
MIEDZY 

RZECZqPOSPULlTq POLSKq 

A 

JERSEY 

W SPRAWIE UNlKANlA PODW~JNEGO OPODATKOWANIA 
W ODNlESlENlU DO PRZEDSI~BIORSMI EKSPLOATUJACYCH 

STATKI MORSKlE LUB STATKI POWIETRZNE W 
TRANSPORCIE MIRDZYNARODOWM 

Rzeczpospolita Polska i Jersey, pragnqc zawrzec Urnowq w sprawie 
unikania podwojnego opodatkowania w odniesieniu do przedsigbiorstw 
eksploatujqcych statki rnorskie lub statki powietrzne w transporcie 
migdzynarodowym, 



Artykut I 
Zakres Umowy 

Niniejsza Umowa dotyczy przedsiqbiorstw majqcych siedzibg na terytorium 
jednej lub obu Umawiajqcych siq Stron, eksplaatujqcych statki morskie lub statki 
powietrzne w transporcie miqdzynarodowym. 
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Artykut 2 
Podatki, Morych dotyczy Umowa 

A .  Do obecnie istniejqcych podatkow, ktdrrych dotyczy Umowa, naleiq 
w szczegolnosci: 

I 
a) w przypadku Palski: 

i) podatek dochodowy od osob fizycznych i 
ii) podatek dochodowy od os6b prawnych 
(zwane dalej ,,podatkami polskimi"); 

b) w przypad ku Jersey: 
i) podatek dochodowy 
(zwany dalej ,,podatkiern Jersey"). 

2. Niniejsza Umowa ma takze zastosowanie do wszystkich podatk6w takiego 
samego lub w istotnyrn stopniu podobnega rodzaju, nalozonych po dacie 
podpisania niniejszej Umowy, obok istniejqcych podatkbw tub w ich miejsce. 
Wtasciwe organy Urnawiajqcych siq Stron poinformujq siq wzajemnie o 
wszelkich istotnych zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym. 
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Artykul3 
Ogolne definicje 

1. W rozurnieniu niniejszej Umowy, jezeli z kontekstu nie wynika inaczej: 

a) okreslenie ,,PolskaW oznacza Rzeczpospolitq Polskq, a uiyte w znaczeniu 
geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz k a i d y  
obszar przyleg+y do w6d terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w 
ktorym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem 
miqdzynarodowyrn, Polska moie wykonywac prawa odnoszqce siq do 
badan i wykorzystywania zasobow naturalnych dna morskiego i jego 
podglebia; 

b) okreSlenie ,,Jersey" oznacza Baliwat Jersey, wtqcmie z jego morzem 
terytorialnym; 

c) okreslenia ,,Umawiajqca siq Strona" lub ,,drugs Umawiajqca sig Strona" 
oznaczajq w zaletnoSci od kantekstu odpowiednio Palskq lub Jersey; 

d) okreslenie ,,osoba" obejmuje osobe fizycznq, spdkq, a takze kazde inne 
zrzeszenie osob; 

e) o kreslenie ,,spc3kan oznacza jakqkolwiek osobq prawnq lub ja ki koiwiek 
podmiot, kt6ry jest traktowany jak osoba prawna dla celdrw podatkowych; 

9 okreslenie ,,transport migdzynarodowy" oznacza wszelki transport 
statkiem morskim lub statkiern 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 
pdozonymi na terytorium drugiej Umawiajqcej siq Strony; 

g) o kreslenie ,,wlaSciwy organ" oznacza: 

i) w przypad ku Polski, Ministra Finansow lub jego upowaf nionego 
przedstawiciela, 

ii) w przypadku Jersey, Ministra Skarbu i Zasobow lub jego 
u powainionego przedstawiciela; 

h) okreslenie ,,pnedsiqbiorstwo" ma zastosowanie do prowadzenia 
jakiejkolwiek dzialalnoSci gospodarczej; 

i) okreSlenia ,,przedsiebiorstwo Umawiajqcej siq Strony" i ,,przedsiqbiorstwo 
drugiej Umawiajqcej siq Strony" oznaczajq adpowiednio 

przedsiqbiorstwo prowadzone przez osobe majqcq rniejsce 
zarnieszkania lub siedzibg na terytorium jednej Umawiajqcej siq 
Strony i przedsiebiorstwo prowadzone przez osobe majqcq miejsce 
zamieszkania lub siedribq na terytorium drugiej Urnawiajqcej sic Strony. 



2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiajqcq 
sie Stronq, jeieti z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojecia 
niezdefiniowane w tej Umowie bqdq mialy takie znaczenie, jakie zostalo im w 
tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony clla celow 
podatkbw, do kt6rych ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie 
wynikajqce z przepisbw prawa podatkoweg o tej Strony ma pierwszenstwo przed 
znaczeniem nadanym ty m pojeciom przez inne przepisy prawne tej Strony . 
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Artykul4 
Miejsce zamieszkania lu b siedxiba 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy , okreslenie ,,osoba majqca miejsce 
zarnieszkania lub siedzibq na terytorium Umawiajqcej siq Strony" oznacza 
ka idq  osobe, ktora wedlug ustawodawstwa tej Strony podlega tam 
opodatkowaniu ze wzgledu na jej miejsce statego pobytu, siedzibq lub miejsce 
zamieszkania, miejsce zarzqdu lub inne kryterium o podobnym charakterze. 
Jednakze, okreslenie to nie obejmuje f adnej osoby, kt6ra podlega 
opodatkowaniu na terytorium tej Umawiajqcej siq Strony tylko ze wzglgdu na 
dochod, jaki osiqga ze irodei po!ozonych na terytorium tej Urnawiajqcej sie 
Strony. 

2. Jekeli, stosownie do postanowien ustqpu I, osoba fizyczna ma miejsce 
zamieszkania na terytorium obu Umawiajqcych siq Stron, wowczas jej status 
okreSla sig wediug nastqpujqcych zasad: 

a) uwala siq jq za rnajqcq miejsce zamieszkania tylka na terytorium tej 
Umawiajqcej sie Strony, gdzie ma ona stale miejsce zamieszkania; jezeli 
ma ona stale miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiajqcych siq 
Stron, w~wczas uwata siq jq za rnajqcq miejsce zamieszkania tylko na 
terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, z ktbrq ma SciSlejsze powiqzania 
osobiste i gospodarcze (osrodek interesdw 2y ciowych); 

b) jezeli nie jest rnoiliwe ustalenie, na terytoriurn ktorej Umawiajqcej siq 
Strony osoba posiada osrodek interesow zyciowych albo nie ma ona 
stalego miejsca zarnieszkania na terytorium iadnej z Umawiajqcych siq 
Stron, wowczas uwala siq jq za majqcq rniejsce zamieszkania tylko na 
tetytorium tej Umawiajqcej siq Strony, w ktbrej zwykle przebywa; 

c) jeieli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiajqcych siq 
Stron lub nie pnebywa zazwyczaj na terytoriurn zadnej r nich, wdwczlas 
uwaia siq, ze ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej 
Umawiajqcej siq Strony, ktorej jest obywatelem; 

d) jeieli osoba ta jest obywatelem obu Stron lub nie jest obywatelem zadnej 
z nich, wtasciwe organy Umawiajqcych sie Stron rozstrzygnq sprawq w 
drodze wzajernnego porozumienia. 

3. Jezeti stosownie do pastanowieri ustqpu 1, osoba nie bgdqca osobq ftzycznq 
ma siedzibq na terytorium obu Urnawiajqcych siq Stron, wdwczas takq osobq 
uwaza siq za rnajqcq siedzibq tylko na terytorium tej Urnawiajqcej siq Strony, na 

j terytorium ktbrej znajduje siq miejsce faktjrcznego zarzqdu tej osoby. 
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Artykul5 
Transport morski i lotniczy 

I .  Zyski z eksploatacji w transporcie miqdzynarodowym statkow morskich tub 
statkuw powietrznych podlegajq opodatkowaniu tylko na terytorium tej 
Umawiajqcej siq Strony, na terytorium ktbrej znajduje sie miejsce faktycznego 
zarzqdu przedsiqbiorstwa. 

2. Korzysci z grzeniesienia MasnoSci eksploatowanych w transporcie 
miqdzynarodowym statk6w morskich lub statkbw powietrznych, lub z 
przeniesienia wtasnosci majqtku ruchornego zwiqzanego z eksplaatacjq takich 
statk6w morskich, statkbw powietrznych lu b todzi, podlegajq opodatkowaniu 
tylko na terytorium Umawiajqcej sig Strony, na terytorium ktdrej znajduje siq 
miejsce fa ktycznego zarzqdu przedsiqbiorstwa. 

3. Postanowienia ustqpbw 1 i 2 majq zastosowanie do zyskbw i korzySci 
osiqganych przez przedsiqbiorstwo Urnawiajqcej siq Strony z uczestnictwa w 
umowie poolowej, we wspblnym przedsiqwzigciu lub w migdzynaroclowyrn 
zwiqzku eksploatacyjnym. 

4. Jezeli miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa zeglugi morskiej 
znajduje siq na pokladzie statku, to uwata siq, t e  znajduje siq ono na 
terytorium tej Umawiajqcej siq Strony, na terytorium ktbrej znajduje sie port 
macierzysty tego statku lub Iodzi, a jezeli statek nie ma portu macierzystego, to 
na terytorium Umawiajqcej siq Strony, na terytorium ktbrej osoba eksploatujqca 
statek lub I6di ma miejsce zamieszkania lub siedzibq. 
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Artykut 6 
Procedura wzajernnego porozurniewania siq 

1. JeZeli osoba jest zdania, fe dzialania jednej lub obu Umawiajqcych si? Stron 
powodujq lub spowodujq dla niej opodatkowanie, ktore jest niezgodne z 
postanowieniami niniejszej Umowy, wbwczas moze ona, niezaletnie od 
srodkbw odwotawczych pnewidzianych w ustawodawstwie wewnqtrznyrn tych 
Stron, przedstawik swojq sprawq w~asciwemu organowi tej Umawiajqcej siq 
Strony, w kt6rej ma ona miejsce zarnieszkania lub siedzibq. Sprawa powinna 
byc przedstawiona w ciqgu trzech lat, liczqc od dnia pierwszego zawiadomienia 
o dziafaniu powodujqcym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami 
niniejszej Umowy. Wtasciwe organy Umawiajqcych siq Stron mogq, w drodze 
wzajemnego porozumienia, ustalic sposob pneprowadzenia procedury 
wzajemnego porozumiewania siq oraz elernenty, jakie powinien zawierak 
wniosek o wszczqcie procedury wzajemnego porozumiewania siq. 

2. WhSciwy organ, jezeli uzna zarzut za uzasadniony i nie maze sam 
spowodowaC zadowalajqcego rozwiqzania, podejmie starania, aby przypadek 
ten uregulawaC w drodze wzajemnego porozumienia z wlasciwym organem 
drugiej Umawiajqcej siq Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu 
z niniejszq Umowq. 

3. Wtasciwe organy Umawiajqcych siq Stron bqdq czyni6 starania, aby w 
drodze wzajernnego porozumienia usuwaC wszelkie trudnosci lub wqtpliwosci, 
ktore mogq powstawak p n y  interpretacji lub stosowaniu niniejszej Urnowy. 
Mogq one rowniez wspolnie uzgodniC podjecie srodkow w celu zapobiezenia 
podwojnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszq Umowq. 

4. Whsciwe organy Umawiajqcych siq Stron mogq kontaMowaC sig ze sobq 
bezpoSrednio w celu stosowania niniejszej Umowy. 



Artykuk 7 
Wejscie w xycie 

7 .  Niniejsza Umowa podlega pnyjgciu zgodnie z prawem kazdej z 
Umawiajqcych siq Stron, co Umawiajqce siq Strony notyfikujq sobie wzajemnie 
na pismie. 

2. Niniejsza Umowa wejdzie w iycie w pierwszym dniu trzeciego miesiqca, 
ktory nastqpi po dniu otrzymania noty pbiniejszej, przy czym bedzie miala 
zaslosowanie: 

a) w Polsce w odniesieniu do podatkow od dochodu i zysk~w z 
przeniesienia wkasnosci majqtku, do podatkow naleinych za rok 
podatkowy rozpoczynajqcy sie w dniu 1 stycznia iub po lym dniu w roku 
kalendarzowym nastqpujqcyrn po roku, w ktbryrn Urnowa wejdzie w 
iycie; 

b) w Jersey w odniesieniu do podatku od dochodu i zyskbw z przeniesienia 
wksnosci majqtku, do poclatkbw naleinych za rok podatkowy 
rozpoczynajqcy siq w dniu 7 stycznia Iub po tyrn dniu w roku 
kalendarzowym nastqpujqcyrn po roku, w ktorym Umowa wejdzie w 
iycie. 

1 3. Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu 2, niniejsza Umowa pozostaje w mocy 
gdy pozostaje w mocy Umowa sporzqdzona w 

. -42 . .  mdg. . c,.. . . . . . . . . . . . . . . . miqdzy Rzeczqpospolitq 
informacji w sprawach podatkowych. 



Artykut 8 
Wy powiedzenie 

1. Kaida Umawiajqca sig Strona moze wypowiedziek niniejszq Urnowe 
przekazujqc pisemnq note o wypowiedzeniu w drodze dyplornatycznej na co 
najmniej szesc miesiqcy przed koficem kazdego roku kalendarzoweg o 
rozpaczynajqcego siq po uplywie pieciu lat od dnia, w kt~rym niniejsza Umowa 
weszla w zycie. W takirn przypadku, niniejsza Umowa przestanie mieC 
zasfosowanie: 

a) w Polsce w odniesieniu do podatkdrw od dochodu i zyskow z 
przeniesienia wtasnosci majqtku, do podatkow naleinych za rok 
podatkowy rozpoczynajqcy siq w dniu I stycznia lub po tym dniu w roku 
kalendarzowym nastqpujqcym po roku, w ktlrrym nota zostala 
przekazana; 

b) w Jersey w odniesieniu do podatk~w od dochodu i zyskow z 
przeniesienia wlasnoSci majqtku, do podatkbw naleznych za rok 
podatkowy rozpoczynajqcy siq w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku 
kalendarzowyrn nastqpujqcym po roku, w ktorym nota zostala 
przekazana. 

2. Bez wzglqdu na postanowienia ustqpu I, niniejsza Umowa bedzie 
wypowiedziana bez przekazania n ty, z d iem po 'edzenia Urnowy 
sporzqdzonej w. .&&&fmk .). . d ... . .O. l-..dz...%fl.d4 .......... migdzy 
Rzeczqpospolitq Polskq a Jersey o wyrnianie informacji w sprawach 
podatkowych. 

Na dowod czego, niiej podpisani, naleiycie upowainieni, podpisali niniejszq 
Umowq. 

@flwig dnia 02. ~ W Q  . .@4 f?. roku, Sporzqdzono w .. ... ... . .. ... ... ..... 
w dw6ch egzemplarzach, w jezykach polskim i ang Iskim, p n y  czym oba teksty 
sq jednakowo autentyczne. 

W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

W imieniu 


