
I KONWENCJA 
migdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Wielkim Ksigstwem Luksemburga w sprawie unikania podwojnego opodat- 

kowania w zakresie podatkbw od dochodu i maj~tku, 
sporzqdzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I podaje do powszechnej wiadomoSci: 

W dniu 14 czerwca 1995 r. zostata sporzqdzona w Luksemburgu Konwencja miedzy Rzeczapospolitq Polskq 
a Wielkim Ksiestwem Luksemburga w sprawie unikania podwdjnego opodatkowania w zakresie podatkow od 
dochodu i majqtku w nastepujqcym brzmieniu: 

KONWENCJA Artykut 2 
Podatkl, ktdrych dotyczy konwencja 

migdzy Rzecz~pospolit~ Polskq a Wielkim Ksi~stwem 
Luksemburga w sprawie unikania podw6jnego opodat- 1. Do aktualnie istniejqcych podatkdw, ktdrych do- 
kowanla w zakresie podatkdw od dochodu i majeku tyczy konwencja, naleiq w szczeg61noSci: 

Rzeczpospolita Polske i Wielkie Ksigstwo Luksem- a) Polsce: 
burga, 

pragnqc zawrzed Konwencj~ w sprawie unikania 1) podatek dochodowy od osdb prawnych; 
podw6 nego opodatkowania w zakresie podatkdw od d 2) podatek dochodowy od osdb fizycznych; 
docho u i majqtku, 

(zwane dalej "podatkami polskimi"); 
uzgodnity, co nastepuje: 

Artykut 1 
Zakres podmiotowy 

b) w Luksemburgu: 

1) podatek od dochodu osob fizycznych; 

Niniejsza konwencja dotyczy os6b, kt6re majq 
2) podatek od dochodu osob prawnych; 

lmiejsce zarnieszkania lub siedzibp w jednym lub w obu 3) podatek specjalny od wynagrodzeir cztonkow 
,Umawiajqcych sie Paristwach. rad nadzorczych; 
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4) podatek od majqtku; 

5) komunalny podatek handlowy od zyskow i od 
kapitatu obrotowego, 

(zwane dalej ,,podatkami luksemburskimi"). 

2. Niniejsza konwencja bedzie miata zastosowanie 
do wszystkich podatk6w takiego samego lub podobne- 
go rodzaju, kt6re po podpisaniu niniejszej konwencji 
bedq wprowadzone obok istniejqcych podatk6w lub 
w ich miejsce. WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sie 
Panstw bedq informowaty sig wzajernnie o zasadni- 
czych zmianach, jakie zaszty w ich ustawodawstwach 
podatkowych. 

Artykut 3 

1. W rozurnieniu niniejszej konwencji, jeieli z jej 
kontekstu nie wynika inaczej: 

a) okreslenia ,,Umawiajqce sig Pahstwo" i ,,drugie 
Umawiajqce sie Paristwo" oznaczajq, zaleinie od 
kontekstu, Polske lub Luksemburg; 

b) okreSlenie ,,PolskaW uiyte w sensie geograficznym 
oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tyrn kaidy obszar znajdujqcy slg poza wodami te- 
rytorialnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kt6ry zgod- 
nie z prawem migdzynarodowym i na mocy usta- 
wodawstwa polskiego byt lub bgdzie m6gt bye 
uznany za obszar, na ktdrym Polska moie sprawo- 
wad swoje suwerenne prawa w zakresie poszuki- 
wan i eksploatacji zasobdw naturalnych dna mor- 
skiego lub jego podglebia; 

C) okreslenie ,Luksemburg" uiyte w sensie geogra- 
ficznym oznacza terytorium Wielkiego Ksiestwa 
Luksemburga; 

d) okreSlenie ,,obywateleW oznacza: 
1) wszelkie osoby fizyczne posiadajqce obywatel- 

stwo Umawiajqcego sig Panstwa; 
2) wszelkie osoby prawne, sp6tki osobowe i stowa- 

rzyszenia utworzone na podstawie ustawodaw- 
stwa obowiqzujacego w Umawiajqcym sig Pah- 
stwie; 

e) okreglenie ,osobaR obejmuje osoby fizyczne, sp6t- 
ki oraz kaide inne zrzeszenie osbb; 

f) okre4lenie ,,spdtkaw oznacza osobg prawnq lub kai- 
dq jednostkg, kt6rq dla cel6w podatkowycti traktu- 
je s i ~  jako osobg prawnq; 

g) okreSlenia ,,przedsigbiorstwo jednego Umawiajq- 
cego sig Pahstwa" i ,,przedsigbiorstwo drugiego 
Umawiajqcego sig Pahstwa" oznaczaj~ odpowied- 
nio przedsigbiorstwo prowadzone pnez osobg ma- 
jqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawia- 
jqcym sig Pahstwie I przedslgbiorstwo prowadzone 
przez osobg majqcq miejsce zarnieszkania lub sie- 
dzibg w drugim Urnawiajqcym sig Pahstwie; 

h) okreSlenie ,,kornunikacja migdzynarodowa" ozna- 
cza wszelki przew6z statkiem morskim lub stetkiem 

powietnnym albo pojazdem drogowym eksplo- 
atowanym przez przedsiebiorstwo, kt6rego miej- 
sce faktycznego zanqdu znajduje sie w Umawiaja- 
cym s i ~  Pahstwie, z wyjqtkiem przypadku, gdy sta- 
tek morski lub powietrzny albo pojazd drogowy 
jest eksploatowany wytacznie rniedzy miejscami 
potoionymi w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie; 

i) okreglenie ,,wtaSciwa wtadza" oznacza: 
1) w Polsce - Ministra Finans6w lub jego upowai- 

nionego przedstawiciela; 
2) w Luksemburgu - Ministra Finansow lub jego 

upowainionego przedstawiciela. 

2. Przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Uma- 
wiajqce sie Pahstwo, jeieli z tresci pnepisu nie wynika 
inaczej, kaide okreSlenie nie zdefiniowane bedzie mia- 
to takie znaczenie, jakie pnyjmuje sie wedtug prawa 
danego Pahstwa w zakresie podatk6w, do ktdrych ma 
zastosowanie niniejsza konwencja. 

Miejsce zamieszkania lub siedziba 

1. W rozumieniu niniejszej konwencji okreslenie 
,osoba rnajqca miejsce zamieszkania lub siedzib? 
w Umawiajacym sig Pahstwie" oznacza kaidq osobe, 
ktora zgodnie z prawem tego Pahstwa podlega tam 
opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej 
miejsce statego pobytu, siedzibg zanqdu albo inne kry- 
terium o podobnym charakterze. Jednakie okreslenie 
to nie obejmuje osdb, kt6re podlegajq opodatkowaniu 
w Umawiajqcym sig Pahstwie z tytutu dochodu osiqga- 
nego ze fr6det potoionych tylko w tyrn Pahstwie lub 
z tytutu majqtku znajdujqcego sig w tym Pahstwie. 

2. Jeieli stosownie do postanowien ustqpu 1 oso- 
ba fizyczna ma miejsce zarnieszkania w obu Umawia- 
jqcych sig Pahstwach, to jej status okre6la si? wedtug 
nastepujqcych zasad: 

a) osobg uwaia sig za majqcq miejsce zamieszkania 
wtym Pahstwle, w kt6rym ma ona state rniejsce za- 
mieszkania; jeieli ma ona state rniejsce zamieszka- 
nia w obu Pahstwach, to uwaia s i ~  jq za majqcq 
miejsce zamieszkania w tyrn Pahstwie, z ktorym 
ma Scislejsze powiqzania osobiste i gospodarcze 
(oSrodek interes6w iyciowych); 

b) jeieli nie moina ustalid, w kt6rym Pahstwie osoba 
ma odrodek interes6w iyciowych, albo jeieli nie po- 
siada ona statego miejsca zamieszkania w iadnym 
z Pahstw, to uwaia sie jqza majqcq miejsce zamiesz- 
kania w tyrn Pahstwie, w ktdrym ~vyk le  przebywa; 

C) jetell pnebywa ona zazwyczaj w obydwu Pah- 
stwach lub nie przebywa zazwyczaj w iadnyrn 
z nich, to uwaia sig jq za majqcq miejsce zamiesz- 
kania w tym Pahstwie, ktbrego jest obywatelem; 

d) jeieli jest ona obywatelem obu Pahstw lub nie jest 
obywatelem iadnego z nich, to wtadciwe wtadze 
Urnawiajqcych sig Pahstw rozstnygnq zagadnienie 
w drodze wzajemnego porozumienia. 
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3. Jeieli stosownie do postanowieh ustgpu 1 oso- 
ba nie bedqca osobq fizycznq ma siedzibg w obu Uma- 
wiajacych sig Pahstwach, to uwaia sig, i e  ma ona sie- 

- dzibe w tyrn Pahstwie, w kt6rym znajduje sig miejsce 
jej faktycznego zarzqdu. 

Artykul 5 

1. W rozumieniu niniejszej konwencji okreklenie 
,,zakladN oznacza stala plac6wkg, przez kt6r4 catkowi- 
cie albo czeiciowo prowadzona jest dziatalnoid przed- 
siebiorstwa. 

2. OkreSlenie ,,zaktadS obejmuje w szczeg6lnoSci: 

a) miejsce zarzqdu; 

C) bi u ro; 

d) zaktad fabryczny; 

e) warsztat oraz 

f) kopalnig, frodto ropy naftowej lub gazu, kamienio- 
tom albo inne miejsce wydobywania zasob6w na- 
turalnych. 

3. Plac budowy lub montaiu stanowia ,zaktadm tyl- 
ko wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dtuiej n i i  
dwanaScie miesiecy. 

4. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia ni- 
niejszego artykutu hie stanowia zakladu: 

a) uiytkowanie placowek, kt6re sluiq wylqcznie do 
skladowania, wystawiania albo wydawania ddbr 
lub towarow naleiacych do przedsigbiorstwa; 

b) utrzymywanie zapas6w dobr albo towar6w przed- 
sigbiorstwa wytqcznie dla sktadowania, wystawia- 
nia lub wydawania; 

C) utrzymywanie zapas6w d6br albo towar6w naleiq- 
cych do przedsigbiorstwa wytqcznie w celu obr6b- 
ki lub przerobu przez inne przedsigbiorstwa; 

d) state plac6wki utrzymywane wytqcznie w celu za- 
kupu d6br lub towarow albo w celu zbierania infor- 
macji dla przedsigbiorstwa; 

e) state placdwki utrzymywane wytqcznie dla dziatal- 
nokci majacej przygotowawczy lub pomocniczy 
charakter; 

f) utrzymywanie statej placdwki wytqcznie w celu wy- 
konywania jakiegokolwiek potaczenia rodzaj6w 
dziatalnokci wymienionych pod literami od a) do 
e), pod warunkiem jednak, i e  calkowita dzialalnoSb 
tej plac6wki, wynikajaca z takiego potqczenia ro- 
dzaj6w dzialalnoSci, posiada przygotowawczy lub 
pomocniczy charakter. 

5. Bez wzgledu na postanowienia ustep6w 1 i 2, je- 
ieli osoba, z wyjatkiem niezaleinego przedstawiciela 

w rozumieniu ustgpu 6, dziata w imieniu przedsiebior- 
stwa i osoba ta posiada petnomocnictwo do zawiera- 
nia um6w w Umawiajqcym sig Pahstwie w imieniu 
przedsigbiorstwa i petnomocnictwo tow tym Panstwie 
zwykle wykonuje, to uwaia sig, i e  przedsiebiorstwo to 
posiada zaktad w tyrn Panstwie w zakresie prowadze- 
nia kaidego rodzaju dzialalnoSci, kt6ry osoba ta podej- 
muje dla przedsigbiorstwa, chyba i e  czynnosci wyko- 
nywane przez tg osobg ograniczaja sig do rodzajdw 
dziatalno5ci wymienionych w ustepie 4 i sa takimi ro- 
dzajami dziatalnoSci, ktdre, gdyby byiy wykonywane 
za poSrednictwem statej placbwki, nie powodowatyby 
uznania tej placowki za zaktad na podstawie postano- 
wieh niniejszego ustgpu. 

6. Nie uwaia sip, i e  przedsigbiorstwo posiada za- 
ktad w jednym z Umawiajqcych sie Pahstw tylko z tego 
powodu, i e  wykonuje ono tam czynnosci przez makle- 
ra, generalnego przedstawiciela handlowego albo kai- 
dego innego niezaleinego przedstawiciela, pod wa- 
runkiem i e  te osoby dziatajq w ramach swojej zwyktej 
dziatalnosci. 

7. Fakt, ie sp6tka majqca siedzibe w Umawiajqcym 
sie Paristwie kontroluje lub jest kontrolowana przez 
spbtkg, kt6ra ma siedzibg w drugim Umawiajqcym sie 
Pahstwie albo kt6ra prowadzi dziatalnoSd w tym dru- 
gim Paristwie (przez posiadany tam zaktad albo w inny 
sposob), nie wystarcza, aby jakqkolwiek z tych spotek 
uwaiad za zaktad drugiej sp6tki. 

Dochody z nleruchornojci 

1. Doch6d osiqgany przez osobe majqca miejsce 
zamieszkania lub siedzibg w Umawiajqcym sie Pan- 
stwie z majqtku nieruchomego (wlqczajqc dochody 
z eksploatacji gospodarstwa rolnego i lesnego), poto- 
ionego w drugim Umawiajqcym sig Paristwie, moie 
by6 opodatkowany w tym drugim Panstwie. 

2. Okreslenie "majqtek nieruchomy" posiada takie 
znactenie, jakie przyjmuje sig wedtug prawa tego Pan- 
stwa, w kt6rym majqtek ten jest potoiony. OkreSlenie 
to obejmuje w kaidym przypadku mienie naleiqce do 
maj~tku nieruchomego, iywy i m a m y  inwentarz go- 
spodarstw rolnych i letnych, prawa, do kt6rych zasto- 
sowanie majq przepisy prawa powszechnego dotyczq- 
ce wtasnosci ziemi, prawa uiytkowania majqtku nieru- 
chomego, jak rowniei prawa do zmiennych lub stalych 
Swiadczeh z tytuiu eksploatacji lub prawa do eksplo- 
atacji pokiadow mineralnych, ir6det i innych zasobdw 
naturalnych; statki morskie, barki oraz statki powietrz- 
ne nie stanowiq majqtku nieruchomego. 

3. Postanowienia ustgpu 1 stosuje s i ~  do docho- 
d6w z bezpotredniego uiytkowania, najmu, jak row- 
niei kaidego innego rodzaju uiytkowania maj~tku nie- 
ruchomego. 

4. Postanowienia ustep6w 1 i 3 stosuje sig r6wniet 
do dochoddw z majatku nieruchomego przedsiebior- 
stwa i do dochodu z majqtku nieruchomego, ktory stu- 
i y  do wykonywania wolnego zawodu. 
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Artykut 7 

Zyski przedsigbiorstw 

1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sig Pan- 
stwa podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, 
chyba i e  przedsigbiorstwo prowadzi dziatalnosd 
w drugim Umawiajqcym sig Pafistwie przez poloiony 
tam zaktad. Jeieli przedsiebiorstwo wykonuje dziatal- 
no66 w ten sposdb, to zyski przedsigbiorstwa mogq 
byC opodatkowane w drugim Pahstwie, jednak tylko 
w takiej mierze, w jakiej mogq by6 ptzypisane temu za- 
ktadowi. 

2. Z zastrzeieniem postanowien ustgpu 3, jeieli 
przedsiebiorstwo Unlawiajqcego sig Pahstwa wykonu- 
je dziaialnosc w drugim Umawiaj~cym sig Panstwie 
przez potoiony tam zaktad, to w kaidym Umawiajqcym 
sie Pahstwie naleiy przypisad temu zaktadowi takie zy- 
ski, jakie mdgtby on osiqgnqc, gdyby wykonywat taka 
samq lub podobnq dziatalnos6 w takich samych lub po- 
dobnych warunkach jako samodzielne przedsigbior- 
stwo i byt catkowicie niezaleiny w stosunkach z przed- 
siebiorstwem, ktorego jest zaktadem. 

3. Przv ustalaniu zvskbw zaktadu ~ O D U S Z C Z ~  sie DO- 
trqcenie naktadbw ponoszonych dla 'tego zakiadu, 
wiacznie z kosztami zarzqdzania i ogdlnymi kosztami 
admini~trac~jnymi, niezaleinie od tego, czy powstaly 

. w tym Paristwie, w ktorym jest poloiony zaktad, czy 
gdzie indziej. 

4. Jeieli w Umawiajqcym sie Panstwie istnieje zwy- 
czaj ustalania zyskdw zaktadu-przez podziai catkowi- 
tych zyskow przedsigbiorstwa na jego poszczegblne 
czesci, iadne postanowienie ustepu 2 nie wyklucza 
ustalenia przez to Umawiajqce sie Pahstwo zysku do 
opodatkowania wedlug zwykle stosowanego podziatu; 
sposdb zastosowanego podziatu zysku musi jednak 
byc taki, ieby wynik byt zgodny z zasadami zawartymi 
w tym artykule. 

5. Nie moina przypisak zaktadowi zysku tylko z ty- 
tutu samego zakupu ddbr lub towardw przez ten zaktad 
dla przedsiebiorstwa. 

6. Przy stosowaniu postanowien poprzednich uste- 
pow ustalanie zyskow powinno by6 dokonywane kai- 
dego roku w ten Sam sposdb, chyba i e  istniejq uzasad- 
nione powody, aby postapid inaczej. 

7. Jeieli w zyskach mieszcza sig dochody, ktdre zo- 
staty odrebnie uregulowane w innych artykuiach ni- 
niejszej konwencji, postanowienia tych innych artyku- 
tow nie bed3 naruszane przez postanowienia tego ar- 
tykuiu. 

Artykut 8 

Transport miedzynarodowy 

1. Zyski pochodzqce z eksploatacji w komunikacji 
-miedzynarodowei statkow morskich, statkdw po- 
wietrznych lub pojazdow drogowych mogq podlegad 
opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, w ktdrym znaj- 

duje sie miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebior- 
stwa. 

2. Zyski pochodzqce z eksploatacji barek wykorzy- 
stywanych w transporcie na wodach Sr6dlqdowych 
mogq podlega6 opodatkowaniu tylko w tym Paristwie, 
w ktdrym znajduje sip miejsce faktycznego zarzqdu 
przedsiebiorstwa. 

3. Jeieli miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebior- 
stwa zajmujqcego sig transportem morskim lub przed- 
siebiorstwa zajmujqcego s i ~  transportem na wodach 
Prddlqdowych znajduje sig na poktadzie statku lub bar- 
ki, to uwaia sie, i e  znajduje sie ono w tym Panstwie, 
w ktdrym znajduje sig port macierzysty statku tub bar- 
ki, a jeieli statek lub barka nie ma portu macierzystego 
- w Umawiajqcym sig Palistwie, w ktdrym osoba eks- 
ploatujaca statek lub barkg ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibg. 

4. Postanowienia ustgpu 1 dotyczq takie zyskdw 
pochodzqcych z uczestnictwa w umowie poolowej, we 
wspdlnym przedsigbiorstwie lub w mi~dzynarodo- 
wym zwi~zku eksploatacyjnym. 

Przedsigbiorstwa powiazane 

1. Jeieli: 

a) przedsigbiorstwo Umawiajqcego sig Pahstwa ma 
udziat bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu, 
kontroli lub kapitale przedsiebiorstwa drugiego 
Umawiajqcego sig Pahstwa albo 

b) te same osoby bezpoSrednio tub pogrednio majq 
udziat w zarzqdzaniu, kontroli lub kapitale przedsie- 
biorstwa Umawiajqcego s i ~  Panstwa i przedsie- 
biorstwa drugiego Umawiajqcego s i ~  Paristwa 

i jeieli w jednym i drugim przypadku miedzy dwo- 
ma przedsigbiorstwami w zakresie ich stosunkbw 
handlowych lub finansowych zostanq umdwione 
tub narzucone warunki, r6iniqce siq od warunkow, 
ktdre by ustality miedzy sobq niezaleine przedsie- 
biorstwa, to zyski, ktdre osiqgatoby jedno z przedsie- 
biorstw bez tych warunkdw, ale ktdrych z powodu 
tych warunkdw nie osiqgngto, mogq byc uznane za 
zyski tego przedsigbiorstwa i odpowiednio opodat- 
kowane. 

2. Jeieli zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sig 
Panstwa opodatkowane w tym Pahstwie sq wlqczone 
takie do zyskdw przedsigbiorstwa drugiego Umawia- 
jqcego sie Pahstwa, z ktdrych tytutu to przedsiebior- 
stwo zostato opodatkowane w tym drugim Pahstwie, 
a zyski w ten sposdb poiqczone sq zyskami, ktore osiq- 
gngtoby przedsigbiorstwo pierwszego Pahstwa, gdyby 
warunki uzgodnione m i g d ~  tymi dwoma przedsie- 
biorstwami byty warunkami, ktdre bytyby uzgodnione 
miedzy niezaleinymi przedsi~biorstwami, wtedy dru- 
gie Umawiajqce s i ~  Pahstwo dokona odpowiedniej ko- 
rekty kwoty podatku wymierzonego od zysk6w w tym 
Panstwie. Przy ustalaniu takiej korekty bgdq uwzglcd- 
nione odpowiednio inne postanowienia niniejszej kon- 
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wencji, a w razie koniecznolci wtaSciwe wtadze Uma- 
wiajacych sig Panstw bgda porozumiewah sig ze sob4 
bezpoSrednio. 

Artykut 10 

Dywidendy 

1. Dywidendy wyptacane przez spdtkg majqcq sie- 
dzibg w Umawiajacym sig Pahstwie osobie majacej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawia- 
jacym sig Paristwie mogq by6 opodatkowane w tym 
drugim Pahstwie. 

2. Dywidendy te mogQ by6 jednak opodatkowane 
take w Umawiajqcym sip Pahstwie i wedtug prawa te- 
go Pahstwa, w ktdrym spbtka wyptacajqca dywidendy 
ma swojq siedzibg, ale jeieli odbiorca dywidend jest 
ich wtalcicielem, podatek ten nie moie przekroczyt: 

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeieli odbiorcq 
dywidend jest spotka (inna n i i  spdika osobowa), 
ktdrej udziat w kapitale sp6tki wyptacajqcej dywi- 
dendy wynosi co najmniej 25 procent, 

b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich 
pozostatych przypadkach. 

Wtasciwe wtadze Umawiajqcych sig Pahstw ustalq 
w drodze wzajemnego porozumienia sposdb stoso- 
wania tych ograniczen. Postanowienia niniejszego 
ustepu nie naruszaja opodatkowania spdtki w odnie- 
sieniu do zyskdw, z ktdrych dywidendy sa wyptaca- 
ne. 

3. Uiyte w tym artykule okreklenie "dywidendy" 
oznacza dochdd z akcji, akcji gratisowych lub prawa do 
pobierania korzySci, akcji w kopalnictwie, akcji czton- 
kdw zatoiycieli lub innych praw, z wyjqtkiem wierzytel- 
nogci, do udziatu w zyskach, jak rdwniei dochod z in- 
nych praw spdtki, ktdre wedtug prawa podatkowego 
Pahstwa, w ktdrym spdtka wydzielajqca dywidendy ma 
siedzibg, zrdwnane sq z wplywami z akcji. 

4. Postanowieh ustgpdw 1 i 2 nie stosuje s i ~ ,  jeie- 
li wta4ciciel dywidend majqcy miejsce zamieszkania 
lub siedzibg w Umawiajacym sig Pahstwie wykonuje 
w drugim Panstwie, w kt6rym znajduje sig siedziba 
spdtki wyptacajacej dywidendy, dziatalnosd zarobko- 
wa przez zaktad potoiony w tym Pahstwie bqdf wyko- 
nuje w tym drugim Pahstwie wolny zawdd w oparciu 
o potoionq w nim stat4 placdwkg i gdy udziat, z kt6re- 
go tytutu wyptaca sig dywidendy, rzeczywldcie wiqie 
sig z dziatalnoSciq takiego zaktadu lub statej placdw- 
ki. W tym przypadku, w zaleinoSci od konkretnej sytu- 
acji, stosuje sig postanowienia artykutu 7 lub artyku- 
tu 14. 

5. Jeieli spdtka, ktdrej siedziba znajduje sig w Uma- 
wiajqcym sip Pahstwie, osiaga zyski albo dochody 
z drugiego Umawiajqcego sie Pafistwa, wdwczas to 
drugie Pafistwo nie moie ani obciqiat podatkiem dy- 
widend wyptacanych przez te spdtkg, z wyj~tkiem przy- 
padku, gdy takie dywidendy sq wyptacane osobie ma- 
jacej miejsce zamieszkania lub siedzibg w tym drugim 
Pahstwie, lub przypadku, gdy udziat, z ktdrego tytutu 

dywidendy sq wyplacane, rzeczywiScie wiqie sig 
z dziatalnosciq zaktadu lub statej placdwki potoionej 
w drugim Panstwie, ani tei obciqiaC nie wydzielonych 
zyskdw spdtki podatkiem od nie wydzielonych zyskow, 
nawet gdy wyptacone dywidendy lub nie wydzielone 
zyski catkowicie lub czgdciowo pochodzq z zyskow al- 
bo dochod6w osiagnigtych w tym drugim Pahstwie. 

Artykut 11 

Odsetki 

1. Odsetki, ktdre powstaja w Umawiajqcym sie 
Pahstwie i sq wyptacane osobie majqcej miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie, mogq byt opodatkowane w tym drugim 
Pahstwie. 

2. Jednakie odsetki takie mogq by15 rowniei opodat- 
kowane w Umawiajqcym sig Panstwie, w ktorym po- 
wstajq, i zgodnie z ustawodawstwem tego Panstwa, ale 
jeieli odbiorca odsetek jest ich wtaScicielem, podatek 
w ten sposdb ustalony nie moie przekroczyd 10 procent 
kwoty brutto tych odsetek. Wtasciwe wtadze Umawia- 
jqcych sig Panstw ustalq w drodze wzajemnego porozu- 
mienia sposdb stosowania tego ograniczenia. 

3. Niezaleinie od postanowieh ustepu 2, odsetki 
z tytutu kredytdw i poiyczek bankowych pochodzqce 
z Umawiajqcego sie Pahstwa, wyptacane osobie majq- 
cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Uma- 
wiajqcym sig Panstwie, mogq byt opodatkowane tylko 
w tym drugim Pafistwie. 

4. Niezaleinie od postanowieh ustgpu 3, odsetki na 
rzecz Umawiaj~cego sic Paristwa sq zwolnione z opo- 
datkowania w drugim Umawiajqcym sig Panstwie. 

5. Uiyte w tym artykule okrellenie ,,odsetkiU ozna- 
cza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeh wynikajq 
cych z dtugdw, zardwno zabezpieczonych, jak i nie za- 
bezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub pra- 
wem udziatu w zyskach dtuinika, a w szczegdlnodci do- 
chody z poiyczek publicznych oraz dochody z obligacji 
Iub skryptdw dtuinych, wtqcznle z premiami i nagroda- 
mi majqcymi zwiqzek z takimi skryptami dtuinymi, ob- 
ligacjami lub poiyczkami. Optaty karne z tytutu opoi- 
nionej zaptaty nie bgdq uwaiane w rozumieniu niniej- 
szego artykutu za odsetki. 

6. Postanowieh ustgpu 1 i 2 nie stosuje sip, jeieli 
Wagciciel odsetek majqcy miejsce zamieszkania lub 
siedzib~ w Umawiajqcym sig Pafistwie wykonuje 
w drugim Umawiaj~cym sie Palistwie, w ktorym po- 
wstajq odsetki, dziatalnodb zarobkowq przy pomocy za- 
ktadu potoionego w tym Pahstwie bqdf wykonuje wol- 
ny zawod w oparciu o potoionq w nim statq placdwke 
i jeieli wierzytelnoSC, z ktdrej tytutu sq ptacone odset- 
ki, zwiqzana jest rzeczywiScie z takim zaktadem lub sta- 
tq placdwkq. W takim przypadku, w zaleinosci od kon- 
kretnej sytuacji, stosuje sig odpowiednio postanowie- 
nia artykutu 7 tub artykutu 14. 

7. Uwaia sie, i e  odsetki powstaja w Umawiajqcym 
s i ~  Pahstwie, gdy ptatnikiem jest to Pahstwo, jego jed- 
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nostka terytorialna, wtadza lokalna lub osoba majqca 
w tyrn Panstwie miejsce zamieszkania tub siedzibg. Je- 
ieli jednak osoba wyplacajqca odsetki, bez wzgledu na 
to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Umawiajqcym sig Panstwie, posiada w Umawiajq- 
cym sip Panstwie zaktad lub statq placdwkg, w zwiqzku 
z ktdrych dziatalnosciq powstato zadluienie, z tytutu 
ktorego sq wyptacane odsetki, i zaplata tych odsetek 
jest pokrywana przez ten zaktad lub statq placdwke, to 
uwaia sie, i e  odsetki takie powstajq w Pahstwie, w kto- 
rym poioiony jest zaktad lub stata placowka. 

8. Jeieli migdzy platnikiem a wta6cicielem odsetek 
lub miedzy nimi obydwoma a osobq trzeciq istniejq 
szczeg6lne powiqzania i dlatego kwota odsetek maja- 
ca zwiqzek z roszczeniem wynikajqcym z dtugu, z ktd- 
rego tytulu sq wyptacane, przekracza kwote, ktdra dtui- 
nik i wlaSciciel odsetek uzgodniliby bez tych powi~zan, 
to postanowienia tego artykuiu stosuje sig tylko do tej 
ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nad- 
wyika ponad tg kwotg podlega opodatkowaniu we- 
dtug prawa kaidego Umawiajqcego sie Panstwa 
i z uwzglednieniem innych postanowien niniejszej kon- 
wencji. 

Naleinokci licencyjne 

1. Naleinosci licencyjne, powstajqce w Umawiajq- 
cyrn sig Paristwie, wyptacano osobie majqcej miejsce 
zamieszkania lub siedzibg w drugim Urnawiajacym sie 
Panstwie, mogq by6 opodatkowane w tyrn drugim 
Panstwie. 

2. Jodnakie naleinosci licencyjne, o ktdrych mowa 
w ustepie 1 niniejszego artykuiu, mogq by6 rdwniei 
opodatkowane w tyrn Pahstwie, w ktorym powstaly, 
i zgodnie z ustawodawstwem tego Panstwa, lecz poda- 
tek w ten sposdb ustalony nie mote przekroczyd 
10 procent kwoty brutto tych naleinosci. 

3. Okreslenie ,,naleinogci licencyjne", utyte w ni- 
niejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju wyna- 
grodzenia uzyskiwane za uiytkowanie lub prawo do 
uiytkowania kaidego prawa autorskiego do dziela lite- 
rackiego, artystycznego lub naukowego, wtqcznie z fil- 
mami dla kina i utworami nagranymi dla radia lub te- 
lewizji, kaidego patentu, znaku towarowego, wzoru 
lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu 
produkcyjnego, albo za udostepnienie informacji zwiq- 
zanej ze zdobytymi doswiadczeniami w dziedzinie 
przemyslowej, handlowej lub naukowej. 

4. Postanowienia ustep6w 1 i 2 nie majq zastoso- 
wania, jeieli wtabciciel naleinosci licericyjnych majq- 
cy miejsce zamieszkania lub siedzibg w Umawiajqcyrn 
sie Panstwie wykonuje w drugim Panstwie, z kt6rego 
pochodzq naleznosci licencyjne, dzialalnosc zarobko- 
wq przez zaklad potoiony w tyrn Pahstwie lub wyko- 
nuje wolny zawdd w oparciu o statq placdwkg w tyrn 
Panstwie, a prawa lub majqtek, z ktorych tytuiu wypta- 
cane sq naleinosci licencyjne, sq zwiqzane rzeczywi- 
scie z takim zakladem lub taka stala ~lacowka. W takim 

konkretnej sytuacji, postanowienia artykulu 7 lub arty- 
kutu 14. 

5. Uwaia sie, i e  naleinosci licencyjne powstajq 
w Umawiajacym sie Panstwie, gdy platnikiem jest to 
Panstwo, jego jednostka terytorialna, wladza lokalna 
lub osoba majqca w tym Pahstwie miejsce zamieszka- 
nia lub siedzibe. Jeieli jednak osoba wypiacajqca na- 
leinosci licencyjne, bez wzglgdu na to, czy ma ona 
w Umawiajqcym sig Panstwie miejsce zamieszkania 
lub siedzibg, posiada w Umawiajqcym sig Pahstwie 
zaktad lub staiq placdwkg, w zwiqzku z ktorymi po- 
wstat obowiqzek zaptaty naleinoSci licencyjnych, i ta- 
kie naleinoSci ~onos i  zaktad lub stala ~lacdwka. to . -  
uwaia sie, i e  n'aleinolci licencyjne pow'stajq w Pan- 
stwie, w ktdrym potoiony jest zaktad lub stata placow- 
ka. 

6. Jeieli migdzy ptatnikiem a wlaScicielern nalei- 
nosci licencyjnych lub miedzy nimi a osobq trzeciq 
istniejq szczegdlne powiqzania i dlatego kwota optat 
licencyjnych - majqca zwiqzek z uiytkowaniem, 
prawem lub informacjq, za ktdre sq one ptacone - 
przekracza kwote, ktdrq ptatnik i wtaiciciel naleino- 
sci licencyjnych uzgodniliby bez takich powiqzan, to 
postanowienia niniejszego artykutu stosuje sig tylko 
do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przy- 
padku nadwyika ponad tg kwote podlega opodatko- 
waniu wedtug prawa kaidego Umawiajqcego sie 
Panstwa, z uwzglgdnieniem innych postanowien 
konwencji. 

Artykul 13 

Zyski ze sprzedaiy majqtku 

1. Zyski osiqgniete przez osobg majqcq miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w Umawiajacym sie Pahstwie 
z przeniesienia wtasnosci majqtku nieruchomego, 
o ktorym mowa w artykule 6, a poloionego w drugim 
Umawiajacym sig Panstwie, mogq by15 opodatkowane 
w tym drugim ParSstwie. 

2. Zyski z przeniesienia tytutu wtasnodci majqtku 
ruchomego stanowiqcego czgSd majqtku zaktadu, kto- 
ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sic Panstwa po- 
siada w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, albo 
z przeniesienia wtasnosci rnajqtku ruchornego naleiq- 
cego do staiej placowki, ktdrq osoba zamieszkata 
w Umawiajacym sig Pahstwie posiada w drugim 
Umawiajacym sig Panstwie dla wykonywania wolne- 
go zawodu, tqcznie z zyskami uzyskanyrni z przenie- 
sienia wtasnoici takiego zaktadu (odrebnie albo ra- 
zem z catym przedsiebiorstwem) lub takiej statej pla- 
cdwki, mogq byC opodatkowane w tym drugim Pan- 
stwie. 

3. Zyski osiqgnigte z przeniesienia tytutu wlasnosci 
statkow morskich, statkdw powietrznych lub pojazddw 
drogowych eksploatowanych w komunikacji rniedzy- 
narodowei. barek eks~loatowanvch w trans~orcie na 
wodach s;odlqdowych lub majqiku ruchornego zwiq- 
zaneuo z eksploatacia takich statkdw morskich, DO- 
wiet6nych lub pojazciBw drogowych albo barek podle- 
gajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, w ktorym przypadku stosuje sie odpowiedn'io, w zaleho~ci od 
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znajduje sip miejsce faktycznego zarzqdu przedsigbior- 
stwa. 

4. Zyski z przeniesienia tytutu wtasnobci majetku 
nie wymienionego w ustgpach 1, 2 i 3 podlegajq opo- 
datkowaniu tylko w tym Pahstwie, w ktorym przeno- 
szqcy tytut wtasnohci ma rniejscezamieszkania lub sie- 
dzibg. 

Artykut 14 

Wolne zawody 

1. Dochdd, kt6ry osoba majqca miejsce zamieszka- 
nia w Umawiajacym sie Panstwie osiaga z wykonywa- 
nia wolnego zawodu albo z innej dziatalnosci o samo- 
dzielnyrn charakterze, podlega opodatkowaniu tylko 
w tym Panstwie, chyba i e  osoba ta posiada zwykle sta- 
tq placdwkq w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie dla 
wykonywania swej dziatalnobci. Jeieli posiada ona ta- 
kg statq placowk~, to dochod moie by6 opodatkowany 
w drugim Panstwie, jednak tylko w takim zakresie, 
w jakim moie by6 przypisany tej statej plac6wce. 

2. Okreslenie ,,wolny zaw6d" obejmuje w szczeg61- 
noSci samodzielnie wykonywanq dziatalnoSC nauko- 
wq, literackq, artystycznq, wychowawczq lub oiwiato- 
wq, jak rowniei samodzielnie wykonywanq dziatalnoid 
lekarzy, prawnikbw, iniynierow, architektow oraz den- 
tystow i ksiegowych. 

Praca najemna 

1. Z uwzglgdnieniem postanowien artykutow 16.18 
i 19 pensje, ptace i inne podobne wynagrodzenia, kt6- 
re osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajq- 
cym sie Pahstwie osiqga z pracy najernnej, podlegajq 
opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, chyba i e  praca 
wykonywana jest w drugirn Umawiajqcym sie Pan- 
stwie. Jeieli praca jest tam wykonywana, to osiqgane 
za nia wynagrodzenie moie byd opodatkowane w tym 
drugim Panstwie. 

2. Bez wzgledu na postanowienia ustqpu 1 wyna- 
grodzenia, jakie osoba majqca miejsce zamieszkania 
w Umawiajqcym s i ~  Panstwie osiqga z pracy najemnej, 
wykonywanej w drugim Urnawiajqcym sig Panstwie, 
podlegajq opodatkowanii~ tylko w pierwszym Pan- 
stwie, jeieli: 

a) odbiorca przebywa w drugim Pafistwie przez okres 
lub okresy nie przekraczajqce tacznie 183 dni pod- 
czas danego roku kalendarzowego i 

b) wynagrodzenia sq wyptacane przez pracodawce 
lub w imieniu pracodawcy, ktdry nie ma miejsca 
zarnieszkania lub siedziby w drugim Panstwie, i 

C) wynagrodzenia nie sg ponoszone przez zaktad lub 
statq placbwkg, ktorq pracodawca posiada w dru- 
gim Panstwie. 

3. Bez wzglgdu na poprzednie postanowienia tego 
artykuiu wynagrodzenie uzyskiwane przez osobg z ty- 

tutu pracy najemnej wykonywanej na poktadzie statku 
morskiego, powietrznego lub pojazdu drogowego 
eksploatowanego w komunikacji miedzynarodowej 
lub na poktadzie barki wykonystywanej w transporcie 
na wodach Or6dlqdowych moie podlegab opodatko- 
waniu tylko w Umawiajqcym sig Panstwie, w ktdrym 
znajduje sie miejsce neczywistego zarzqdu przedsig- 
biorstwa. 

Artykut 16 

Wynagrodzenia dyrektorow 

Wynagrodzenia i inne podobne naleznosci, ktore 
osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym 
sig Panstwie otrzymuje z tytutu czionkostwa w radzie 
zarzqdzajqcej lub nadzorczej spdtki, majqcej siedzibg 
w drugim Umawiajqcym sig Panstwie, mogq by6 opo- 
datkowane w tym drugim Panstwie. 

Artykut 17 

ArtySci i sportowcy 

1. Bez wzglqdu na postanowienia artykut6w 14 i 15 
doch6d uzyskany przez osobg majqcq miejsce zamiesz- 
kania w Umawiajqcym sig Panstwie z tytutu dziatalno- 
i c i  artystycznej, na przyktad artysty scenicznego, fil- 
mowego, radiowego lub telewizyjnego, jak te i  muzyka 
lub sportowca, z osobidcie wykonywanej w tym cha- 
rakterze dziatalnobci w drugim Umawiajqcym sie Pari- 
stwie, moie byd opodatkowany w tym drugim Pan- 
stwie. 

2. Jeieli dochdd majqcy zwiqek z osobistq dziatal- 
nosciq takiego artysty lub sportowca nie przypada te- 
mu artyscie lub sportowcowi, lecz innej osobie, to do- 
chod taki - bez wzglgdu na postanowienia artykutow 
7,14 i 15 - moie byd opodatkowany w tym Urnawia- 
jqcym sig Paristwie, w kt6rym dziatalnoid tego artysty 
tub sportowca jest wykonywana. 

3. Bez wzglqdu na postanowienia ustepow 1 i 2 do- 
chod z dziatalnobci okreslonej w ustepie I, wykonywa- 
nej w ramach wymiany kulturalnej potwierdzonej 
przez Pahstwo, w kt6rym artySci lub sportowcy majq 
miejsce zamieszkania, rnoie podlegad opodatkowaniu 
tylko w tym Pahstwie. 

Artykut 18 

Emerytury i renty 

1. Z uwzglednieniem postanowien artykutu 19 
ustgp 2 ernerytury i inne podobne wynagrodzenia z ty- 
tutu poprzedniej pracy najemnej, wyptacane osobie 
majqcej miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sic 
Panstwie, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pah 
stwie. 

2. Bez wzgledu na postanowienia ustqpu 1 emery- 
tury i inne podobne wynagrodzenia wyptacane na mo- 
cy ustawodawstwa o ubezpieczeniach socjalnych 
Umawiajqcego sie Panstwa podlegajq opodatkowaniu 
w tym Paristwie. 
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Artykut 19 

Funkcje publiczne 

I .  a) Wynagrodzenie inne n i i  renta i emerytura, wy- 
ptacane przez Umawiajqce sig Panstwo, jego jednost- 
ke teryto6alnq lub wtadz4 loka'lnq osobie fiz~cznej z ty- 
tutu funkcji wykonywanych na rzeqz te o Pahspva, je- 
go jednostki terytorialnej lub wtbdzy lo elnej, podlega 
opodatkowaniu tylko w tym Panstwie. 

i! 
b) Jednakie wynagrodzenie takie moie podlegat 

opodatkowaniu tylko w drugim Urnawiajqcym sig Pah- 
stwie, jeieli funkcje te sq wykonywane w tym Pah- 
stwie, a osoba otrzymujqca takie wynagrodzenie ma 
miejsce zamieszkania w tym drugim Pahstwie oraz 
osoba ta: , 

I) jest obywatelem tego Panstwa lub 

2) nie stata sie osobq majqcq miejsce zamieszkania 
w tym Panstwie wytqcznie dla celdw Swiadczenia 
tych ustug. 

2. a) Jakakolwiek renta lub emerytura, wyptacana 
przez jedno Umawiajqce s i ~  Pahstwo, jego jednostke 
terytorialnq lub wtadzg lokalnq albo z funduszy utwo- 
rzonych przez to Paristwo, jego jednostke terytorialna 
lub wtadzg lokalnq osobie fizycznej z tytutu funkcji wy- 
konywanych na rzecz tego Pahstwa, jego jednostki te- 
rytorialnej lub wtadzy lokalnej, podlega opodatkowa- 
niu tylko w tym Pahstwie. 

b) Jednakie taka emerytura podlega opodatkowa- 
niu tylko w drugim Umawiajqcym sip Panstwie, jeieli 
osoba jq otrzymujqca posiada w nim miejsce zemiesz- 
kania i jest obywatelem tego Panstwa. 

3. Postanowienia artykutow 15, 16 i 18 majq zasto- 
sowanie do wynagrodzeri, emerytur i rent majqcych 
zwiqzek z funkcjami wykonywanymi w zwiazku z dzia- 
talnoScig gospodarczq Umawiajqcego sig Pahstwa, je- 
go jednostki terytorialnej lub wtadzy lokalnej. 

Artykut 20 

Studenci i praktykanci 

1. NaleinoSci otrzymywane na utrzymanie sie, 
ksztatcenie sip tub odbywanie praktyki przez studenta 
lub praktykanta, ktory przebywa w pierwszym Uma- 
wiajqcym sig Pahstwie wytqcznie w celu ksztatcenia sie 
lub odbywania praktyki i ktory ma albo bezpokrednio 
przed przybyciem do tego Pahstwa miat miejsce za- 
mieszkania w drugirn Pahstwie, nie podlegajq opodat- 
kowaniu w pierwszym Paristwie, jeieli naleinokci te 
pochodzq ze irodet spoza tego pierwszego Paristwa, 

2. Nie naruszajac postanowieri ustepu I. wynagro- 
dzenia otrzymywane przez studenta lub staiyst~, ktory 
przed przybyciem do Umawiajqcego sig Panstwa ma 
lub miat miejsce zamieszkania w drugim Umawiaja- 
cym sig Panstwie, a ktory przebywa w pierwszym Pan- 
stwie wytqcznie w celu odbycia studiow lub praktyki 
i otrzymuje wynagrodzenie z tytutu pracy w pierwszym 
Panstwie, nie podlegajq opodatkowaniu w tym Pan- 

stwie, pod warunkiem i e  jego praca pozostaje w zwiqz- 
ku z jego studiami lub praktyk~ i i e  takie wynagrodze- 
nie jest konieczne do uzupetnienia posiadanych przez 
niego Srodk6w na jego utrzymanie. 

3. Postanowienia ustepu 2 przestanq obowiqzywac, 
jeieli pobyt w pierwszym Umawiajacym s i ~  Pahstwie 
p.gekracza normalny okres studi6w podjgtych w tyrn 
'Panstwie bqdf - w przypadku praktykanta - okres 
trzech lat, liczqc od jego przybycia do tego Panstwa. 

Artykut 21 

Wyktadowcy i pracownicy naukowo-badawczy 

1. Wvnaarodzenia wvktadowcdw i innvch czlon- 
k6w persbneh nauczajqcego, ktdrzy posiadajq miejsce 
zamieszkania w Umawiajqcym sig Pahstwie, a kt6rzy 
prrebywajq czasowo w drudm Umawiajqcym sie Pah- 
stwie w celu nauczania lub prowadzenia badan nauko- 
wych przez okres nie przekraczajqcy dwdch lat w uni- 
wersytecie lub innej instytucji szkolnej oficjalnie uzna- 
nej, podlegaja opodatkowaniu tylko w pierwszym Pan- 
stwie. 

2. Postanowienla ustepu 1 nie majq zastosowania 
do dochod6w pochodzqcych z prac naukowo-badaw- 
czych, jeieli nie sg one prowadzone w interesie pu- 
blicznym, lecz gtbwnie w celu osiqgniecia osobistej ko- 
rzySci przez jednq lub wiecej okredlonych osob. 

Artykut 22 

lnne dochody 

1. CzgSci dochodu osoby majqcej miejsce zamiesz- 
kania w Umawiajqcym sig Pahstwie, bez wzglgdu na 
to, skqd one pochodzq, kt6re nie sq objgte postanowie- 
niami poprzednich artykutdw niniejszej konwencji, 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie. 

2. Postanowienia ustepu 1 nie majq zastosowania 
do dochodow nie bgdacych dochodami z majgtku nie- 
ruchomego okreklonego w artykule 6 ustep 2, jeieli 
osoba uzyskujqca takie dochody, posiadajqca miejsce 
zamieszkania lub siedzibg w Umawiajqcym sie Pah- 
stwie, wykonuje w drugim Umawiajacym sig Pahstwie 
dziatalnost zarobkowq przez zaktad w nim poloiony 
lub wykonuje w tym drugim ParSstwie wolny zawdd 
w oparciu o stat4 plac6wkg w nim potoionq i gdy pra- 
wa tub dobra, 2 kt6rych tytuiu wyptacany jest dochod, 
sq rzeczywiscie zwiazane z dziaialnokciq takiego zakta- 
du lub statej placbwki. W takim przypadku, w zaleino- 
Sci od konkretnej sytuacji, stosuje sig odpowiednio po- 
stanowienia artykutu 7 lub artykutu 14. 

Majqtek 

1. Majqtek nieruchomy okreslony w artykule 6, kt6- 
ry jest wtasnoSciq osoby majqcej miejsce zamieszkania 
lub siedzibe w Umawiajacym sie Pahstwie, a potoiony 
jest w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie, moie byC 
opodatkowany w tym drugim Pahstwie. 
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2. Majatek ruchomy, stanowiqcy czgSd majqtku za- 
ktadu, kt6ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pah- 
stwa posiada w drugim Umawiajqcym sig Panstwie, 
lub majqtek ruchomy naleiqcy do statej placdwki, kt6- 
rq osoba majrjca miejsce zamieszkania w Umawiajq 
cym si? Pahstwie posiada w drugim Umawiajqcym sie 
Paristwie dla celdw wykonywania wolnego zawodu, 
moie by15 opodatkowany w tyrn drugirn Pahstwier 

3. Majqtek, ktory stanowiq statkj morskie i po- 
wietrzne, pojazdy drogowe eksploatowane w komuni- 
kacji rniedzynarodowej oraz barki wykorzystywane 
w transporcie na wodach Sr6dlqdowych, jak rdwniei 
majqtek ruchorny stuiqcy do eksploatacji takich stat- 
k6w morskich, statk6w powietrznych lub barek rnoie 
podlegad opodatkowaniu tylko w tym Umawiajrjcym 
sip Pahstwie, w ktdryrn znajduje sig miejsce faktyczne- 
go zarzqdu pnedsigbiorstwa. 

4. Wszelkie inne czeSci majqtku osoby majqcej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie 
Paristwie mogq podlegad opodatkowaniu tylko w tym 
Pahstwie. 

Artykut 24 

Postanowienia 
o untkaniu podwdjnego opodatkowania 

Podwojnego opodatkowania unikad sie bgdzie 
w sposob nastgpujqcy: 

1. w Polsce: 

a) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibg w Polsce osiqga dochdd iub posiada majqtek, 
kt6ry zgodnie z postanowienlami niniejszej kon- 
wencji moie byC opodatkowany w Luksemburgu, 
to Polska zwolni, z uwzglgdnieniem postanowieri 
zawartych pod literq b), taki dochdd lub rnajqtek od 
opodatkowania, z tym jednak, i e  przy obliczaniu 
podatku od pozostatego dochodu lub majqtku tej 
osoby moie zastosowad stawkg podatkowq, ktdra 
bytaby zastosowana, gdyby doch6d lub majqtek 
zwolniony od opodatkowania w powyiszy spos6b 
nie byt w taki wtasnie spos6b zwolniony od opo- 
datkowania; 

b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibg w Polsce osiqga dochdd, ktdry zgodnie z po- 
stanowieniami artykutow l l i 12 moie by6 opodat- 
kowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na od- 
liczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty 
r6wnej podatkowi dochodowernu zaptaconemu 
w Luksemburgu. Jednakie takie odliczenie nie mo- 
i e  przekroczyd tej czeSci podatku, kt6ra zostata ob- 
liczona przed dokonaniern odliczenia i ktdra odpo- 
wiednio przypada na doch6d uzyskany w Luksem- 
burgu; . 

2. w Luksemburgu: 

a) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibg w ~ u k s e m b h ~ u  osiqga'dochdd lub'posiada 
majqtek, ktdry zgodnie z po'stanowieniami niniej- 

szej konwencji moie byC opodatkowany w Polsce, 
to Luksemburg zwolni, z uwzglednieniem postano- 
wieri zawartych pod literami b) i c), taki dochod lub 
majqtek od opodatkowania; 

b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibg w Luksemburgu osiqga dochbd, kt6ry zgod- 
nie z postanowieniami artykutdw 10, 1 1  lub 12 mo- 
i e  byd opodatkowany w Polsce, to Luksemburg ze- 
zwoli na odliczenie od podatku tej osoby kwoty 
r6wnej podatkowi zaptaconemu w Polsce. To odli- 
czenie nie moie jednak przewyiszyd tej czgSci po- 
datku, kt6ra zostata obliczona przed odliczeniem 
i ktdra przypada na dochdd uzyskany w Polsce; 

C) jeieli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem ni- 
niejszej konwencji doch6d lub majqtek osoby ma- 
jacej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Luksem- 
burgu jest zwolniony od opodatkowania, to Luk- 
semburg moie jednak przy obliczeniu podatku od 
powstatego dochodu lub majqtku takiej osoby 
wziqd pod uwagg dochbd lub majqtek zwolniony 
od opodatkowania; 

d) bez wzglgdu na postanowienia zawarte pod litera- 
mi b) i C) jeieli spotka majqca siedzibe w Luksem- 
burgu uzyskuje dywidendy ze irodet polskich, to 
Luksemburg zwolni te dywidendy od podatku pod 
warunkiem, i e  ta spbtka, kt6ra ma siedzibg w Luk- 
semburgu, posiada od poczqtku swej dziatalnosci 
bezpoSrednio w kapitale sp6tki wyptacajqcej dywi- 
dendy udziat w wysokoiici co najmniej 25 procent. 
Akcje lub udziaty sp6tki polskiej sq na tych sarnych 
warunkach zwolnione od luksemburskiego podat- 
ku od majqtku. 

Artykut 25 

Rdwne traktowanie 

1. Obywatele Urnawiajqcego sig Pahstwa nie mogq 
by6 poddani w drugim Umawiajqcyrn sie Pahstwie ani 
opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nim obowiqzkom, 
kt6re sq inne lub bardziej uciqiliwe n i i  opodatkowanie 
i zwiqzane z nim obowiqzki, ktdrym obywateie tego 
drugiego Pahstwa sq lub mogq by6 poddani w tych sa- 
mych okolicznosciach. Niniejsze postanowienie ma 
r6wniei zastosowanie - bez wzgledu na postanowie- 
nia artykutu 1 - do os6b, ktdre nie majq miejsca za- 
mieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiajq- 
cych sig Pahstwach. 

2. Opodatkowanie zaktadu, kt6ry przedsiebiorstwo 
Umawiajqcego sie Pahstwa posiada w drugim Uma- 
wiajqcym sip Pahstwie, nie moie by6 w drugim Pan- 
stwie bardziej niekonystne n i i  opodatkowanie przed- 
siebiorstw tego drugiego Pahstwa prowadzqcych taka 
samq dziatalnoS6. Postanowienie to nie moie byc rozu- 
miane jako zobowiqzujqce Urnawiajqce sig Panstwo do 
udzielania osobom majqcym rniejsce zamieszkania 
w drugim Umawiajacym sig Pahstwie jakichkolwiek . 

osobistybh zwoltileh, ullf i obhliek','bta &16w podatko- .. 
wych, z uwagi na stan cywilny i rodzinny, ktorych 
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udziela ono osobom majqcym miejsce zamieszkania 
na jego terytorium. 

3. Z wyjqtkiem przypadku stosowania postanowieh 
artykutu 9 ustgp 1, artykutu 11 ustgp 8 lub artykutu 12 
ustgp 6, odsetki, naleinobci licencyjne i inne koszty po- 
noszone przez przedsigbiorstwo Umawiajqcego sie 
Pahstwa na rzecz osoby majqcej miejsce zamieszkania 
lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie sq 
odliczane przy okreSlaniu podlegajqcych opodatkowa- 
niu zyskdw tego przedsigbiorstwa na takich samych 
warunkach, jakby byty one ptacone na necz osoby ma- 
jqcej miejsce zamieszkania lub siedzibg w tym pierw- 
szym Pahstwie. Podobnie dlugi przedsigbiorstwa 
Umawiajqcego sig Pahstwa zaciqgniete wobec osoby 
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim 
Umawiajqcym sie Pahstwie sq odliczane przy okrebla- 
niu podlegajqcego opodatkowaniu majqtku tego 
przedsigbiorstwa ne takich samych warunkach, jakby 
byty one zaciggnigte wobec osoby majqcej miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w tym pierwszym Pahstwie. 

4. Przedsigbiorstwa Umawiajqcego sig Pahstwa, 
ktorych kapitat naleiy w catohci lub czgbciowo albo 
jest kontrolowany bezposrednio lub poSrednio przez 
jednq lub wiecej os6b mejqcych miejsce zamieszkania 
bqdi siedzibe w drugim Umawiajqcym s i ~  Pahstwie, 
nie mogq by6 w pierwszym Umawiajqcym sie Pah- 
stwie poddane ani opodatkowaniu, ani zwiazanym 
z nim obowiqzkom, ktdre sq inne lub bardziej uciqzliwe 
aniieli opodatkowanie i zwiqzane z nimi obowiqzki, 
ktdrym sq lub mogq by6 poddane podobne przedsig- 
biorstwa pierwszego wymienionego Pahstwa. 

5. Postanowienia tego artykutu majq zastosowanie, 
bez wzglgdu na postanowienia artykutu 2, do wszyst- 
kich podatk6w, be2 wzglgdu na ich rodzaj i nazwe. 

Artykut 26 

Procedura wzajemnego porozumiewania sip 

1. Jeieli osoba jest zdania, i e  czynnoSci jednego 
lub obu Umawiajqcych sie Pahstw wprowadzity lub 
wprowadzq dla niej opodatkowanie, ktdre jest niezgod- 
ne z postanowieniami niniejszej konwencji, to moie 
ona, niezaleinie od brodkdw odwotawczych przewi- 
dzianych w prawie wewngtrznym tych Pahstw, przed- 
stawic swoja sprawg wtaiciwej wtadzy tego Panstwa, 
w ktdrym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibg, 
lub jeieli w danej sprawie majq zastosowanie postano- 
wienia artykutu 25 ustgp 1 - wtasciwej wtadzy tego 
Pahstwa, ktdrego jest obywatelem. Sprawa powinna 
by6 przedstawiona w ciqgu trzech lat, liczqc od pierw- 
szego urzgdowego zawiadomienia o czynnobci pociq- 
gajqcej za sobq opodatkowanie, ktbre jest niezgodne 
z postanowieniami niniejszej konwencji. 

2. Jeieli wtasciwa wtadza uzna zarzut za uzasadnio- 
ny, ale nie moie sama spowodowac zadowalajqcego 
rozwigzania, to podejmie starania, aby przypadek ten 
uregulowaC w drodze wzajdmnego porozumienia 
z wtahciwg, wtadzq drugieso Umawiaiqcego sig Pan- 
stwa; tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu 
z niniejszq konwencjq. Osiqgnigte porozumienie b e  

dzie zrealizowane bez wzglgdu na terminy zawite prze- 
widziane w prawie wewngtrznym Umawiajqcych sie 
Pahstw. 

3. WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sig Pahstw be- 
d~ czyniC starania, aby w drodze wzajemnego porozu- 
mienia usuwad trudnoki lub wqtpliwoici, ktdre mogq 
powstawad przy interpretacji lub stosowaniu konwen- 
cji. Mogq one rdwniei konsultowaC sig wzajemnie co 
do tego, w jaki sposdb moina zapobiec podw6jnemu 
opodatkowaniu w przypadkach, ktdre nle sq uregulo- 
wane w niniejszej konwencji. 

4. Wtagciwe wtadze Umawiajqcych sie Pahstw mo- 
gq porozumiewaC s i ~  ze sob4 bezpoSrednio w celu 
osiqgnigcia porozumienia w sprawach objgtych posta- 
nowieniami poprzednich ustgpbw. Jeieli w celu osiq- 
gnigcia porozumienia zajdzie potrzeba bezpoSredniej 
wymiany opinii, more to nastapik w ramach komisji 
ztoionej z przedstawicieli wtahciwych wtadz Umawia- 
jqcych s i ~  Pahstw. 

Artykut 27 

Wymiana informacji 

1. WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sig Pahstw be- 
dq wymieniaty takie informacje, ktdre sq niezbgdne do 
stosowania postanowieh niniejszej konwencji lub 
ustawodawstwa wewnetnnego Umawiajqcych sip 
Pahstw dotyczgcego podatk6w objgtych niniejszq kon- 
wencjq, w zakresie, w jakim opodatkowanie przewi- 
dziane w tym ustawodawstwie nie jest sprzeczne z kon- 
wencj~. Wymiana informacji nie jest ograniczona po- 
stanowieniami artykutu 1. Wszelkie informacje uzyska- 
ne przez Umawiajqce sig Pahstwo bgdq stanowity ta- 
jemnicg na takiej samej zesadzie, co informacje uzy- 
skane zgodnie z ustawodawstwem wewngtrznym tego 
Pahstwa, i bedq mogty byk ujawnione jedynie osobom 
i wtadzom (w tym sadom i organom administracyj- 
nym) zajmujqcym s i ~  wymiarem lub poborem, egzeku- 
cjq lub Sciqganiem, lub rozpatrywaniem odwotari w za- 
kresie podatk6w objetych konwencjq. Takie osoby lub 
wtadze bgdq wykorzystywak informacje wytqcznie 
w podanych celach. Mogq one ujawniak te informacje 
w postgpowaniu sqdowym lub postanowieniach sqdo- 
wych. 

2. Postanowienia ustgpu 1 nie mogq by6 w iadnym 
przypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowiqzy- 
waty jedno z Umawiajqcych sig Pahstw do: 

a) stosowania Srodkdw administracyjnych, ktdre sq 
sprzeczne z ustawodawstwem lub praktykq admi- 
nistracyjnq tego lub drugiego Umawiajqcego sie 
Pahstwa; 

b) udzielania informacji, ktbrych uzyskanie bytoby 
mozliwe na podstawie wtasnego ustawodawstwa 
albo w ramach normalnej praktyki administracyj- 
nej tego lub drugiego Umawiajqcego sie Pahstwa; 

C) udzielania informacji, kt- ujawnityby tajemnicg 
handlowq, gobpodaiczq, przemyslowq, kupieckq 

' 

lub zawodowa albo dziatalnobC handlowq, lub in- 
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formacji, ktdrych udzielanie sprzeciwiatoby sig po- b) jeieli chodzi o inne podatki - do lat podatkowych 
rzqdkowi publicznemu (ordre public). zaczynajecych sig w dniu 1 stycznia roku nastepu- 

jqcego po roku, w ktdrym dokonana zostata wy- 
Artykut 28 miana dokumentdw ratyfikacyjnych. 

Przedstawiciele dyplomatycznl i urz~dnicy konsularni 

Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszajq 
przywtiejdW podatkOWych, z ktdrych korzystaj~ przed- 
stawiciele dyplomatyczni lub ungdnicy konsularni na 
podstawie ogblnych zasad prawa migdzynarodowego 
lub postanowieh umdw szczeg6lnych. 

Artykut 29 

Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do sp6- 
tek holdingowych w rozumieniu szczegdlnego ustawo- 
dawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie 
z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksi~igcym z dnia 
17 grudnia 1938 r. Nie ma ona zastosowania rdwniei 
do dochodbw, jakie osoba majqca miejsce zamieszka- 
nia lub siedzibg w Polsce uzyskuje z takich spbtek, ani 
do akcji lub innych udziatdw w kapitale takich spdtek, 
jakie taka osoba posiada. 

Artykut 30 

WejScie w iycie 

Artykut 31 

Wypowiedzenie 

Niniejsza konwencja pozostanie w mocy do czasu 
wypowiedzenia przez Umawiajqce sie Panstwo. Kazde 
Umawiajqce sig Panstwo moie wypowiedziec kon- 
wencj~, przekazujqc w drodze dyplomatycznej notyfi- 
kacjg o wypowiedzeniu co najmniej szeSC miesiecy 
przed koircem roku kalendarzowego, po uptywie pieciu 
lat od daty jej wej4cia w iycie. W takim przypadku kon- 
wencja przestanie obowiqzywad: 

a) w odniesieniu do podatk6w pobieranych u irodta 
- do dochod6w uzyskanych lub przypisanych po- 
czynajqc od l stycznia roku nastepujqcego po roku, 
w ktdrym konwencja zostata wypowiedziana; 

b) w odniesieniu do innych podatkdw - za okresy po- 
datkowe wygaste najp6fniej 31 grudnia roku, 
w kt6rym konwencja zostata wypowiedziana. 

Na dowbd czego niiej podpisani, naleiycie do tego 
upowainieni, podpisali niniejszq konwencje. 

1. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, a wy- ~porzqdzono w dwoch egzemplanach w Luksem- miana dokumentow ratyfikacyjnych nastqpi moiliwie burau dnia czerwca 1996 r, jQybch polskim 
jak najszybciej w Warszawie. i francuskim, przy czym oba teksty sq jednakowo au- 

2. Niniejsza konwencja wejdzie w iycie trzydzieste- tentb'czne- 

go dnia po dokonaniu wymiany dokument6w ratyfika- 
cyjnych, a jej postanowienia bgdq miaty zastosowanie: 

a) jeieli chodzi o podatki pobierane u frddta - do do- W imieniu W imieniu 
chodu przypisanego lub uzyskanego, poczynaj~c Rzeczypospolitej Polskiej Wielkiego Ksigstwa 
od 1 stycznia roku nast~pujqcego po roku, w ktd- Luksem burga 
rym dokonano wymiany dokument6w ratyfikacyj- 
nych; A. Kneczunowicz J. E. Poos 

Po zaznajomieniu sie z powyiszq konwencjq, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oSwiadczam, ie: 

- zostata ona uznana za stusznq zardwno w catoSci, jak i katde z postanowieh w niej zawartych, 

- jest przyjqta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- bgdzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowbd czego wydany zostat akt niniejszy, opatrzony pieczecia Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 30 sierpnia 1995 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Watesa 

L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski 


