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A 

JERSEY - 

w SPRAWIE UNIKANIA PODWOJNEGO OPODATKOWANIA 
0~68 FIZYCZNYCH 

Rzeczpospolita Polska i Jersey, pragnqc zawrzeb Umowg w sprawie unikania 
podwbj jnego opodatkowania osbb fizycznych, 

uzg odnily, co nastqpuje: 



Niniejsza Umowa dotyczy osrjb, kt6re majq miejsce zarnieszkania na tery 
jednej lub obu Urnawiajqcych siq Stron. 



b) w prrypadku Jersey; 

3, Ninictjsza Umowa ma tam zasbowanie do wszystkich podatkdw takiego 
Gamego lub w istatnym stopniu podobnego rodzaju, nab2onych pa dacie 
podpsania niniejszej Urnowy, obok istniejqcy'ch pobatkbw lub w ich rniejaice. 
Wla6ciwe organy Urrrawiajaq~h siq Stron painformujq siq wrajernnie 
o wzelkich istotnych rmbnad?, dokonmych w ich ustawodawstwle 
podatkowym. 



A*kd 3 
Qg6lne cleflnicje 

1. W rozumieniu niniejsze] Urnowy, je2fili-z kontekstu nie wynika inaezej: 

a) akre5lmie ,,PolskaW oznacza Rz@~~por;pol i~ Fukkq, a uiyte w znaczeni~ 
gwgraficznym omaczzi terytoriurn Rzeczypospolitej Polskiej omz k S d  y 
obsrar przylegly do wbd terytarialny cR Rzeczypmpaliiej Potskiej, w kfdfytm 
na paclstawie ust~wadawstwa Polski i zgodnie z prawm migdrynarodowyrn, 
Pokka make wykanywae prawa odno-szqce siq da badari i wykorrjrstywania 
sasobrjw naturalnych dna rnowkiego i jego podglebia; 

c) okrdtenia ,Urnawiajqca s i ~  Stranan lub ,,drug@ Urnwiajqca siq Strona" 
ozna~zajq w zalekna8ci od kontekstu odpowidnio Pals& lub Jewey; 

d) akm9iknle ,oby~vateI", w odnieskniu do Umawiajqcej siq Stmny ornacra 
kaidq wow fizy(=1~nq rnajqcq abywatelstwo tej Strony; 

e-$ okre5lenie .whkiwy organ" oznacsa: 

i) w przypadku Pdski, Ministra Finans6w tub jeljgo upawa2nionego 
pmedstawiciela, 

ii) w przypadku Jmey, Ministra Skarbu i Zasobdw lab jego wpowa2nicmego 
przedstawidda; 

okreSlenie ,,transport rniqdz ynaract ow" oznacza wszelki transpor? statciern 
morskim Eub statkiern powietrsnym, sksploatowanym p m z  
przedsiebiarstwo, ktdrego faktycnny za~qrS znajduje siq na t~rytarium 
Umawiajqcej sit; Sbony, z wyjqtkiem przypadku, gdy taki statek rnorski tub 
stat& powietrzny jest eksploatowany wy#qeznie miedzy rnieiscarni 
pdu;ionymi na terytorium drug iej U mawiajqcej siq Strony ; 

g) okreSlenie ,,spMam oznaaa jakqkolwiek osobg prawnq lub jakikdwiek 
podmiat, Ubry jest traktowan y jak usoba prawna dia celbw podatkowych. 

2. Przy stosowaniu niniejaej Umowy w d w l n y m  czasie przez Umawiajqcq 
siq Stronq, jekefi z konkstu nie wynika inawej, wszelkie pobcia 
niezdefiniowam w tej Umuwie bqdq mi* takie znaanie, jakie zostaCo irn 
wtym czasie nad~ne prmz odpowiednie przepi~y pram &and Strony dla celdrw 
podatkawych, do Wrych ma zastosawanie niniejsra Urnowa, przy czym 
znacrenie wynikajqm 2 przepisdw prawa pudatkwegcl tej Stmtly ma 
pienrpszehstwo przed znaczeniem ndanym tym pojqciam ptzez inn@ prsepisy 
prawne tej Strony. 



Artykul4 
Miejsce zamieszkania lub siedziba 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, okreslenie ,,osoba majqca miejsce 
zamieszkania lub siedzibe na terytorium Umawiajqcej siq Strony" oznacza 
kaidq osobq, ktora wedlug ustawodawstwa tej Strony podlega tam 
opodatkowaniu ze wzglqdu na jej miejsce stalego pobytu, siedzibq lub miejsce 
zamieszkania, miejsce zarzqdu tub inne kryterium o podobnym charakterze. 
Jednakze, okreslenie to nie obejmuje iadnej osoby, ktora podlega 
opodatkowaniu na terytorium tej Umawiajqcej sig Strony tylko ze wzglqdu na 
dochod, jaki osiqga ze irodet pdoionych na terytorium tej Umawiajqcej siq 
Strony. 

2. JeZeli, stosownie do postanowien 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 state miejsce zamieszkania; jezeli 
ma ona state miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiajqcych siq 
Stron, wbwczas uwaza siq jq za majqcq miejsce zamieszkania tylko na 
terytorium tej Umawiajqcej sig Strony, z ktorq ma SciSlejsze powiqzania 
osobiste i gospodarcze (osrodek interestjw zyciowych); 

b) jeteli nie jest moiliwe ustalenie, na terytorium ktbrej Umawiajqcej siq 
Strony osoba posiada osrodek interesciw tyciowych albo nie ma ona 
statego miejsca zamieszkania na terytorium zadnej z Umawiajqcych siq 
Stron, wowczas uwaza siq jq za rnajqcq miejsce zamieszkania tylko na 
terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, w M6rej zwykle przebywa; 

c) jezeli osoba ta przebywa zannryczaj na terytorium obu Umawiajqcych siq 
Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium iadnej z nich, w6wczas 
uwaza siq, ze ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej 
Umawiajqcej siq Strony, ktorej jest obywatelern; 

d) jeieli osoba ta jest obywatelem obu Stron lub nie jest obywatelem iadnej 
z nich, wka$ciwe organy Umawiajqcych siq Stron rozstrzygnq sprawq 
w drodze wzajemnego porozumienia. 

3. Jezeli stosownie do postanowieri ustqpu I, osoba nie bqdqca osobq fizycznq 
ma siedzibq na terytorium obu Umawiajqcych siq Stron, wowczas takq osobq 
uwaza sie za majqcq siedzibq tylko na terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, na 
terytorium ktbrej znajduje siq miejsce faktycznego zarzqdu tej osoby. 



Artykul 5 
Dochody z pracy 

1. Z zastrzezeniem postanowieri artykulbw 6, 8 i 9, pensje, place oraz inne 
podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobq majqcq miejsce zamieszkania 
na terytorium Umawiajqcej siq Strony w zwiqzku z wykonywaniern pracy 
najemnej, podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiajqcej sig 
Strony, chyba ze praca wykonywana jest na terytorium drugiej Urnawiajqcej siq 
Strony. Je2eli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za niq wynagrodzenie 
moie byc opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiajqcej sie Strony. 

2. Bez wzgledu na postanowienia ustgpu 1, wynagrodzenie uzyskane przez 
osobq majqcq miejsce zamieszkania na terytorium Urnawiajqcej siq Strony 
w zwiqzku z wykonywaniem pracy najemnej na terytoriurn drugiej Umawiajqcej 
siq Strony, podlega opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej 
Umawiajqcej siq Strony, jezeti: 

a) odbiorca wynagrodzenia przebywa na terytorium drugiej Urnawiajqcej siq 
Strony przez okres lub okresy nie przekraczajqce {qcznie 183 dni 
w kazdym dwunastomiesi~cznym okresie rozpoczynajqcym sie lub 
konczqcym w danym roku padatkowym; i 

b) wynagrodzenie jest wyplacane pnes pracodawcq lub w irnieniu 
pracodawcy, ktbry nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na 
terytoriurn drugiej Umawiajqcej siq Strony; i 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez staQ placowke prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej, ktorq pracodawca posiada na terytorium 
drugiej Umawiajqcej sic: Strony; i 

d) praca najemna nie stanowi przypadku wynajrnowania sity roboczej. 

3. Bez wzglgdu na poprzednie postanowienia niniejszego artykulu, 
wynagrodzenie uzyskane w zwiqzku z wykonywaniem pracy na pokCadzie 
statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie 
rniqdzynarodowym, moze byc opodatkowane na terytorium Umawiajqcej siq 
Strony, na terytorium kt~re j  znajduje siq miejsce faktycznego zarzqdu 
przedsiebiorstwa. 



Wynagrodzenia dyrektor6w 

Wynagrodzenia oraz inne podobne swiadczenia uzyskane przez osobq rnajqcq 
rniejsce zarnieszkania na t~rytorium Umawiajqcej siq Strony z tytutu 
cztonkastwa w rarzqdzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spbiki 
rnajqcej siedzibq na terytoriurn drugiej Umawiajqcej siq Strony, mogq by6 
opodatkowane na terytoriurn tej drugiej Urnawiajqcej siq Strony. 



Artykut 7 
Artysci i sportowcy 

I. Bez wzgledu na postanowienia artykulu 5, dochod osoby rnajqcej miejsce 
zarnieszkania na terytorium Umawiajqcej siq Strony uzyskany z tytutu 
dziafalnosci artystycznej, na przyklad artysty scenicznega, filmowego, 
radiowego lu b telewizyjnego, jak tet muzyka lu b sportowca, osobikcie 
wykanywanej w tym charakterze na tetytoriurn drugiej Urnawiajqcej siq Strony, 
mole byc opadatkowany na terytorium drugiej Urnawiajqcej siq Strony. 

2. Je2eli dochod rnajqcy zwiqzek z osobikcie wykonywanq dziatalnoSciq artysty 
lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej 
osobie, wbwczas dochod ten, bez wzglqdu na postanowienia artykuh 5, moze 
by6 opodatkowany na terytorium tej Urnawiajqcej siq Strony, na terytorium ktbrej 
dziafalnoSC tego artysty lub sportowca jest wykonywana. 

3. Bez wzgledu na postanowienia ustqpow I i 2, dochody osiqgniete z 
dziatalnoSci okreSlonej w ustqpie I, wykonywanej w ramach wymiany kulturalnej 
pornigdzy Umawiajqcymi siq Stronami, bedq zwolnione od opodatkowania na 
terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, na terytoriurn ktorej taka dziaIalnoSk jest 
wykonywana. 



Ernerytury, renty i pado bne Swiadczenia 

Z zastrzezeniern postanowien artykulu 9 ustep 2, emerytury, renty i inne 
podobne Swiadczenia wyptacane osobie majqcej miejsce zamieszkania na 
terytorium Umawiajqcej sic Strony, ze wzglqdu na uprzednie zatrudnienie, 
podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium tej Strony. 





I ~wiadczenia ott-zymywane na utrzymanie, ksztatcenie lub odbywanie praktyki 
przez studenta, ucznia lub praktykanta, kt~ry ma lub mid  bezpoSrednio przed 1 przybyciern na terytorium Vmawiajq~ej siq Slrony rniejsce zarnieszkania na 

I 
terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony i kf6ry przebywa na terytorium 
pierwszej wyrnienionej Strony wylqcznie w celu ksztalcenia siq lub odbywania 1 praktyki, nie podlegajq opodatkowaniu na terytoriurn pielwszej wyrnienionej 

i Strony, jezeli Swiadczenia te pochodzq ze 2r6det spoza terytorium tej Strony. 



Artykul I 1 
Uni kanie podwbjnego opodatkowania 

1 .  W przypadku Polski, podwdjnego opodatkowania unika siq w nastqpujqcy 
sposbb: 

a) Jeieli osoba majqca rniejsce zamieszkania w Polsce osiqga dochdrd, 
ktbry zgodnie z pastanowieniami niniejszej Umawy moie by6 
opodatkowany w Jersey, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od 
dochodu tej osoby kwoty rownej podatkowi zapfacanemu w Jersey. 
Jednakze, takie odliczenie nie mote pnekroczyk tej czgSci podatku, 
obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora przypada na dochdrd 
uzyskany w Jersey; 

b) Jeieli zgodnie z jakirnikolwiek postanowieniami niniejszej Umewy dochbd 
uzyskany przez osobe rnajqcq miejsce zamieszkania w Polsce jest 
zwolniony z opodatkowania w Polsce, wbwcras Polska mo2e pny 
obliczaniu kwoty podatku od pozosta#ego dochodu takiej osoby, 
uwzglednie zwolniony doch6d. 

2. W przypadku Jersey, podwojnego opodatkowania unika siq w nast~pujqcy 
sposob: 

Z zastrzeteniem przepisbw prawa Jersey dotyczqcych prawa do odliczenia 
podatku naleinego w Jersey oraz podatku placonego na terytoriurn poza Jersey 
(ktore nie naruszq og6lnej zasady niniejszej Urnowy); 

) z zastrzezeniem przepistjw podpunktu iii), jeieli osoba majqca miejsce 
zamieszkania w Jersey osiqga doch6d, H6ry zgodnie z postanowieniarni 
niniejszej Umowy moze by6 opodatkowany w Polsce, Jersey zezwoli na 
odliczenie od podatku od dochodu tej osoby naleznego w Jersey, kwoty 
rownej podatkowi zap%aconernu w Polsce; 

i t )  jednakjre takie odliczenie nie moze przewyiszyC tej czqSci podatku 
dochodowego, obliczonego przed dokonaniern odliczenia, M6ra przypada 
na dochbd, ktoiy mote byk opodatkowany w Polsce; 

iii) jezeli osoba rnajqca rniejsce zamieszkania w Jersey uzyskuje dochbd, 
ktory zgodnie z postanowieniami niniejszej Urnowy podlega 
opodatkowaniu wylqcmie w Polsce, Jersey mote wiqczyk ten dochod do 
podstawy opodatkowania, jednakie zezwoli na odliczenie od podatku 
naleznego w Jersey tej czqSci podatku, M6ra przypada na dochdd 
osiqg niqty w Polsce. 



1. Obywatele Umawiajqcej si? Strony nie mogq by6 poddani na terytorium 
drugiej Urnawiajqcej siq Strony ani opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nim 
obowiqzkom, ktore sq inne lub bardziej wciqtliwe nit opodatkowanie i zwiqzane 
z nim obowiqzki, jakim sq lub mogq by6 poddani w takich samych 
okolicznosciach obywatele tej drugiej Strony, w szczegrjlnoSci w odniesieniu do 
miejsca zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje siq, bez wzglqdu na 
postanowienia artykulu 1, r6wniez do osbb, kt6re nie majq rniejsca 
zamieszkania na terytorium jednej 1ub obu Umawiajqcych siq Stron. 

2. Zadne postanowienie zawarte w niniejszym artykule nie rnoze by6 
rozumiane jako zobowiqzujqce ktbrqkolwiek Urnawiajqcq sig Stronq do 
przyznania osobom nie majqcym miejsca zamieszkania na terytorium tej 
Umawiajqcej siq Strony jakichkolwiek osobistych zwolnieli, ulg i obnitek 
podatkowych, jakie Strona ta przyznaje osoborn majqcym miejsce zarnieszkania 
na jej terytorium lub jej obywatelom. 

3. Bez wzgledu na przepisy artykulu 2, postanowienia niniejszego arty kutu 
majq rastosowanie do wszelkich podatk6w bez wzgledu na ich rodzaj i inazwq. 



Artykul13 
Procedura wzajem nego porozumiewan ia siq 

i 1. Jezeli osoba jest zdania, ie dzialania jednej lub obu Umawiajqcych s i ~  Stron 
powodujq lub spowodujq dla niej opodatkowanie, ktbre jest niezgodne 
z postanowieniami niniejszej Urnowy, wowczas maze ona niezalelnie od 
Srodk6w odwo#awczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnqtrznym tych 
Stron, przedstawii: swojq sprawq w#asciwernu organowi tej Umawiajqcej siq 
Strony, w ktorej ma ona rniejsce zamieszkania lub, jeieii w danej sprawie majq 
zastosowanie postanowienia artykutu 12 ustqp 1, wia&ciwemu organowi tej 
Umawiajqcej siq Strony, ktorej jest obywatelern. Sprawa powinna byc 
przedstawiona w ciqgu trzech lat, liczqc od dnia pierwszego zawiadomienia 
o dziataniu powodujqcym opodatkowanie niezgodne z postanawieniami 
niniejszej Umowy. Wtasciwe organy Umawiajqcych sig Stron magq, w drodze 

; wzajemnego porozumienia, ustalil: spos6b przeprowadzenia procedury 
; wzajemnego porozumiewania S~E; oraz elementy, jakie powinien rawierac 

wniosek o wszczqcie procedury wzajemnego porozumiewania sig. 

2. Wtasciwy organ, jezeli uzna zarzut za uzasadniony i nie moie Sam 
spowodowak zadowalajqcego rozwiqzania, podejrnie starania, a by przypadek 
ten uregulowaC w drodze wzajemnego porozumienia z wlaSciwym organem 
drugiej Umawiajqcej siq Strony tak, aby zapabiec opodatkswaniu niezgodnemu 
z niniejszq Umowq. Osiqgnigte w ten sposob porozumienie zostanie 
wprowadzone w zycie bez wzgiqdu na terminy przewidziane przer 
ustawodawstwo wewnqtrzne Umawiajqcych siq Stron. 

3. WlaSciwe organy Umawiajqcych siq Stron bqdq czyniC. starania, aby 
w diodze wzajemnego porozumienia usuwac wszelkie trudnosci lub wqtpliwokci, 
kt6re mogq powstawaC przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. 
Mogq one rowniel. wsp6lnle uzgodnic podjqcie srodkow w celu zapobieienia 
podwdjnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuwgulowanych niniejszq Umowq. 

4. Wlasciwe organy Urnawiajqcych siq Stron mogq kontaktowae siq ze sobq 
bezposrednio w celu stosowania niniejszej Umowy. 



Artykut 14 
Czlonkowie rnisji dyplomatycznych oraz urzqdbw konsularnych 

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszajq przywilejcjw podatkowych 
przyslugujqcych cztonkom rnisji dyplamatycrnych i urzqdljw konsularnych na 
podstawie ogolnych zasad prawa miqdzynarodowego lub postanowien umbw 
szczeg6lnych. 



Artykut 15 
Wejscie w iycie 

j .  Niniejssa Umowa podlega przyjgciu zgodnie z prawem kazdej 
z Umawiajqcych siq Stron, co Urnawiajqce siq Strony notyfikujq sobie 
wzajemnie na pismie. 

2 .  Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w piewszym dniu trzeciego miesiqca, 
kt6ry nastqpi po dniu otrzymania noty pblniejszej, przy czym bgdzie miala 
zastosowanie: 

a) w Polsce w odniesieniu do podatk6w od dochodu, do podatkow 
naleznych za rok podatkowy rozpoczynajqcy siq w dniu I stycznia lub po 
tym dniu w roku kalendarzowym nastqpujqcym po roku, w ktdrym Umowa 
wejdzie w zycie; 

b) w Jersey w odniesieniu do padatkuw od dochodu, do podatkow 
naleznych za rok podatkowy rozpoczynajqcy siq w dniu stycznia lub po 
tym dniu w roku nastqpujqcym po roku, w ktorym Umowa wejdzie 
w tycie. 

3. Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu 2, niniejsza Umowa pozostaje 
gd p zostaje w mocy Umowa sporzqdzona 
. .  . .. rnigdzy Rzeczqpospolitq 

Enformacji w sprawach podatkowych. 



Artykul16 
Wypowiedzenie 

1. Kaida Urnawiajqca siq Strona moie wypowiedziec niniejszq Urnowe 
przekazujqc pisemnq note o wypowiedzeniu na co najmniej szesc miesiqcy 
przed koricem katdego roku kalendarzowego rozpoczynajqcego siq po uptywie 
pieciu lat od dnia, w ktoryrn niniejsza Umowa weszh w tycie. W takim 
przypad ku, niniejsza U mowa przestanie rniek zastosowanie: 

a) w Polsce w odniesieniu do podatktnn, od dochodu, do podatkow 
naletnych za rok podatkowy rozpoczynajqcy sig w dniu 1 stycznia lub po 
tym dniu w roku kalendarzowym nastqpujqcyrn po roku, w ktdrym nota 
zostala przekazana; 

b) w Jersey w odniesieniu do podatkbw od dochodu, do podatkow 
naleznych za rok podatkowy rozpoczynajqcy sig w dniu 1 stycznia lub po 
tym dniu w roku kalendarzowym nastqpujqcyrn po roku, w ktoryrn nota 
zostah przekazana. 

1 2. Bez wzglgdu na postanowienia us$pu 1, niniejsza Umowa bpdzie 1 wypowiedziana ez przekazania no z dni m owiedzenia Urnowy 
spoaqdronej w. ~ N @ % N I : ~ .  ,.? 02.; d &YIP . ... . .. ... .... . .. rniedzy 
Rzeczqpospolitq Polskq a Jersey o wymianie informacji w sprawach 
podatkowych. 

Na dawrjd czego nizej podpisani, nalezycie upowatnieni, podpisali niniejszq 
Urnowe. 

02 204.1 Spoaqdiona w ~ ~ ~ ~ l / k . . . . .  dnia , . F... . . roku, 
w dwoch egzemplarzach, w jqzykach polskim i an  els skim, przy czym oba teksty 
sq jednakowo autentyczne. 

W irnieniu 
Rzeczypospolitej Pols kiej: 

W imieniu 


