
RZqDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

A 

RZADEM REPUBLIKI CYPRU 

... 

o zmianie Umowy 
miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Cypru w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i 
maj+tku, sponqdzonej w Warszawie dnia 4 czenrca 1992 r. 

"I 

Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzqd Republiki C p ,  powodowane ch~ciq 
zawarcia Protokoh o zmianie Umowy miqdzy Rqdem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rzqdem Republiki Cypru w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie 
podatkow od dochodu i majqtku, sporzqdzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 
(zwanq dalej ,,Umowq"), 
Uzgodnily, co nastqpuje: 



ARTYKUE 1 

Artyku12 ustqp 3 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

3 Do aktualnie istniejqcych podatkbw, ktbrych dotyczy Umowa, naleiq w 
szczeg6lnolci: 

I a) w Polsce: 

i) podatek dochodowy od os6b fizycznych; 
ii) podatek dochodowy od osbb prawnych; 

(zwane dalej ,,podatkami polskimi") 

i) podatek dochodowy; 
ii) podatek dochodowy od os6b prawnych; 
iii) danina specjalna na obronq Republiki; 
iv) podatek od zysk6w ze sprzedaiy majqtku; 

(zwane dalej ,,podatkami cypryjskimi").". 

ARTYKUE 2 

I 1 .  Artykul3 ustqp 1 litera b) Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

,,b)okreSlenie ,,CyprV oznacza Republikq Cypru, a uiyte w sensie 
geograficznym obejmuje terytoriurn pdstwa, jego wody terytorialne i kaidy 
obszar poza wodami terytorialnymi, wiqcznie ze strefq przylegl3, wylqcznq 
strefq ekonomicznq oraz szelfem kontynentalnym, kt6re zostaly lub mogq 
zostak okrehlone, na podstawie ustawodawstwa Cypru i zgodnie z prawem 
miqdzynarodowym, jako obszar, na ktdrym Cypr moie wykonywak 
suwerenne prawa lub jurysdykcjq;". 

2. Artykd 3 ustqp 2 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

2 Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiajqce siq 
Pdstwo, jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, kaide okreSlenie w niej 
niezdefiniowane ma takie znaczenie jakie w tym czasie ma ono w prawie tego 
Paristwa dla celbw podatkbw, do kt6rych ma zastosowanie Umowa, przy czym 
jakiekolwiek znaczenie wynikajqce z ustawodawstwa podatkowego tego Paristwa ma 
pienvszenstwo pned znaczeniem nadanym temu pojqciu przez inne przepisy prawne 
tego Paristwa.". 



ARTYKUL 3 

W artykule 9 Umowy uchyla siq ustqpy 3 i 4. 

ARTYKUE 4 

Artykui 10 ustqp 2 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

2 Jednakie, dywidendy takie mogq by6 opodatkowane takze w Umawiajqcym siq 
Paristwie, w kt6rym sp6ika wypiacajqca dywidendy ma swojq siedzibq, i zgodnie z 
prawem tego Paristwa, ale jezeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce 
zarnieszkania lub siedzibq w drugim Umawiajqcym siq Paristwie, to podatek tak 
ustalony nie moAe przekroczy6: 

a) 0 procent kwoty dywidend brutto, jezeli osobq uprawnionq jest spoika (inna 
niz sp6lka osobowa), kt6ra posiada bezpoirednio nie mniej niz 10 procent 
udziai6w (akcji) w kapitale sp6iki wyptacajqcej dywidendy przez 
nieprzenvany 24 miesiqczny okres; 

b) 5 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostalych przypadkach. 

Postanowienia niniejszego ustqpu nie dotycq opodatkowania sp6lki w odniesieniu do 
zysk6w, z kt6rych dywidendy sq wypiacane.". 

ARTYKUE 5 
I 

Artykul 11 ustqp 2 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

"2. Jednakie, takie odsetki mogq by6 takze opodatkowane w tym Umawiajqcym siq 
Paristwie, w kt6rym powstajq, i zgodnie z prawem tego Paristwa, ale jezeli osoba 
uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibq w drugim 
Umawiajqcym siq Piuistwie, to podatek w ten spos6b ustalony nie moze przekroczyC 
5 procent kwoty brutto tych odsetek.". 

ARTYKUE 6 

1. Artykul 12 ustqp 2 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

2 Jednakie, takie naleinoici mogq by6 takie opodatkowane w tym Umawiajqcym 
siq Paristwie, w kt6rym powstaly, i zgodnie z prawem tego Pahstwa, lecz jeieli osoba 



uzyskujqca naleinoSci jest osobq do nich uprawniona podatek w ten spos6b ustalony 
nie moze przekroczyt 5 procent kwoty naleinoici licencyjnych brutto.". 

I 2. Artykut 12 ustqp 3 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

3 OkreSlenie "naleinoici licencyjne" uiyte w tym artykule oznacza wszelkiego 
rodzaju naleznoSci ohzymywane w zwipku z u2ytkowaniem lub prawem do 
uzytkowania wszelkich praw autorskich, patentu, znaku towarowego, wzoru lub 
modelu, planu, tajernnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za uzytkowanie 
lub prawo do uzytkowania urqdzenia przemyslowego, handlowego lub naukowego 
lub za informacje (know-how) zwiqzane z doiwiadczeniem zawodowym w dziedzinie 
przemyslowej, handlowej lub naukowej; okreilenie to oznacza r6wniez wszelkiego 
rodzaju naleinoCi otrzymywane w zwipku z uiytkowaniem lub prawem do 
uzytkowania wszelkich praw do film6w dla kin oraz film6w lub taim do transmisji w 
radiu lub telewizji).". 

ARTYKUL 7 

Artykut 14 ustqp 1 litera b) Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

,,b) osoba ta przebywa w drugim Umawiajqcym siq Pahstwie przez okres lub 
okresy przekraczajqce lqcznie 183 dni w kaidorazowym 
dwunastomiesiqcznym okresie rozpoczynajqcym siq lub konczqcym 
w danym roku podatkowym; w takim przypadku doch6d tej osoby moze by6 
opodatkowany w tym drugim Umawiajqcym siq Pahstwie, jednak tylko w 
takim zakresie, w jakim pochodzi z wykonywania dzialalnoici w tym 
drugim Pahstwie.". 

ARTYKUL 8 

Artykui 15 ustqp 2 litera a) Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

,,a) odbiorca przebywa w drugirn Pahstwie przez okres lub okresy 
nieprzekraczajqce tqcznie 183 dni w kaidym dwunastomiesiqcznym okresie 
rozpoczynajqcym siq lub koricqcym w danym roku podatkowym; i". 



ARTYKUL 9 

Artykui 16 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

Wynagrodzenia dyrektor6w 

Wynagrodzenia dyrektor6w i inne podobne naleinoSci, kt6re osoba majqca miejsce 
zamieszkania lub siedzibq w Umawiajqcym siq Paristwie osiqga z tytulu czlonkostwa 
w zarqdzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnyrn organie sp6lki 
majqcej siedzibq w drugim Umawiajqcym siq Paristwie, podlegajq opodatkowaniu 
tylko w pierwszym wymienionym Paristwie.". 

ARTYKUE 10 

1. Artykul24 ustqp 1 litera b) Umowy otrzymuje nastqpujqce brzrnienie: 

,,b) Jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibq w Polsce osiqga 
doch6d lub zyski z przeniesienia wiasno3ci majqtku, kt6re zgodnie z 
postanowieniarni artykul6w 7, 10, 11, 12 lub 13, rnogq by6 opodatkowane 
na Cyprze, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysk6w 
z przeniesienia wlasnoici majqtku tej osoby, kwoty r6wnej podatkowi 
zapiaconemu na Cyprze. Jednakie, takie odliczenie nie moze przekroczyC 
tej czqSci podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, kt6ra 
przypada na doch6d lub zyski z przeniesienia wiasnoici rnajqtku uzyskane 
na Cyprze;". 

2. W artykule 24 Umowy uchyla siq ustqp 3. 

ARTYKUE 11 

Artykui 27 Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

Wymiana informacji 

1. Wiaiciwe organy Umawiajqcych siq Paristw bydq wyrnienialy takie inforrnacje, 
kt6re mogq mieC istotne znaczenie dla stosowania postanowieli niniejszej Umowy 
albo dla wykonywania lub wdraiania wewnqtrznego ustawodawstwa Umawiajqcych 



siq Panstw dotyczqcego podatk6w bez wzglqdu na ich rodzaj i nazwq, naloionych 
przez Umawiajqce siq Paristwa lub ich jednostki terytorialne albo organy wladzy 
lokalnej w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z Umowq. 
Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami Artykuiow 1 i 2. 

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiajqce siq Phstwo zgodnie 
zustqpem 1 bqdq stanowily tajernnicq na takiej samej zasadzie, jak informacje 
uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnqtrznym tego Panstwa i bqdq mogiy by6 
ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym sqdom i organom administracyjnym) 
zajmujqcym siq wymiarem lub poborem, egzekucjq lub iciganiem albo 
rozpatrywaniem odwolari w zakresie podatkow, lub sprawujqcym nadzbr nad wyiej 
wymienionymi. Takie osoby lub organy bqdq wykorzystywat informacje wyiqcznie 
w takich celach. Mogq one ujawniad te informacje w jawnym postqpowaniu sqdowym 
lub w orzeczeniach sdowych. 

1 3. Postanowienia ustqpow 1 i 2 nie mogq by6 w iadnym przypadku interpretowane 
jako zobowiqzujqce Umawiajqce siq Pahstwo do: 

a) stosowania Srodk6w administracyjnych, kt6re sq sprzeczne 
zustawodawstwem lub praktykq administracyjnq tego lub drugiego 
Umawiajqcego siq Paristwa; 

I b) udzielania informacji, kt6rych uzyskanie nie byioby mozliwe na podstawie 
ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego 
lub drugiego Umawiajqcego siq Pahstwa; 

c) udzielania informacji, kt6re ujawnikyby tajemnicq handlowq, gospodarczq, 
przemyslowq, kupieckq lub zawodowq albo dzialalnoit. handlowq lub 
informacji, kt6rych ujawnienie byloby sprzeczne z porzqdkiem 
publicznym (ordre public). 

4. Jeieli Umawiajqce siq Panstwo wystqpuje o informacjq zgodnie z niniejszym 
artykuiem, drugie Umawiajqce siq Pahtwo uzyje irodk6w sluzqcych zbieraniu 
informacji aby jq uzyskat. nawet jezeli to drugie Pahstwo nie potrzebuje tej informacji 
dla wtasnych celow podatkowych. Wymog, o kt6rym mowa w zdaniu poprzednim 
podlega ograniczeniom, o kt6rych mowa w ustqpie 3, lecz w iadnym przypadku takie 
ograniczenia nie mogq by6 rozumiane jako zezwalajqce Umawiajqcemu siq Pahstwu 
na odmowq dostarczenia informacji jedynie dlatego, ze nie ma ono wewnqtrznego 
interesu w odniesieniu do takiej informacji. 

1 5. Postanowienia ustqpu 3 w iadnym przypadku nie bqdq interpretowane jako 
zezwalajqce Umawiajqcemu siq Pahshvu na odmowq dostarczenia informacji 
wylqcznie z takiego powodu, ze informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji 

i finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiemika albo dotyczy relacji 
wiaScicielskich w danym podmiocie. 



6 .  Wnioskujqce Umawiajqce siq Paristwo, przekazujqc wniosek o udzielenie 
informacji, przedstawi nastqpujqce informacje w celu wykazania istotnoSci znaczenia 

I qdanych informacji: 

a) dane identyfikujqce osobq, w sprawie ktbrej prowadzone jest postqpowanie 
lub dochodzenie; 

b) opis zqdanej informacji, wlqcznie z okreileniem jej rodzaju i formy, w jakiej 
wnioskujqce Umawiajqce siq Paristwo chcialoby otrzymaC informacjq od 
Paristwa proszonego o pomoc; 

i c) cel podatkowy, dla kt6rego informacje sq wnioskowane; 

d) powody, dla ktbrych powstako przypuszczenie, i i  wnioskowana informacja 
znajduje siq na terytorium Umawiajqcego siq Panstwa proszonego o pomoc, 
bqdi jest w posiadaniu lub pod kontrolq osbb majdujqcych siq we 
wla4ciwoici Umawiajqcego siq Paristwa proszonego o pomoc; 

e) w zakresie, w jakim jest to m e ,  nazwisko (nazwq) i adres kaidej osoby, 
ktora przypuszczalnie mote by6 w posiadaniu tqdanych informacji; 

f )  oswiadczenie, ze wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktykq 
administracyjnq wnioskujqcego Umawiajqcego siq Paristwa, ze gdyby 
wnioskowane informacje majdowaly siq na terytorium wnioskujqcego 
Umawiajqcego siq Paristwa, w6wczas wlaiciwy organ wnioskujqcego 
Umawiajqcego siq Paristwa m6giby je uzyskaC zgodnie z ustawodawstwem 
tego wnioskujqcego Umawiajqcego siq Paristwa lub normalnq praktykq 
administracyjnq, oraz ze wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej 
Umowy; 

1 g) oiwiadczenie, ze wnioskujqce Umawiajqce siq Paristwo wyczerpalo na 
swoim terytorium wszelkie dostqpne irodki w celu uzyskania informacji, z 

I 
wyjqtkiem tych, kt6re pociqgakyby za sobq niewsp6lmieme trudnoici; 

h) oswiadczenie, ze wnioskujqce Umawiajqce siq Paristwo moze przekazat 
informacjq takiego sarnego rodzaju zgodnie ze swoim ustawodawstwem 
wewnqtrmym.". 

ARTYKUE 12 

I 
Umawiajqce siq Paristwa poinformujq siq wzajemnie drogq dyplomatycznq o 
zakonczeniu wewnetrznych procedur prawnych, niezbqdnych do wejicia w iycie 
niniejszego Protokoiu. ~ i n i e j s z ~  ~rotok6l wejdzie w iycie z dniem otrzymania 
p6iniejszej z not, o kt6rych mowa wyzej i jego postanowienia bqdq miaky 
zastosowanie w obu Umawiajqcych siq Paristwach: 

7 



a) w odniesieniu do podatkow potrqcanych u irodla, do kwot dochodu 
osiqgniqtego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym 
nastqpujqcym po roku, w kt6rym niniejszy Protokol wejdzie w zycie; 

o) w odniesieniu do pozostalych podatkow od dochodu, do podatk6w 
naieinych za rok podatkowy rozpoczynajqcy siq w dniu 1 stycznia lub po 
tym dniu w roku kalendarzowym nastqpujqcym po roku, w kt6rym niniejszy 
Protokol wejdzie w iycie. 

Na dowod czego, nizej podpisani, nalezycie upowainieni, podpisali niniejszy 
ProtokoL 

Sporzqdzono w .d.&jg-.. dnia .a% roku, 
w dwoch egzemplarzach, k 'dy w jqzykach 
czym wszystkie teksty sq jednakowo autentyczne. Wprzypadku wystqpienia 
wqtpliwobi interpretacyjnych, rozstrzygajqcy jest tekst sporzqdzony w jqzyku 
angielskim. 

Z upowainienia Rz9du 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pawel Dobrowolski 
Ambasador Nadzwyczajny i 
Pdnomocny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Cypryjskiej 
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Z upowainienia Rzqdu 
Republiki Cypru 

Kikis Kazarnias 
Minister Finansow 


