samodzielnie wykonywanq dziaialnoSd naukowq, literac- 
kq, artystycznq, wychowawczq lub oSwiatowq, jak rowniet 

samodzielnie wykonywanq dziaialnosc lekarzy, dentystow, 
prawnik6w, inzynierow, architektow oraz ksiegowych. 

Artykui 15 

Praca najemna 

1. Z zastrzezeniem postanowien artykuiow 16, 18, 1 9 
i 20 niniejszej umowy, pensje, place i podobne wyna- 
grodzenia, ktore osoba majqca miejscezamieszkania w Uma- 
wiajqcym sie Panstwie osiqga z pracy najemnej, bedq pod- 
legad opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, chyba ze praca 
wykonywana jest w drugim Umawiajqcym sie Panstwie. 
Jezeli praca jest tam wykonywana, to osiqgane za niq 
wynagrodzenie mote by6 opodatkowane w drugim Panst- 
wie. 

2. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 1 niniejszego 
artykulu wynagrodzenia, jakie osoba majqca miejsce zamie- 
szkania w Umawiajqcym sie Pahstwie osiqga z pracy najem- 
nej, wykonywanej w drugim Umawiajqcym siq Panstwie, 
podlegajq opodatkowaniu tylko w pierwszym Panstwie, 
jeteli: 

a) odbiorca przebywa w drugim Panstwie przez okres lub 
okresy nie przekraczajqce iqcznie 183 dni podczas kaz- 
dorazowego dwunastomiesiecznego okresu oraz 

b) wynagrodzenia sq wypiacane przez pracodawce lub 
w imieniu pracodawcy, ktory nie ma miejsca zamiesz- 
kania lub siedziby w drugim Pahstwie, i 

c) wynagrodzenia nie sq wypiacane przez zakiad lub staiq 
placowke, kt6rq pracodawca posiada w drugim Panst- 
wie. 

3. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia niniej- 
szego artykuiu wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywa- 
nej na pokiadzie statku, samolotu lub pojazdu drogowego 
eksploatowanego w komunikacji miedzynarodowej, mogq 
by6 opodatkowane w tym Umawiajqcym sie Panstwie, 
w ktorym miebci sie siedziba prawna przedsiebiorstwa. 

Artykui 1 6 

Wynagrodzenia dyrektorow 

Wynagrodzenia dyrektorow i inne podobne naleznoSci, 
ktore osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym 
siq Panstwie osiqga z tytuiu czionkostwa w radzie nadzorczej 
spoiki majqcej siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Panst- 
wie, mogq by6 opodatkowane w tym drugim Umawiajqcym 
sie Pahstwie. 

Artykui 1 7 

ArtySci i sportowcy 

1. Bez wzgledu na postanowienia artykuiow 14 i 15 
niniejszej umowy dochody osiqgane przez osobe majqcq 
miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie Pahstwie z tytuiu 
dzialalnobci artystycznej, na przyklad artysty scenicznego, 
filmowego, radiowego lub telewizyjnego, muzyka, jak tez 
zapabnika lub sportowca -z osobigcie wykonywanej w tym 
charakterze dzialalnoSci w drugim Umawiajqcym sie Panst- 
wie, mogq byd opodatkowane w tym drugim Panstwie. 

2. Jezeli dochod osiqgniety z osobiScie wykonywanej 
dzialalnoSci artysty, zapabnika lub sportowca nie przypada na 
rzecz artysty, zapaSnika lub sportowca, lecz na rzecz innej 
osoby, dochod ten, bez wzgledu na postanowienia arty- 
kuiow 7, 14 i 15 niniejszej umowy, moie by6 opodatkowany 
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w Umawiajqcym sie Pahstwie, w ktorym dziaialno0d tego 
artysty, zapadnika lub sportowca jest wykonywana. 

3. Bez wzgledu na postanowienia ustqpow 1 i 2 niniej- 
szego artykuiu dochody z rodzaju dziaialnofci okreslonej 
w ustepie 1 niniejszego artykuiu, wykonywanej w ramach 
programu wymiany kulturalnej lub sportowej, uzgodnionego 
porniedzy Umawiajqcymi sie Pahstwami, bedq zwolnione od 
opodatkowania w tyrn Umawiajqcym siq Paristwie, w ktorym 
te rodzaje dziaialnoSci sq wykonywane. 

Artykui 18 ,$ 

Emerytury 

Z zastrzeieniem postanowien artykuiu 19 ustep 2, renty 
i emerytury oraz inne podobne Bwiadczenia wypiacane 
osobie majqcej miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie 
Paristwie z tytuiu jej zatrudnienia w przesziosci podlegajq 
opodatkowaniu tylko w tym Umawiajqcym sie Paristwie, 
w ktorym ich odbiorca ma staie miejsce zamieszkania. 

Artykui 19 

Pracownicy panstwowi 

1. Wynagrodzenie inne n i i  renta i emerytura, wypiacane 
przez Umawiajqce sie Pahstwo lub jego jednostke teryto- 
rialnq bqdi wiadzq lokalnq kaidej osobie fizycznej z tytuiu 
usiug Swiadczonych na rzecz tego Panstwa lub jego jedno- 
stki terytorialnej bqdi wiadzy lokalnej, podlega opodatkowa- 
niu tylko w tym Paristwie. 

Jednakie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko 
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, jeieli usiugi sq Swiad- 
czone w tym Pahstwie, a osoba je otrzymujqca ma miejsce 
zamieszkania w tym drugim Pahstwie oraz osoba ta: 

a) jest obywatelem tego Pahstwa lub 

b) nie staia sie osobq rnajqcq miejsce zamieszkania w tym 
Panstwie wyiqcznie w celu Swiadczenia tych usiug, lub 

c) nie podlega opodatkowaniu z tytuiu takich dochod6w 
w tym Umawiajqcym sie Pahstwie, w ktorym wyna- 
grodzenie jest wypiacane. 

2. Kaida renta lub emerytura wypiacana bezposrednio 
z funduszy Umawiajqcego sie Panstwa lub jego jednostki 
terytorialnej bqdi wiadzy lokalnej katdej osobie fizycznej 
z tytuiu usiug Swiadczonych na rzecz tego Pahstwa lub 
jednostki, lub wiadzy lokalnej bedzie opodatkowana wyiqcz- 
nie w tyrn Pahstwie. Jednakte taka renta lub emerytura 
podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajqcym sic 
Pahstwie, jeSli osoba fizyczna jest jego obywatelem oraz 
posiada stale miejsce zamieszkania w tym Panstwie. 

3. Postanowienia artykul6w 1 5, 16 i 18 majq zastoso- 
wanie do wynagrodzeh oraz rent i emerytur majqcych zwiq- 
zek z usiugami Bwiadczonymi w zwiqzku z dzialalnosciq 
gospodarczq prowadzonq przez Umawiajqce sie Paristwo lub 
jego jednostke terytorialnq albo wiadze lokalnq. 

Artykul 20 

Studenci 

1. NaleinoSci otrzymywane na utrzymanie sie, ksztai- 
cenie sie lub odbywanie praktyki przez studenta lub prak- 
tykanta, kt6ry przebywa w Umawiajqcym sie Panstwie wyiq- 
cznie w celu ksztaicenia sie lub odbywania praktyki, a kt6ry 

ma lub bezpodrednio przed przybyciem do tego Panstwa rniai 
miejsce zamieszkania w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, 
nie bqdq opodatkowane w pierwszym Panstwie, jeieli nalei- 
nosci te pochodzq ze irodei spoza tego pierwszego Panstwa. 

2. Dochod uzyskiwany przez studenta lub praktykanta 
w zwiqzku z dziaialnosciq wykonywanq w Umawiajqcym sic 
Patistwie, w ktorym przebywa wyiqcznie w celu nauki lub 
szkolenia, nie podlega opodatkowaniu w tym Panstwie, 
chyba i e  dochod przekracza kwote niezbednq na jego 
utrzymanie, nauke lub praktyke. 

Artykui 21 

Profesorowie i pracownicy naukowo-badawczy 

1. Osoba, ktora przebywa czasowo w jednym Uma- 
wiajqcym sie Paristwie w celu nauczania lub prowadzenia 
badan naukowych na uniwersytecie panstwowym, w panst- 
wowej szkole wyiszej lub innej paristwowej instytucji oswia- 
towej w tyrn Umawiajqcym sie Panstwie i ktora ma lub miaia 
bezposrednio przed przybyciem staie rniejsce zamieszkania 
w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, podlega zwolnieniu 
od opodatkowania w pierwszym Umawiajqcym sie Panstwie 
z tytuiu wynagrodzenia za takie nauczanie lub prace badaw- 
cze przez okres nie przekraczajqcy dwoch lat od daty jej 
pierwszego przybycia w tym celu do pierwszego Panstwa. 

2. Postanowieri ustepu 1 niniejszego artykuiu nie stosu- 
je sie do dochodu z tytuiu prac badawczych, jeieli takie prace 
nie sq podjete w interesie publicznym, lecz giownie dla 
prywatnej korzysci okreslonej osoby lub osob. 

. Artykui 22 

lnna dochody 

1. CzeSci dochodu osoby majqcej miejsce zarnieszkania 
lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, hez wzgledu na 
to, skqd one pochodzq, a o ktorych nie byio mowy w po- 
przednich artykuiach niniejszej umowy, podlegajq opodat- 
kowaniu tylko w tyrn Panstwie. 

2. Postanowienia ustepu 1 niniejszego artykuiu nie 
majq zastosowania do dochodow nie bedqcych dochodami 
z majqtku nieruchomego okreslonego w ustepie 2 artykuiu 6, 
jeieli osoba uzyskujqca takie dochody, posiadajqca miejsce 
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcyrn sie Paristwie, 
wykonuje w drugim Umawiajqcym sic Paristwie dziaialnosc 
zarobkowq przezzakiad w nim poioiony Iub wykonuje w tym 
drugim Paristwie wolny zawod w oparciu o staiq placowke 
w nim poioionq i gdy prawa lub dobra, z ktorych tytuiu 
wypiacany jest dochod, sq rzeczywigcie zwiqzane z dziaial- 
noiciq takiego zakiadu lub staiej placowki. W takim przypad- 
ku, w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie od- 
powiednio postanowienia artykuiu 7 tub artykuiu 14. 

Artykui 23 

Majqtek 

1. Majqtek nier'uchomy, o ktbrym mowa w ustepie 
2 artykuiu 6, ktory jest wiasnosciq osoby majqcej miejsce 
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Panstwie, 
a poioiony w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, rnoie byc 
opodatkowany w tym drugim Paristwie. 

2. Majqtek ruchomy stanowiqcy czesd majqtku zakiadu, 
kt6ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Paristwa posiada 
w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, lub majqtek ruchorny 
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nalezqcy do stalej placowki, ktorq osoba majqca miejsce 
zamieszkania w Umawiajqcym sie Paristwie dysponuje 
w drugim Umawiajqcym sie Panstwie dla celow wykonywa- 
nia wolnego zawodu, moze byd opodatkowany w tym 
drugim Pafistwie. 

3. Majqtek, ktory stanowiq statki, samoloty i pojazdy 
drogowe eksploatowane w komunikacji miedzynarodowej, 
jak rowniez majqtek ruchomy sluzqcy do eksploatacji takich 
statkow, samolotow lub pojazdow drogowych podlega opo- 
datkowaniu tylko w Umawiajqcym sic Paristwie, w ktorym 
znajduje sic siedziba prawna przedsiebiorstwa. 

4. Wszystkie inne czeSci majqtku osoby majqcej miejsce 
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Paristwie 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Paristwie. 

Artykul 24 

Postanowienia o unikaniu podwojnego opodatkowa- 
nia 

1. W Polsce podwojnego opodatkowania unikad sie 
bedzie w sposob nastepujqcy: 

a) jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Polsce osiqga dochod lub posiada majqtek, ktory 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy moze by6 
opodatkowany na Cyprze, to Polska bedzie - z za- 
strzezeniem postanowien litery b) niniejszego artykulu 
-zwalniad taki dochod tub majqtek od opodatkowania. 

b) jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Polsce osiqga doch6d, ktory zgodnie z postanowie- 
niami artykulu 10, 11 i 12 niniejszej umowy moze by6 
opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na po- 
trqcenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty 
r6wnej podatkowi dochodowemu zaplaconemu na Cy- 
prze. Takie potrqcenie nie moze jednak przekroczyd tej 
czeSci podatku wyliczonego przed dokonaniem potrq- 
cenia, ktora odnosi sic do dochodu uzyskanego na 
Cy prze. 

2. Na Cyprze podwojnego opodatkowania unikaC sig 
bedzie w spos6b nastepujqcy: 

Z zastrzezeniem przepisow ustawodawstwa Cypru do- 
tyczqcegozaliczania jako kredytu na poczet podatku cypryjs- 
kiego podatku zaplaconego w kraju poza Cyprem, polski 
podatek zaplacony na podstawie polskiego ustawodawstwa, 
pobierany bezpoSrednio lub przez potrqcenie z tytulu tego 
zysku, dochodu lub zarobku uzyskiwanego ze ir6del w Pol- 
sce, bedzie zaliczany na poczet podatku platnego na Cyprze 
z tytutu tego zysku. dochodu lub zarobku. Jednakze takie 
potrqcenie nie moze przekroczyd tej czefci podatku ob- 
liczonego przed dokonaniem potrqcenia, ktora przypada na 
dochod osiqgany w Polsce. 

3. Uwaza sic, ze podatek, o ktorym mowa w niniejszym 
artykule pod literq b) ustepu 1 i w ustepie 2, podlegajqcy 
zaplaceniu w Umawiajqcym sic Par'stwie, obejmuje jakq- 
kolwiek kwote, kt6ra bylaby platna z tytulu podatku, z wyjqt- 
kiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obnizek przy- 
znanych przez ustawodawstwo Umawiajqcego siq Pafistwa. 

W rozurnieniu artykulu 10 ustep 2 oraz artykulu 11 ustep 
2 rozumie sic, i e  stawka podatku wynosi 10 procent kwoty 
brutto dywidend i odsetek, a w rozumieniu artykulu 12 ustep 
2 stawka podatku wynosi 5 procent kwoty brutto naleznoici 
licencyjnych. 

4. Jezeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniern ni- 
niejszej umowy dochod lub majqtek bedqcy wlasnofciq 
osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Uma- 
wiajqcym sic Panstwie jest zwolniony z podatku w tym 
Paristwie, wowczas to Pahstwo moze jednak przy obliczaniu 
kwoty podatku od pozostalego dochodu lub majqtku takiej 
osoby wziqd pod uwage dochod lub majqtek zwolniony 
z opodatkowania. 

5. Jezeli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
dochod zwolniony z opodatkowania w jednym Umawiajq- 
cym sic Paristwie, a na mocy obowiqzujqcego prawa w dru- 
gim Umawiajqcym sie Panstwie osoba w zakresie tego 
dochodu podlega opodatkowaniu w odniesieniu do podatku 
przekazywanego lub otrzymywanego w tym drugim Uma- 
wiajqcym sic Paristwie, a nie w odniesieniu do pelnej jego 
kwoty, to zwolnienie dozwolone na mocy niniejszej umowy 
w pierwszym Umawiajqcym sic Paristwie bedzie mialo za- 
stosowanie tylko w zakresie dochodu przekazanego do lub 
uzyskanego w drugim Umawiajqcym sie Paristwie. 

Artykul 25 

Rowne traktowanie 

1. Obywatele Umawiajqcego sic Paristwa nie mogq byd 
poddani w drugim Umawiajqcym sie Paristwie ani opodat- 
kowaniu, ani zwiqzanym z nim obowiqzkom, ktore sq inne lub 
bardziej uciqiliwe od tych, ktorym w tych samych okolicz- 
nofciach sq lub mogq byd poddani obywatele tego drugiego 
Panstwa. 

2. Opodatkowanie zakladu, ktory przedsiebiorstwo 
Umawiajqcego sic Paristwa posiada w drugim Umawiajqcym 
sic Pahstwie, nie bedzie w drugim Pahstwie bardziej nieko- 
rzystne niz opodatkowanie przedsiebiorstw tego drugiego 
Panstwa prowadzqcych takq samq dzialalnofd. Niniejszego 
postanowienia nie nalezy rozumied w ten sposob, ze zobo- 
wiqzuje ono Umawiajqcesig Pahstwo do przyznania osoborn 
majqcym miejsce zamieszkania w drugim Umawiajqcym sic 
Panstwie osobistych zwolnieri podatkowych, udogodnieri 
i obniiek z uwagi na stan cywilny bqdi obowiqzki rodzinne, 
ktore przyznaje osobom majqcym miejsce zamieszkania na 
jego terytorium. 

3. Z wyjqtkiem przypadkow stosowania postanowien 
artykulu 9, artykulu 11 ustep 7 oraz artykulu 12 ustep 6, 
odsetki, naleinoici licencyjne i inne platnofci dokonywane 
przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sic Panstwa osobie 
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Uma- 
wiajqcym sie Paristwie sq odliczane, przy okreileniu zysku 
takiego przedsiebiorstwa podlegajqcego opodatkowaniu, na 
takich samych warunkach, jakby byly wyplacane osobie 
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w pierwszym 
wymienionym Paristwie. 

Podobnie jakiekolwiek zadluzenie przedsiebiorstwa 
Umawiajqcego sie Panstwa w stosunku do osoby majqcej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym 
sic Panstwie bedzie potrqcane, przy okrefleniu podlegajqce- 
go opodatkowaniu majqtku tego przedsiebiorstwa, na tych 
samych warunkach, jak gdyby ono powstalo w stosunku do 
osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w pierw- 
szym wymienionym Panstwie. 

4. Przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Panstwa, kto- 
rych kapital nalezy w caloici lub czeSciowo albo jest kont- 
rolowany bezpoirednio lub pofrednio przez jednq lub wiecej 
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os6b rnajqcych rniejsce zarnieszkania lub siedzibe w drugim 
Umawiajqcym sie Panstwie, nie mogq by6 w pierwszym 
Umawiajqcym sie Pahstwie poddane ani opodatkowaniu, ani 
zwiqzanym z nim obowiqzkom, ktore sq inne lub bardziej 
uciqiliwe aniieli opodatkowanie i zwiqzane z nim obowiqzki, 
ktorym sq lub mogq by6 poddane podobne przedsiebiorstwa 
pierwszego wymienionego Panstwa. 

5. Postanowienia niniejszego artykulu majq zastosowanie 
do podatkow, o ktorych mowa w artykule 2 niniejszej umowy. 

Artykul 26 

Procedura wzajemnego pordiumiewania sie 

1. Jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibe w Umawiajqcym sie Panstwie jest zdania, i e  czynnosci 
Pahstwa lub obu Umawiajqcych sie Paristw wprowadziiy lub 
wprowadzq dla niej opodatkowanie, ktore nie odpowiada 
niniejszej umowie, to moze ona, niezaleinie od Srodkow 
odwoiawczych przewidzianych w prawie wewnetrznym tych 
Pahstw, przedloiyk swojq sprawe wlaSciwej wtadzy tego 
Umawiajqcego sie Panstwa, w ktoryrn ma ona miejsce 
zamieszkania lub siedzibe. Sprawa winna by6 przedloiona 
w ciqgu 3 lat, liczqc od daty otrzymania powiadomienia 
o dzialaniu powodujqcym opodatkowanie sprzeczne z ni- 
niejszq umowq. 

2. WlaSciwa wiadza, jeieli uzna zarzut za uzasadniony, 
ale nie moie sama spowodowaC zadowalajqcego rozwiq- 
zania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowak 
w porozumieniu z wiaSciwq wiadzq drugiego Umawiajqcego 
sie Paristwa, tak aby uniknqd opodatkowania niezgodnego 
z niniejszq umowq. Kaide osiqgniete porozumienie zostanie 
wprowadzone w iycie bez wzgledu na terminy przewidziane 
przez ustawodawstwo wewnetrzne Umawiajqcych sie 
Paristw. 

3. WiaSciwe wiadze Urnawiajqcych sie Pahstw bedq 
czynic starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia 
usuwak jakiekolwiek trudnoici lub wqtpliwoSci, ktore mogq 
powstak przy interpretacji lubstosowaniu umowy. Mogq one 
rowniei porozumiewad sie w celu unikniecia podw6jnego 
opodatkowania w przypadkach, ktore nie sq uregulowane 
umowq. 

4. WiaSciwe wiadze Umawiajqcych sig Paristw mogq 
porozumiewak sig ze sobq bezpoirednio w celu osiqgniecia 
porozumienia w rozumieniu ustepow 1, 2 i 3 niniejszego 
artykuiu. Jezeli uzna sie, i e  aby osiqgnqk porozumienie, 
naleiy przeprowadzik ustnq wymiane poglqdow, w6wczas 
taka wymiana poglqdow moie odbyk sie w ramach Komisji 
ztoionej z przedstawicieli wiaSciwych wiadz Umawiajqcych 
sig Pahstw. 

Artykui 27 

Wymiana informacji 

1. WiaSciwe wladze Umawiajqcych sie Paristw bedq 
wymieniaiy informacje niezbedne do stosowania postano- 
wieri niniejszej umowy lub informacje o ustawodawstwie 
wewngtrznym Umawiajqcych sie Pahstw dotyczqcym po- 
datkow objetych niniejszq umowq w takim zakresie, w jakirn 
opodatkowanie, przewidziane przez to ustawodawstwo, nie 
jest sprzeczne z niniejszq umowq. Wszelkie informacje uzys- 
kane przez Umawiajqce sie Panstwo bedq stanowity tajem- 
nice na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgod- 

nie z ustawodawstwern wewnetrznym tego Pahstwa i bedq 
one mogly by6 ujawnione jedynie osobom lub wiadzom ( w  
tym sqdom i organom administracyjnym) zajmujqcym sie 
wymiarem lub poborem podatkow objetych niniejszq umo- 
wq. Te osoby lub wtadze bedq wykorzystywaly takie informa- 
cje wyiqcznie w tych celach. Osoby te lub wladze mogq 
wyjawik takie informacje w czasie postepowania przed 
sqdem lub do wydawania orzeczen sqdow powszechnych. 

2. Postanowienia ustepu 1 nie rnogq by6 w iadnym 
przypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowiqzywaty 
wlaSciwe organy Urnawiajqcych sie Panstw do: 

a) stosowania Srodkow administracyjnych, ktore nie sq 
zgodne z ustawodawstwem lub praktykq administra- 
cyjnq tego lub drugiego Panstwa, albo 

b) udzielania informacji, ktorych uzyskanie nie byloby 
moiliwe zgodnie z ustawodawstwem albo w ramach 
normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego 
Umawiajqcego sie Panstwa, albo 

c) udzielania informacji, ktore ujawniiyby jakqkolwiek taje- 
mnice handlowq lub urzedowq, tryb dziaialnosci przed- 
siebiorstwa, lub informacji, ktorych udzielanie bytoby 
sprzeczne z porzqdkiem publicznym (ordre public). 

Artykut 28 

Pracownicy dyplomatyczni i konsularni 

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajq przywi- 
lejow podatkowych przydugujqcych pracownikom dyplo- 
matycznym i konsularnym na podstawie ogolnych zasad 
prawa miedzynarodowego lub postanowien umow szcze- 
golnych. 

Artykut 29 

Wejscie w Fycie 

1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji. Wymiana doku- 
rnentow ratyfikacyjnych nastqpi w moiliwie najbliiszym 
terminie w Nikozji. 

2. Niniejsza umowa wejdzie w iycie w dniu wymiany 
dokumentow ratyfikacyjnych, a jej postanowienia bedq mialy 
zastosowanie do dochodu i majqtku za kaidy rok podatkowy 
zaczynajqcy sie w dniu 1 stycznia 1992 r. 

Artykui 30 

Wypowiedzenie 

Niniejsza umowa pozostaje w mocy do czasu wypowie- 
dzenia jej przez jedno z Umawiajqcych sie Paristw. Kaide 
Umawiajqce sie Panstwo moie wypowiedziek niniejszq 
umowe w kaidym czasie po upiywie pieciu lat od daty jej 
wejScia w iycie pod warunkiem przekazania drugiemu Pans- 
twu.w drodze dyplomatycznej notyfikacji o wypowiedzeniu 
z wyprzedzeniem co najmniej szeSciu miesiecy. 

W takim przypadku umowa przestanie obowiqzywak 
w stosunku do dochodu i majqtku za kazdy rok podatkowy 
zaczynajqcy sie w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku 
kalendarzowym nastgpujqcyrn bezposrednio po roku, w kto- 
rym przekazano notyfikacje o wypowiedzeniu. 

Na dowod czego niiej podpjsani, naleiycie do tego 
upowainieni, podpisali niniejszq umowe. 
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