
UMOWA 

BALIWATEM GUERNSEY 

w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w 

odniesieniu do przedsiqbiorstw eksploatujqcych 

statki morskie lub statki powietrzne w transporcie 

miqdzynarodowym 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

O W  

BALIWAT GUERNSEY 

Pragnqc zawrzeC urnowe w sprawie unikania podwojnego 

opodatkowania w odniesieniu do przedsiqbiorstw 

eksploatujqcych statki morskie lub statki powietrzne w 

transporcie miqdzynarodowym, 



Artykut 1 

Zakres Umowy 

Niniejsza Umowa dotyczy przedsiqbiorstw majqcych siedzibq na 

terytorium jednej lub obu Umawiajqcych siq Stron, eksploatujqcych statki 

morskie lub statki powietrzne w transporcie miqdzynarodowym. 

Artykut 2 

Podatki, ktorych dotyczy Umowa 

1. Niniejsza Umowa dotyczy nastqpujqcych podatkow nakladanych 

przez Umawiajqce siq Strony: 

a) w Guernsey: 

podatku dochodowego; 

b) w Polsce: 

(i) podatku dochodowego od osob fizycznych, oraz 

(ii) podatku dochodowego od osob prawnych. 

2. Niniejsza Umowa ma take  zastosowanie do wszystkich podatkow 

takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nalozonych 

po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejqcych podatkow lub w 

ich miejsce. Wlasciwe organy Umawiajqcych siq Stron informujq siq 

wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach, dokonanych w ich 

ustawodawstwie podatkowym. 

Artykut3 

Definicje 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jezeli z kontekstu nie wynika 

inaczej: 



a) okreslenie ,,Umawiajqca siq Strona" oznacza w zaleznosci od kontekstu 

odpowiednio Polskq lub Guernsey; okreslenie ,,Umawiajqce siq Strony" 

oznacza Polskq i Guernsey; 

b) okreslenie ,,Guernseyn oznacza Baliwat Guernsey, a uzyte w znaczeniu 

geograficznym oznacza Guernsey, Alderney i Herm, wkqczajqc morze 

terytorialne przylegke do tych wysp, zgodnie z prawem miqdzynarodowym; 

c) okreslenie ,,Polska" oznacza Rzeczpospolitq Polskq, a uzyte w 

znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz kazdy obszar przylegly do wod terytorialnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, w ktorym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z 

prawem miqdzynarodowym Polska moze wykonywaC suwerenne prawa 

odnoszqce siq do badan i wykorzystywania zasobow naturalnych dna 

morskiego i jego podglebia; 

d) okreslenie ,,sp6kka" oznacza jakqkolwiek osobq prawnq tub jakikolwiek 

podmiot, ktory jest traktowany jak osoba prawna dla celow podatkowych; 

e) okreslenie ,,wkasciwy organ" oznacza: 

(i) w przypadku Guernsey, Dyrektora Podatku Dochodowego lub jego 

delegata; 

(ii) w przypadku Polski, Ministra Finansow tub jego upowaznionego 

przedstawiciela; 

f) okreslenie ,,przedsiqbiorstwo Umawiajqcej siq Strony" oznacza 

przedsiqbiorstwo prowadzone przez osobq majqcq miejsce zamieszkania 

tub siedzibq na terytorium Umawiajqcej siq Strony; 

g) okreslenie ,,transport miqdzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem 

morskim tub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez 

przedsiqbiorstwo, ktorego faktyczny zarzqd znajduje siq na terytorium 

Umawiajqcej siq Strony, z wyjqtkiem przypadku, gdy taki statek morski tub 



statek powietrzny jest eksploatowany wylqcznie miqdzy miejscami 

pdozonymi na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony; 

h) okreslenie ,,osoba" obejmuje osobq fizycznq, spolkq oraz inne zrzeszenie 

osob; 

i) okreslenie ,,osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibq na 

terytorium Umawiajqcej siq Strony" oznacza kazdq osobq, ktora wedlug 

ustawodawstwa tej Umawiajqcej siq Strony podlega tam opodatkowaniu 

ze wzglqdu na miejsce stalego pobytu, jej siedzibq lub miejsce 

zamieszkania, miejsce jej faktycznego zarzqdu lub inne kryterium o 

podobnym charakterze. 
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2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez 

Umawiajqcq siq Stronq, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie 

pojqcia niezdefiniowane w tej Umowie bqdq rniaty takie znaczenie, jakie 

zostato im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej 

Umawiajqcej siq Strony dla celow podatkow, do ktorych ma zastosowanie 

niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikajqce z przepisow prawa 

podatkowego tej Umawiajqcej siq Strony ma pierwszeristwo przed 

znaczeniem nadanym tym pojqciom przez inne przepisy prawne tej 

Umawiajqcej siq Strony. 

Artykut 4 

Zyski i korzysci z transportu morskiego i lotniczego 

1. Zyski osiqgane przez przedsiqbiorstwo Umawiajqcej siq Strony z 

eksploatacji w transporcie miqdzynarodowym statkow morskich lub 

statkow powietrznych podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony, na ktorym znajduje siq miejsce faktycznego 

zarzqdu przedsiqbiorstwa. 



2. Korzysci osiqgane przez przedsiqbiorstwo Umawiajqcej siq Strony z 

przeniesienia wtasnosci eksploatowanych w transporcie 

miqdzynarodowym statkow morskich lub statkow powietrznych oraz z 

majqtku ruchomego miqzanego z eksploatacjq takich statkow morskich 

lub statkow powietrznych, podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium 

Umawiajqcej siq Strony, na ktorym znajduje siq miejsce faktycznego 

zarzqdu przedsiqbiorstwa. 

3. Postanowienia ustqpow 1 i 2 majq takze zastosowanie do zyskow i 

korzysci osiqganych przez przedsiqbiorstwo Umawiajqcej siq Strony z 

uczestnictwa w umowie poolowej, we wspolnym przedsiqwziqciu lub w 

miqdzynarodowym miqzku eksploatacyjnym. 

4. Jezeli miejsce faktycznego zarzqdu przedsiqbiorstwa zeglugi 

morskiej znajduje siq na pokladzie statku, to uwaza siq, ze znajduje siq 

ono na terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, w ktorej znajduje siq port 

macierzysty statku, a jezeli statek nie ma portu macierzystego, to na 

terytorium Umawiajqcej siq Strony, w ktorej osoba eksploatujqca statek 

ma miejsce zamieszkania lub siedzibq. 

Artykul5 

Procedura wzajemnego porozumiewania siq 

1. Jezeli osoba jest zdania, ze dzialania jednej lub obu Umawiajqcych 

siq Stron powodujq lub spowodujq jej opodatkowanie, ktore jest niezgodne 

z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas moze ona, niezaleznie od 

Srodkow odwdawczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnqtrznym 

tych Umawiajqcych siq Stron, przedstawic swojq sprawq wtasciwemu 

organowi tej Umawiajqcej siq Strony, w ktdrej ma ona miejsce 

zamieszkania lub siedzibq. Sprawa musi by6 przedstawiona w ciqgu 

trzech lat, liczqc od dnia pierwszego zawiadomienia o dziataniu 

powodujqcym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

5 



2. Wtasciwy organ, jezeli uzna zarzut za uzasadniony i jezeli nie moze 

Sam spowodowac zadowalajqcego rozwiqzania, podejmie starania, aby 

przypadek ten uregulowac w drodze wzajemnego porozumienia z 

wtasciwym organem drugiej Umawiajqcej siq Strony tak, aby zapobiec 

opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszq Umowq. Osiqgniqte w ten 

sposob porozumienie zostanie wprowadzone w zycie bez wzglqdu na 

terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnetrzne Umawiajqcych 

sie Stron. 

3. Wtasciwe organy Umawiajqcych siq Stron bqdq czynik starania, aby 

w drodze wzajemnego porozumienia usuwac trudnosci lub wqtpliwosci, 

kt6re mogq powstawac przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej 

Umowy. Mogq one rowniez wspolnie uzgodnic podjqcie srodkow w celu 

zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, w sytuacjach 

nieuregulowanych niniejszq Umowq. 

4. Wlasciwe organy Umawiajqcych siq Stron mogq kontaktowac sie ze 

sobq bezposrednio w celu stosowania niniejszej Umowy. 

ArtykuC 6 

Wejscie w iycie 

I .  Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu, 

zgodnie z prawem kazdej z Umawiajqcych siq Stron. Kazda z 

Umawiajqcych siq Stron pisemnie notyfikuje drugiej Stronie zakonczenie 

wewnqtrznych procedur prawnych, niezbednych do wejscia w zycie 

niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w pierwszym dniu 

trzeciego miesiqca nastqpujqcego po dacie otrzymania pozniejszej z not. 

2. Od daty wejscia w zycie, niniejsza Umowa bqdzie obowiqzywaC w 

odniesieniu do podatkow pobranych za jakikolwiek rok podatkowy 

rozpoczynajqcy siq w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku 



kalendarzowym nastqpujqcym po roku, w ktorym niniejsza Umowa 

wejdzie w zycie. 

3. Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu 2, niniejsza Umowa pozostaje w 

mocy wytqcznie wowczas, gdy pozostaje w mocy Umowa sporzqdzona 

dnia 6 grudnia 2011 r. miqdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Baliwatem 

Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych (Dz.U. 2012 r., 

poz. 1050). 

Artykul7 

Wypowiedzenie 

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez 

Umawiajqcq siq Stronq. Kazda z Umawiajqcych siq Stron moze 

wypowiedzieC niniejszq Umowq przekazujqc pisemnq notq o 

wypowiedzeniu na co najmniej szesC miesiqcy przed koncem kazdego 

roku kalendarzowego rozpoczynajqcego siq po uplywie dwoch lat od dnia, 

w ktorym weszta ona w zycie. 

2. W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc w odniesieniu do 

podatkow pobranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynajqcy siq w 

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

roku, w ktorym przekazano note. 

3. Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu 1, niniejsza Umowa bqdzie 

wypowiedziana bez przekazania noty, z dniem wypowiedzenia Umowy 

sporzqdzonej dnia 6 grudnia 2011 r. miqdzy Rzeczqpospolitq Polskq a 

Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. 



Na dowod czego nizej podpisani, nalezycie upowaznieni, podpisali 

niniejszq Umowq. 

Sporzqdzono w .b@09~(~... .. dnia D@~YL..?&~?&OI 3 roku, 

w dwoch egzemplarzach, kazdy w jezykach polskim i angielskim, przy 

czym oba teksty sq jednakowo autentyczne. 


