
UMOWA 

BALIWATEM GUERNSEY 

w sprawie unikania podwojnego opodatkowania 

niektorych kategorii dochodow osob fizycznych 

Rzeczpospolita Polska oraz Baliwat Guernsey, 

pragnqc zawrzeC Urnowe w sprawie unikania podwojnego opodatkowania 

niektorych kategorii dochodow osob fizycznych, 

uzgodnily, co nastepuje: 



Artykul I 

Za kres podmiotowy 

Artykut 2 

Podatki, ktorych dotyczy Umowa 

a) w Guernsey, do podatku dochodowego; 

b) w Polsce, do podatku dochodowego od osob fizycznych. 

Artykut 3 

Definicje 

2. Niniejsza Umowa ma takie zastosowanie do wszystkich podatkow takiego 

samego lub podobnego rodzaju nabzonych po dacie podpisania niniejszej 

Umowy, obok istniejqcych podatkow lub w ich miejsce. Wtasciwe organy 

Umawiajqcych siq Stron informujq siq wzajemnie o wszelkich istotnych 

zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym. 

1. Dla celow niniejszej Umowy, o ile nie zostalo inaczej zdefiniowane: 
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a) okreslenia ,,Umawiajpca siq Strona" oznacza w zaleznosci od 

kontekstu odpowiednio Polskq lub Guernsey; okreslenie ,,Umawiajqce siq 

Strony" oznacza Polskq oraz Guernsey; 

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

w znaczeniu geograficznym, oznacza Guernsey, Alderney i Herm, 



wlqczajqc morze terytorialne przylegle 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 przyleghj do wod terytorialnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, w ktorym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie 

z prawem miqdzynarodowym Polska moze wykonywak prawa odnoszqce 

siq do badan i wykorzystywania zasobow naturalnych dna morskiego 

i jego podglebia; 

d) okreslenie ,,wtasciwy organ" oznacza 

(i) w przypadku Guernsey, Dyrektora Podatku Dochodowego lub 

jego delegata, oraz 

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

przedstawiciela; 

e) okreslenie ,,transport miqdzynarodowy" oznacza wszelki transport 

statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez 

przedsiqbiorstwo, ktorego faktyczny zarzqd znajduje siq na terytorium 

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

statek powietrzny jest eksploatowany wytqcznie miqdzy miejscami 

poCozonymi na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony; 

f) okreslenie ,,obywatel" w odniesieniu do Umawiajqcej siq Strony 

oznacza kazdq osobq fizycznq majqcq narodowosC lub obywatelstwo tej 

Umawiajqcej siq Strony; 

g) okreslenie ,,osobal' obejmuje osobq fizycznq, spotkq oraz inne 

zrzeszenie os6b. 

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 mialy takie znaczenie, jakie zostalo 



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 pierwszenstwo przed 

znaczeniem nadanym tym pojqciom przez inne przepisy prawne tej 

Umawiajqcej siq Strony. 

Artykut 4 

Miejsce zamieszkania lub siedziba 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, 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 jej miejsce statego pobytu, 

siedzibq lub miejsce zamieszkania, miejsce zarzqdu lub inne kryterium 

o podobnym charakterze i obejmuje rowniez Umawiajqcq siq Stronq oraz 

kazdq jej jednostkq terytorialnq lub wladzq lokalnq. Jednakie, okreslenie 

to nie obejmuje zadnej osoby, ktora podlega opodatkowaniu na terytorium 

tej Umawiajqcej siq Strony tylko ze wzglqdu na dochod, jaki osiqga ze 

zrodet polozonych na terytorium tej Umawiajqcej siq Strony. 

2. Jezeli, stosownie do postanowieri ustqpu 1, osoba fizyczna ma miejsce 

zamieszkania na terytorium obu Umawiajqcych siq Stron, wowczas jej 

status okresla siq wedtug nastqpujqcych zasad: 

a) uwaza siq jq za majqcq miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony, gdzie ma ona stale miejsce zamieszkania; jezeli 

ma ona state miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiajqcych siq 

Stron, wowczas uwaza siq jq za majqcq miejsce zamieszkania tylko na 

terytorium tej Strony, z ktorq ma scislejsze powiqzania osobiste 

i gospodarcze (osrodek interesow zyciowych); 



b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie, na terytorium ktorej Umawiajqcej siq 

Strony osoba posiada osrodek interesow zyciowych albo nie ma ona 

statego miejsca zamieszkania na terytorium zadnej z Umawiajqcych siq 

Stron, wowczas uwaza siq jq za majqcq miejsce zamieszkania tylko na 

terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, w ktorej zazwyczaj przebywa; 

c) jezeli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiajqcych 

siq Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium zadnej z nich, 

wowczas uwaza siq, ze ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na 

terytorium tej Umawiajqcej sie Strony, ktorej jest obywatelem; 

d) jezeli osoba ta jest obywatelem obu Umawiajqcych siq Stron lub nie 

jest obywatelem zadnej z nich, wlasciwe organy Umawiajqcych siq Stron 

podejmq starania w celu rozstrzygniqcia sprawy w drodze wzajemnego 

porozumienia. 

3. Jezeli stosownie do postanowien ustqpu 1, osoba niebqdqca osobq 

fizycznq ma siedzibq na terytorium obu Umawiajqcych siq Stron, wowczas 

takq osobq uwaza siq za posiadajqcq siedzibq tylko na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony, na terytorium ktorej znajduje siq miejsce 

faktycznego zarzqdu tej osoby. 

Artykul5 

Dochody z pracy 

1. Z zastrzezeniem postanowien artykutow 6, 8 i 9, pensje, place oraz inne 

podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobq majqcq miejsce 

zamieszkania na terytorium Umawiajqcej siq Strony w zwiqzku 

z wykonywaniem pracy najemnej, podlegajq opodatkowaniu tylko na 

terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, chyba ze praca wykonywana jest 

na terytorium drugiej Umawiajqcej sig Strony. Jezeli praca jest tam 

wykonywana, to otrzymane za niq wynagrodzenie mote byc 

opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiajqcej siq Strony. 



terytorium Umawiajqcej siq Strony w zwiqzku z wykonywaniem pracy 

najemnej na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony, podlegajq 

opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej Strony, jezeli: 

a) odbiorca wynagrodzenia przebywa na terytorium drugiej Umawiajqcej 

siq Strony przez okres lub okresy nieprzekraczajqce tqcznie 183 dni w 

kazdym dwunastomiesi~cznym okresie rozpoczynajqcym siq lub 

konczqcym w danym roku podatkowym; i 

b) wynagrodzenie jest wyptacane przez pracodawcq lub w imieniu 

pracodawcy, ktory nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium 

drugiej Umawiajqcej siq Strony; i 

3. Bez wzglqdu na poprzednie postanowienia niniejszego artykulu, 

wynagrodzenie uzyskane w zwiqzku z wykonywaniem pracy najemnej na 

pokladzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanych 

w transporcie migdzynarodowym, moze by6 opodatkowane na terytorium 

tej Umawiajqcej siq Strony, na ktorym znajduje sig miejsce faktycznego 

zarzqdu przedsiqbiorstwa. 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez stalq placowkq prowadzenia 

dzialalnosci gospodarczej, ktorq pracodawca posiada na terytorium 

drugiej Umawiajqcej siq Strony; i 

d) praca najemna nie obejmuje wylqcznie lub gtownie wynajmowania 

sib roboczej pracownika. 



Artykut 6 

Wynagrodzenia dyre ktorow 

Artykut7 

Artysci i sportowcy 

Wynagrodzenia oraz inne podobne swiadczenia uzyskane przez osobq 

fizycznq majqcq miejsce zamieszkania na terytorium Umawiajqcej siq Strony 

z tytulu czlonkostwa w zarzqdzie, w radzie nadzorczej lub innym podobnym 

organie spdki majqcej siedzibq na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony, 

podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej 

Umawiajqcej siq Strony. 

1. Bez wzgledu na postanowienia artykutu 5, dochod osoby fizycznej majqcej 

miejsce zamieszkania na terytorium Umawiajqcej siq Strony uzyskany z tytutu 

dzialalnosci artystycznej, na przyktad artysty scenicznego, filmowego, 

radiowego lub telewizyjnego, jak tez muzyka lub sportowca, osobiscie 

wykonywanej w tym charakterze, na terytorium drugiej Umawiajqcej sie 

Strony, moze by6 opodatkowany na terytorium tej drugiej Umawiajqcej siq 

Strony. 

2. Jezeli dochod majqcy zwiqzek z osobiscie wykonywanq dzia4alnosciq 

artysty lub sportowca nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz 

innej osobie, wowczas dochod ten, bez wzglgdu na postanowienia artykulu 5, 

moze by6 opodatkowany na terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, na 

terytorium ktorej dzialalnosC tego artysty lub sportowca jest wykonywana. 

Z zastrzezeniem postanowieri artykulu 9 ustqp 2, emerytury, renty i inne 

podobne swiadczenia (wlqczajqc platnosci o charakterze zrycza~owanym), 
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Artykut8 

Emerytury i renty 



powstajqce na terytorium Umawiajqcej siq Strony oraz wyplacane osobie 

majqcej miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony 

ze wzglqdu na uprzednie zatrudnienie lub samozatrudnienie oraz ptatnosci 

dokonywane zgodnie z postanowieniami przepisow o ubezpieczeniu 

spotecznym, mogq by6 opodatkowane na terytorium pierwszej wymienionej 

Strony. 

ArtykuI9 

Funkcje publiczne 

1. a) Pensje, place oraz inne podobne Swiadczenia wyptacane przez 

Umawiajqcq siq Stronq, jej jednostkq terytorialnq lub organ wladzy 

lokalnej osobie fizycznej z tytuiu usiug swiadczonych na rzecz tej 

Umawiajqcej siq Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu wtadzy 

lokalnej, podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony. 

b) Jednakze, takie pensje, place oraz inne podobne swiadczenia 

podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiajqcej siq 

Strony, jezeli uslugi te sq swiadczone na terytorium tej Umawiajqcej sie 

Strony przez osobq, ktora ma miejsce zamieszkania na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony i ktora: 

(i) jest obywatelem tej Umawiajqcej sig Strony; lub 

2. a) Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu 1, emerytury, renty i inne 

podobne swiadczenia wyptacane lub pochodzqce z funduszy utworzonych 

przez Umawiajqcq siq Strone, jej jednostkg terytorialnq lub organ wtadzy 

lokalnej osobie fizycznej z tytuiu swiadczenia ustug na rzecz tej 

Umawiajqcej siq Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu wladzy 
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(ii) nie staia siq osobq majqcq miejsce zamieszkania na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony wytqcznie w ceiu Swiadczenia tych ustug. 



lokalnej, podlegajq podatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiajqcej siq 

Strony. 

b) Jednakze, takie emerytury, renty i inne podobne swiadczenia, 

podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiajqcej siq 

Strony, jezeli osoba fizyczna ma tam miejsce zamieszkania i jest 

obywatelem tej Strony. 

ArtykuC 10 

Studenci 

3. Postanowienia artykulow 5, 6,  7 oraz 8 majq zastosowanie do pensji, plac, 

emerytur, rent i innych podobnych swiadczen wyplacanych z tytutu 

swiadczenia ustug pozostajqcych w zwiqzku z dziatalnosciq gospodarczq 

prowadzonq przez Umawiajqcq siq Stronq, jej jednostkq terytorialnq lub 

organ wtadzy lokalnej. 

Swiadczenia otrzymywane na utrzymanie, ksztatcenie lub odbywanie praktyki 

przez studenta, ucznia lub praktykanta, ktory ma lub miat bezposrednio przed 

przybyciem na terytorium Umawiajqcej siq Strony miejsce zamieszkania na 

terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony i ktory przebywa na terytorium 

pierwszej wymienionej Strony wytqcznie w celu ksztatcenia siq lub odbywania 

praktyki, nie podlegajq opodatkowaniu na terytorium tej Umawiajqcej siq 

Strony, jezeli swiadczenia te pochodzq ze irodel spoza terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony. 
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Artykul. I I 

Unikanie podwojnego opodatkowania 

Podwojnego opodatkowania unika siq w nastqpujqcy sposob: 

a) Jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania na terytorium Umawiajqcej siq 

Strony osiqga dochod, ktory zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 

moze by6 opodatkowany na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony, 

wowczas pierwsza wymieniona Umawiajqca siq Strona zezwoli na 

odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty rownej podatkowi 

zaplaconemu na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony. Jednakze, 

takie odliczenie nie moze przekroczy6 tej czqsci podatku, obliczonego 

przed dokonaniem odliczenia, kt6ra przypada na dochod uzyskany na 

terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony; 

b) Jezeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dochod uzyskany 

przez osobq majqcq miejsce zamieszkania na terytorium 

Umawiajqcej siq Strony jest zwolniony z opodatkowania na tym terytorium, 

wowczas ta Umawiajqca siq Strona moze przy obliczaniu kwoty podatku 

od pozostalego dochodu takiej osoby uwzglqdniC zwolniony dochod- 

1. Obywatele Umawiajqcej siq Strony nie mogq bye poddani na terytorium 

drugiej Umawiajqcej siq Strony ani opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nim 

obowiqzkom, kt6re sq inne lub bardziej uciqzliwe niz opodatkowanie i 

zwiqzane z nim obowiqzki, jakim sq lub mogq by6 poddani w takich 

samych okolicznosciach obywatele drugiej Umawiajqcej siq Strony, w 

szczeg6lnoSci wodniesieniu do miejsca zamieszkania. Niniejsze 

postanowienie stosuje siq, bez wzglqdu na postanowienia artykulu 1, 

rowniei do osob, ktore nie majq miejsca zamieszkania na terytorium 

jednej lub obu Umawiajqcych siq Stron. 
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Artykul12 

Rowne tra ktowanie 



Artykull3 

Procedura wzajemnego porozumiewania siq 

2. Zadne postanowienie zawarte w niniejszym artykule nie moze by6 

rozumiane jako zobowiqzujqce ktorqkolwiek Umawiajqcq siq Stronq do 

przyznania osobom niemajqcym miejsca zamieszkania na terytorium tej 

Umawiajqcej siq Strony jakichkolwiek osobistych zwolnien, ulg i obnizek 

podatkowych, jakie ta Umawiajqca siq Strona przyznaje osobom majqcym 

miejsce zamieszkania na jej terytorium. 

3. Bez wzglqdu na postanowienia artykutu 2, postanowienia niniejszego 

artykulu majq zastosowanie do wszelkich podatkow bez wzglqdu na ich 

rodzaj i nazwq. 

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

Umawiajqcych siq Stron powodujq lub spowodujq jej opodatkowanie 

niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas moze ona, 

niezaleznie od srod kow odwdawczych przewidzian ych w ustawodawstwie 

wewnqtrznym Umawiajqcych siq Stron, przedstawie swojq sprawq 

wtasciwemu organowi tej Umawiajqcej siq Strony, w ktorej ma ona 

miejsce zamieszkania. Sprawa powinna by6 przedstawiona w ciqgu trzech 

lat, liczqc od dnia pierwszego zawiadomienia o dzialaniu powodujqcym 

opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. 

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 

wlasciwym 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 wewnqtrzne Umawiajqcych 

siq Stron. 

1 1  
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Artykut 14 

Cztonkowie misji dyplomatycznych 

i konsularnych 

Artykut 15 

Wejscie w iycie 

3. Wlasciwe organy Umawiajqcych siq Stron bqdq czyniC starania, aby w 

drodze wzajemnego porozumienia usuwaC trudnosci lub wqtpliwosci, ktore 

mogq powstac przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogq 

one rowniei wspolnie uzgodniC podjqcie srodkow w celu zapobiezenia 

podwojnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszq 

Umowq. 

4. Wlasciwe organy Umawiajqcych siq Stron mogq kontaktowaC siq ze sobq 

bezposrednio w celu stosowania niniejszej Umowy. 

tadne postanowienia niniejszej Umowy nie naruszajq przywilejow 

podatkowych przyslugujqcych cztonkom misji dyplomatycznych i 

konsularnych na podstawie ogolnych zasad prawa miqdzynarodowego lub 

postanowien umow szczegolnych. 

1. 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, niezbqdnych do wejScia w zycie niniejszej Umowy. 

Nin iejsza Umowa wejdzie w zycie w pierwszym dniu trzeciego miesiqca 

nastqpujqcego po dacie otrzymania poiniejszej 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 
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kalendarzowym nastqpujqcym po roku, w ktorym niniejsza Umowa 

wejdzie w zycie. 

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

w mocy wylqcznie 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. z 2012 

r. poz. 1050). 

ArtykuC 16 

Wypowiedzenie 

wypowiedziec niniejszq Umowq przekazujqc pisemnq note 

o wypowiedzeniu na co najmniej szesC miesiecy przed koncem kazdego 

roku kalendarzowego rozpoczynajqcego siq po uplywie dwoch lat od dnia, 

w kt6rym weszla ona w iycie. 

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. miedzy Rzeczqpospolitq Polskq 

a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. 



W imieniu 

Rzecz osp litej Po kiej: w 
W imieniu 

Na dowod czego nizej podpisani, naletycie upowaznieni, podpisali niniejszq 

Umowq. 

I 

Sporzqdzono w h.q& k..... dnia ...... 0 8 e h 1 6 . 2 0 1 3  .............. roku, 

w dwoch egzemplarzach, kazdy w jqzykach polskim i angielskim, przy czym 

oba teksty sq jednakowo autentyczne. 

i 
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