
PROTOKOE 

MIqDZY 

RZECZJ$POSPOLIT~ POLSKq 

A 

WIELKIM KSI&STWEM LUKSEMBURGA 

zmieniajqcy Konwencjv miedzy Rzeczqpospolitq Polskq a Wielkim 
i Ksivstwem Luksemburga w sprawie unikania podw6jnego 

1 I opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, 
sporzqdzonq w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. 

I 
I 

lkie Ksiestwo Luksemburga, (zwane dalej ,,Umawiajqcymi 
i"), pragnqc zawrzeC Protokc51 (zwany dalej ,Protokolem zmieniajqcym 

ex) zmieniajqcy Konwencje miqdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Wielkim 
Luksemburga w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie 

chodu i maj*tku, sporzqdzonq w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. 

U*godnily, co nast~puje: 



Aflykul 10 ustqp 2 otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

2 Jednakie dywidendy takie mogq by6 opodatkowane t&e w Umawiajqcym siq 
Paaistwie, w kt6rym sp6lka wyplacajqca dywidendy ma swojq siedzibq, i zgodnie z 
prawem tego Pruistwa, ale jeAeli wlaiciciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub 
siehzibq w h g i m  Umawiajqcym siq Pahstwie, to podatek tak ustalony nie moze 
prdekroczy6: 

a) 0 procent kwoty dywidend bmtto, jekeli wlaScicielem jest spbika (inna niz 
spoika osobowa), kt6rej bezpoiredni udzial w kapitale sp6lki wypkacajqcej 
dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadala ona ten udzial przez 
nieprzewany 24 miesiqczny okres poprzedzajqcy dzien wypiaty dywidend; 

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

Postanowienia niniejszego ustqpu nie dotyczq opodatkowania sp61ki w odniesieniu do 
zylk6w, z kt6rych dywidendy sq wyplacane.". 

ARTYKUL 2 

w i ~ r t ~ k u l e  11 ustqp 2 otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

,,2, Jednakie, takie odsetki mogq by6 t a k e  opodatkowane w tym Umawiajqcym siq 
Paiistwie, w kt6rym powstajq, i zgodnie z prawem tego P k t w a ,  ale jezeli wia5ciciel 
od6etek ma miejsce zamieszkania lub siedzibq w drugim Umawiajqcym siq Pahstwie, to 
po/iatek w ten spos6b ustalony nie mow przekroczy6 5 procent kwoty odsetek brutto.". 

Arpykul 12 ustqp 2 otrzyrnuje nastqpujqce brzmienie: 

,,a. Jednakie takie nale2noSci licencyjne mogq by6 r6wniez opodatkowane w tym 
U#awiajqcym siq Pahstwie, w ktbrym powstajq i zgodnie z prawem tego Pahtwa, ale 
jeyli wiabiciel naleinoSci ma miejsce zamieszkania lub siedzibq w drugim 
U~awiajqcym siq Pruistwie, to podatek w ten spos6b ustalony nie moze przekroczyt 5 
pracent kwoty naleinoici licencyjnych bmtto.". 

1. lArtykui 13 ustqp 4 otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

4 Zyski osiqgane przez osobq majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w 
Uyawiajqcym siq Pahstwie, z tytuh przeniesienia wlasnoSci udzialow (akcji), kt6rych 
wart056 w wiqcej niz 50 procentach pochodzi bezpoirednio lub poirednio z majqtku 



nieruchomego po~ozonego w drugim Umawiajqcym siq Patistwie, mogq by6 
opodatkowane w tym dmgim Pahtwie.". 

2. W artykule 13  dodaje siq ustqp 5 w nastqpujqcym brzmieniu: 

5 Zyski z tytuh przeniesienia wtasnoici jakiegokolwiek innego majqtku, nii 
wymieniony w ustqpach 1, 2, 3 i 4 podlegajq opodatkowaniu wylqcznie w tym 
Umawiajqcym sic Paristwie, w kt6rym przenoszqcy wlasnoS6 ma miejsce zamieszkania 

ARTYKUE 5 

Arhykul24 otrzyrnuje nastqpujqce brzmienie: 

,,Artykui 24 

Unikanie podw6jnego opodatkowania 

1. I Z uwzglqdnieniem postanowieli ustawodawstwa Luksemburga w zakresie unikania 
poqiw6jnego opodatkowania, kt6re nie naruszajq zawartej tutaj og6lnej zasady, podwojne 
op~datkowanie w Luksemburgu zostanie wyeliminowane w nastqpujqcy spos6b: 

a) Jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Luksemburgu osiqga 
doch6d lub posiada majqtek, kt6ry zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Konwencji moie by6 opodatkowany w Polsce, to Luksemburg zwolni taki 
dochod lub majqtek z opodatkowania, z zastrzei-eniem postanowieh liter b) i c), 
jednakZe moie przy obliczaniu kwoty podatku od pozostalego dochodu lub 
majqtku takiej osoby, zastosowa6 takie same stawki podatku, jak gdyby doch6d 
lub majqtek nie byfy zwolnione. 

b) Jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibq w Luksemburgu osiqga 
dochbd, ktbry zgodnie z postanowieniami artykul6w 10, 11, 12, artykuhr 13 
ustqp 4 i a r t y k h  17 mogq by6 opodatkowane w Polsce, to Luksemburg zemoli 
na odliczenie od podatku od dochodu o d b  fizycznych lub od podatku od 
dochodu os6b prawnych takiej osoby, kwoty r6wnej podatkowi zaplaconemu w 
Polsce. Jednakie takie odliczenie nie moze przekroczyb tej czqdci podatku, 
obliczonego przed dokonaniem odliczenia, kt6ra przypada na taki doch6d 
uzyskany w Polsce. 

c) Postanowieri litery a) nie stosuje siq do dochodu osiqgniqtego lub majqtku 
posiadanego przez osobq majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibq w 
Luksemburgu, w przypadku gdy Polska stosuje postanowienia niniejszej 
Konwencji dla zwolnienia takiego dochodu lub majqtku z opodatkowania, lub 
stosuje postanowienia arty& 10 ustqpu 2, lub artykulu 11 lub 12 do takiego 

2. W Polsce, podw6jnego opodatkowania unika siq w nastqpujqcy sposob: 

a) Jezeli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibq w Polsce osiqga doch6d 
lub posiada majqtek, kt6ry zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji 
moze by6 opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni taki doch6d lub 

I 3 



majqtek z opodatkowania, z zastrzekeniem postanowien liter b) i c), jednakze 
moze przy obliczaniu kwoty podatku od pozostalego dochodu lub majqtku 
takiej osoby, uwzglqdni6 zwolniony doch6d lub majqtek. 

b) Jezeli osoba majqca miejsce zarnieszkania lub siedzibq w Polsce osiqga dochod 
lub zyski ze sprzedm majqtku, kt6re zgodnie z postanowieniami artykul6w 7, 
10, 1 1, 12, 13 lub 14 mogq by6 opodatkowane w Luksemburgu, to Polska 
zezwoli na odliczenie od podatku od dochod6w lub zysk6w ze sprzedaiy 
majqtku tej osoby, kwoty r6wnej podatkowi zapiaconemu w Luksemburgu. 
Jednakze takie odliczenie nie moze przekroczyf, tej czqSci podatku, obliczonego 
przed dokonaniem odliczenia, kt6ra przypada na taki doch6d lub zyski ze 
sprzedaiy majqtku uzyskane w Luksemburgu. 

c) Postanowieh litery a) nie stosuje siq do dochodu osiqgniqtego lub majqtku 
posiadanego przez osobq majqcq miejsce zarnieszkania lub siedzibq w Polsce, w 
przypadku gdy Luksemburg stosuje postanowienia niniejszej Konwencji dla 
zwolnienia takiego dochodu lub majqtku z opodatkowania, lub stosuje 
postanowienia artykulu 10 ustqpu 2, lub artykdu 1 1  lub 12 do takiego 
dochodu.". 

At$kul27 otrzymuje nastqpujzpe brzmienie: 

Wymiana informacji 

1. WiaSciwe wladze Umawiajqcych siq Paristw bqdq wymieniaky takie informacje, 
kt&e mogq mief, istotne znaczenie dla stosowania postanowien niniejszej Konwencji albo 
dlar wykonywania lub wdraiania wewnqtrznego ustawodawstwa dotyczqcego podatkbw, 
bea wzglqdu na ich rodzaj i n m q ,  nakladanych przez Umawiajqce siq Paristwa lub ich 
jedhostki terytorialne albo organy lokalne w zakresie, w jakim opodatkowa~e to nie jest 
spllzeczne z niniejszq Konwencjq. Wymiana informacji nie jest ograniczona 
po$tanowieniami artykui6w 1 i 2. 

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiajqce siq Paristwo zgodnie z ustqpem 1 
bedq stanowily tajemnicq na takiej samej zasadzie, jak infomacje uzyskane zgodnie z 
us@wodawstwem wewnqtrznym tego Paristwa i bqdq mogly by6 ujawnione jedynie 
osobom lub organom (w tym sqdom i organom administracyjnym) zajmujqcym siq 
wyimiarem lub poborem, egzekucjq lub Sciganiem albo rozpatrywaniem odwokah w 
z&esie podatuw, kt6rych dotyczy ustqp 1, lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Takie 
osmby lub organy bqdq wykorzystywa6 informacje wylqcznie w takich celach. Mogq one 
ujawniaC te informacje w jawnym postqpowaniu sqdowym lub w orzeczeniach sqdowych. 

3. Postanowienia ustqp6w 1 i 2 nie mogq by6 w zadnym przypadku interpretowane 
j d o  nakladajqce na Umawiajqce siq Pahstwo obowiqzek do: 

a) stosowania Srodk6w administracyjnych, kt6re sq sprzeczne z ustawodawstwem 
I lub praktykq adminiskacyjnq tego lub drugiego Umawiajqcego siq Paristwa; 



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

c) udzielania informacji, kt6re ujawnilyby tajemnicq handlowq, gospodarczq, 
przemyslowq, kupieckq lub zawodowq albo dziaialnoSC handlowq lub 
informacje, kt6rych ujawnienie byioby sprzeczne z porzqdkiem publicznym 
(ordre public). 

4. Jezeli Umawiajqce siq Paristwo wystqpuje o informacjq zgodnie z niniejszym 
artykulem, drugie Umawiajqce siq Paristwo uiyje irodk6w shqcych zbieraniu 
infbrmacji, aby jq uzyskaC, nawet jezeli to drugie Paristwo nie potrzebuje tej informacji 
dla wlasnych cel6w podatkowych. Wymog, o ktbrym mowa w zdaniu poprzednim 
podllega ograniczeniom, o kt6rych mowa w ustqpie 3, lecz w zadnym przypadku takie 
oganiczenia nie mogq by6 rozumiane jako zezwalajqce Umawiajqcemu siq Paristwu na 
odmowq dostarczenia informacji jedynie dlatego, ze nie ma ono wewnqtrznego interesu 
w bdniesieniu do takiej informacji. 

5. Postanowienia ustqpu 3 w iadnym przypadku nie bqdq interpretowane jako 
zedwalajqce Umawiajqcemu siq Paristwu na odmowq dostarczenia informacji wylqcznie z 
W e g o  powodu, ze informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, 
prdedstawiciela, agenta lub powiernika albo dotyczy relacji wia3cicielskich w danym 
podmiocie.". 

ARTYKUE 7 

Artykui 29 otrzymuje nastqpujqce brzmienie: 

,,Artyku129 

Postanowienia r6zne 

~qrz~6c . i  niniejszej Konwencji nie majq zastosowania do dochodu otrzymanego lub 
osibganego w zwipku ze sztucznq stnkturq (artificial arrangement).". 

Dddaje sig dodatkowy Protoko1 do Konwencji w brzmieniu: 

,,Dodatkowy Protok6i do Konwencji 

W chwili podpisania Protokoh zmieniajqcego Konwencjq, obie Strony uzgodnily 
ndtqpujqce postanowienia, stanowiqce integralnq czqS6 Konwencji: 

I) W odniesieniu do artykuiu 27: 



1. Rozumie siq, i i  wlaiciwe wladze Paristwa proszonego o pomoc dostarcza, na 
2qdhnie wlaiciwych wiadz Paristwa wnioskujqcego informacjq dla cel6w okreilonych w 
w k u l e  27. 

2. WiaSciwe wiadze Paristwa wnioskujqcego, skiadajqc wniosek o informacjq, na 
zasadach okreSlonych w Konwencji, w celu wykazania istotnego znaczenia iqdanej 
infqrmacji, przekazujq wldciwej wladzy Paristwa proszonego o pomoc nastqpujqce 
informacje: 

a) dane identyfikujqce osobq, w sprawie kt6rej prowadzone jest postqpowanie lub 
dochodzenie; 

b) oiwiadczenie dotycqce iqdanej informacji, obejmujqce jej istotq i form?, w 
jakiej Paristwo wnioskujqce chcialoby otrzymat informacjq od Paristwa 
proszonego o pomoc; 

c) cel podatkowy, dla kt6rego informacje sq wnioskowane; 

d) podstawy do przypuszczen, ze wnioskowane informacje sa, przechowywane 
przez Paristwo proszone o pomoc, sq w posiadaniu lub pod kontrolq os6b 
majdujqcych siq we wlaSciwoici Pahstwa proszonego o pomoc; 

e) w zakresie, w jakim jest to mane, nazwisko ( n w )  i adres kaidej osoby, kt6ra 
, przypuszczalnie moie by6 w posiadaniu zdanych informacji; 

f) oiwiadczenie, ze Paristwo wnioskujqce wykorzystalo na swoim terytorium 
wszelkie dostqpne Srodki w celu uzyskania informacji, z wyjqtkiem tych, kt6re 
pociqgalyby za sobq niewsp6lmierne trudnoici. 

11) W odniesieniu do artykdu 29: 

Poqtanowienia artykdu 29 majq zastosowanie r6wniez do os6b korzystajqcych z praw, 
r o ~ o r q d z e n  lub praktyk administracyjnych, w przypadku gdy zostanq one uznane za 
szldodliwq konkurencjq podatkowq przez Gmpq Kodeksu Postqpowania Unii Europejskiej 
(oflodatkowanie przedsiqbiorstw) - EU Code of Conduct Group (business taxation). 

1111 W odniesieniu do postanowien Konwencji w og6lnoSci: 

Rozumie siq, iz postanowienia Konwencji nie dotyczq prawodawstwa Unii Europejskiej 
orm wynikajqcych z nich praw Umawiajqcych siq Pahstw.". 

1. Umawiajqce siq Paristwa notyfikuja, sobie wzajemnie drogq dyplomatycznq 
zakonczenie wewnqtrznych procedur prawnych niezbqdnych do wejicia w zycie 
niniejszego Protokolu. 



2. Niniejszy Protok61 wejdzie w zycie z dniem otrzymania p6iniejszej z not, o ktorych 
mowa w ustqpie 1, i jego postanowienia bqdq mialy zastosowanie w obu Umawiajqcych 
siq Bai7stwach: 

a) w odniesieniu do podatkow potrqcanych u irodia, do dochodu osiqganego w 
pienvszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiqca nastqpujqcego po dacie, w 
kt6rej niniejszy Protokoi wejdzie w iycie; oraz 

b) w odniesieniu do pozostalych podatk6w od dochodu oraz poda&6w od majqtku, 
do podatk6w pobieranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynajqcy siq w 
dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym nastqpujqcym po roku, 
w kt6rym niniejszy Protok61 wejdzie w 2ycie. 

Na dowod czego nizej podpisani, ndezycie upowaznieni, podpisali niniejszy Protokoi. 

' /  dzono w ..L.%.~~CYI.~&.,".A.,. dnia ..7.. ..C.~.~/w'::...2.?!.4.. roku, wdw6ch 
eg "r mplarzach, kaidy w jqzykach polskim i fiancuskim, przy czym wszystkie teksty sq 
jedaakowo autentyczne. 

Z upowainienia 
Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

Z upowainieuia 
Wielkiego Ksiestwa 

Luksemburga: 


