KONWENCJA
migdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Konfederacjq Szwajcarskq w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania
w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku,
sporzqdzona w Bernie dnia 2 wrzeSnia 1991 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoSci:

W dniu 2 wrzednia 1991 r. w Bernie zostala sporzqdzona Konwencja miedzy Rzeczqpospolitq Polskq a Konfederacjq
Szwajcarskq w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku w nastepujqcym
~rzmieniu:

KONWENCJA
nigdzy Rzeczqpospolitq polski a Konfederacjq
izwajcarska w sprawie unikania podwoinego opojatkiwaniaw ;akresie podatkbw od dochodu
i majqtku
izqd RzeczypospoIitej Polskiej i Szwajcarska Rada Federalla, -prannac
- . zawrzed Konwencie w s ~ r a w i eunikania DOIwojnego opodatkowania w zahesie pbdatk6w od dochbdu
majqtku, uzgodnily, co nastepuje:

Artykul 1

Zakres podmiotowy
Niniejsza konwencja dotyczy os6b, kt6re majq miejsce
zamieszkania iub siedzibe w iednYm lub w obu ~ m a w i a j q cych sie Panstwach.
Artykul 2

Podatki, ktorych dotyczy konwencja
1. Niniejsza konwencja dotyczy, bez wzgledu na sposbb poboru, podatkdw od dochodu i majqtku, ktore pobiera
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sie na rzecz Umawiajqcego sip Pahstwa, jego jednostek
terytorialnych lub wladz lokalnych.
2. Za podatki od dochodu i od majqtku uwaia sie
wszystkie podatki, ktore pobiera sie od caiego dochodu, od
calego majqtku albo od czeSci dochodu lub majqtku, wlqczajqc podatki od zysku z przeniesienia tytulu wtasnoSci majqtku
ruchomego lob nieruchomego, podatki o d ogolnych kwot
wynagrodzeri wyplacanych przez przedsiebiorstwa, jak rown i e i podatki o d przyrostu majqtku.

3. D o aktualnie istniejqcych podatkow, kt6rych dotyczy
konwencja, naleiq w szczeg6lnoSci:
a) w Polsce:
1) podatek dochodowy o d osob prawnych,
2) podatek dochodowy o d os6b fizycznych.
3) podatek wyr6wnawczy,
4) podatek o d wynagrodzeri,
5) podatek rolny
(zwane dalej ,,podatkami polskimi"),
b) w Szwajcarii:
pooatki federalne, kantonalne i komunalne
1) od dochodu (caly dochbd, przych6d, dochbd z majqtku, zyski przemyslowe i handlowe, zyski z majqtku
i inne rodzaje dochodu) i
2) od dochodu z majqtku (calego majqtku, majqtku
ruchomego i nieruchomego, aktywa handlowe, kapital wypiacony i rezerwy oraz inne rodzaje majqtku)
(zwane dalej ,,podatkami szwajcarskimi").
4. Niniejsza konwencja bedzie miala takie zastosowanie d o wszystkich podatkow takiego samego lub podobnego
rodzaju, kt6rs p o podpisaniu niniejszej konwencji bedq
wprowadzone obok istniejqcych podatk6w lub w ich miejsce. Pod koniec kaidego roku wlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw bedq informowaly sic wzajemnie o zasadniczych zmianach, jakie zaszly w ich ustawodawstwach
podatkowych.

5. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania d o federalnego podatku zaliczkowego pobieranego u ir6dla o d w y granych na loterii.
Artykul 3
Og6lne definicje
1. W rozumieniu niniejszej konwencji, jeteli z jej tresci
nie wynika inaczej:
a) okreSlenie ,,Polska" oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kaidy obszar znajdujqcy sie poza
morzem terytorialnym, kt6ry zgodnie z prawem miedzynarodowym i ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obszar, na kt6rym Rzeczpospolita Polska
moze sprawowat swoje suwerenne prawa;
b) okredlenie ,,Szwajcaria" oznacza Konfederacje Szwajcarskq;
c) okreSlenie ,,osoba" obejmuje osobe fizycznq, spolke oraz
kaide inne zrzeszenie os6b;
d) okreklenie ,,spdka" oznacza osobe prawnq lub kazdq
jednostke, ktorq dla cel6w podatkowych traktuje sie jako
osobe prawnq;
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e) okreklenia ,,przedsiebiorstwo jednego Umawiajqceg
sic Pahstwa" i ,,przedsiebiorstwo drugiego Umawiajs
cego sic Pahstwa" oznaczajq, odpowiednio, przedsie
biorstwo prowadzone przez osobe majqcq miejsce za
mieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Paristw;
i przedsiebiorstwo prowadzone Przez osobe majqc
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiaj;
cym siq Pahstwie;
f ) okreSlenie ,,komunikacja miedzynarodowa" oznacz
wszelki przew6z statkiem lub samolotem, eksploatowt
nym przez przedsiebiorstwo. kt6rego miejsce faktyc;
nego zarzqdu znajduje sic w Umawiajqcym sie Paristwi
z wyjqtkiem przypadku, gdy statek lub samolot je
eksploatowany wylqcznie miedzy miejscami poloton!
mi w drugim Umawiajqcym sie Paristwie;
g) okredlenie ,,obywatele" oznacza:
1) wszelkie osoby fizyczne posiadajqce obywatelst~
Umawiajqcego sie Paristwa;
2) wszelkie osoby prawne. sp6lki jawne i stowarzysz,
nia utworzone na podstawie ustawodawstwa obc
wiqzujqcego w Umawiajacym sie Pahstwie;
h) okreSlenie ,,wlaSciwa wladza" oznacza:
1 ) w Polsce - Ministra Finansow lub jego upowa
nionego przedstawiciela;
2) w Szwajcarii - Dyrektora Federalnego Urzedu PI
datkow lub jego upowaznionego przedstawiciela
2. Przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawi
jqce sic Paristwo, jeieli z treici przepisu nie wynika inacz
kaide okreSlenie nie zdefiniowane bedzie mialo takie znacz
nie, jakie przyjmuje sie wedlug prawa danego Pahst~
w zakresie podatkow, d o ktorych ma zastosowanie niniejs
konwencja.

M i e j s c e zamieszkania d l a c e l o w p o d a t k o w y c h
1. W rozumien~uniniejszej konwencji okredlenie ,,OSO
majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqc!
sie Parlstwie" oznacza kaidq osobe, k t b a zgodnie z prawc
tego Pahstwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na
miejsce zamieszkania, jej miejsce stalego pobytu, siedzi
zarzqdu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

2. Jezeli stosownie d o postanowieh ustepu 1 osc
fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Paristwach, t o
status bedzie okreSlony wedlug nastepujqcych zasad:
a) osobe uwaia sip za majqcq miejsce zamieszkania w t'
Pahstwie, w ktorym ma ona stale miejsce zamieszkar
jeieli ma ona stale miejsce zamieszkania w obu Pafi
wach, t o uwaia sip jq za majqcq miejsce zamieszka
w tym Paristwie, z ktorym ma Sci6lejsze powiqza
osobiste i gospodarcze (oSrodek interes6w z~ciowYc

b) jezeli nie mozna ustalik, w kt6rym Paristwie osoba
oSrodek interes6w iyciowych, albo jeieli nie
ona stalego miejsca zamieszkania w zadnym z Pa&
t o uwaia sie jq za majqcq miejsce zamieszkania w 1
Parlstwie, w k t b y m zwykle przebywa;
C) jezeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Pahstwi
lub nie przebywa zazwyczaj w iadnym z nich, to bec
ona uwaiana za majqcq miejsce zamieszkania w
Pahstwie, kt6rego jest obywatelem;
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d) jezeli jest ona obywatelem obu Pahstw tub nie jest
obywatelem iadnego z nich, wlaiciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw rozstrzygnq zagadnienie w drodze
wzajemnego porozumienia.

3. Jeieli stosownie do postanowieh ustepu 1 osoba nie
bedqca osobq fizycznq ma siedzibe w obu Umawiajqcych sie
Pahstwach, to uwaia sie jq za majqcq siedzibe w tym
Pahstwie, w kt6rym znajduje sip miejsce jej faktycznego
zarzqdu.
Artykut 5

Zaklad
1. W rozumieniu niniejszej konwencji okreSlenie ,,zaklad" oznacza stalq placbwke, przez kt6rq calkowicie albo
czeSciowo prowadzona jest dzialalnoid przedsiebiorstwa.

2. OkreSlenie ,,zaklad" obejmuje w szczeg6lnoSci:
a) miejsce zarzqdu,
c) biuro,
d) zaklad fabryczny,
e) warsztat oraz
f) kopalnie, ir6dto ropy naftowej tub gazu, kamienidom
albo inne miejsce wydobywania zasob6w naturalnych.

3. Budowa, montai lub instalacja stanowi zaklad tylko
wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dluiej n i i dwanaicie
miesiecy.

4. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia niniejszego artykulu, nie stanowiq zakiadu:
a) uiytkowane placbwki, kt6re sluiq wyiqcznie do skladowania, wystawiania albo wydawania dobr lub towar6w
naleiqcych do przedsiebiorstwa;
b) utrzymywaniezapas6w d6br albo towar6w przedsiebiorstwa wylqcznie dla skladowania, wystawiania tub wydawania;
c) utrzymywanie zapas6w d6br albo towar6w naleiqcych
do przedsiebiorstwa wylqcznie w celu obrobki lub przerobu przez inne przedsiebiorstwo;
d) stale placowki utrzymywane wylqcznie w celu zakupu
d6br lub towar6w albo w celu zbierania informacji dla
przedsiqbiorstwa;
e) stale placowki utrzymywane wylqcznie dla cel6w reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badari
naukowych albo wykonywania podobnej dzialalnoSci
majqcej przygotowawczy tub pomocniczy charakter;
f) prowadzenie przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie
Pahstwa placowki montaiowej w drugim Umawiajqcym
siq Paristwie w zwiqzku z dokonywanq przez to przedsiebiorstwo dostawq maszyn lub urzqdzeh dla drugiego
Umawiajqcego sie Paristwa;
g) utrzymywanie stalej placbwki wytqcznie w celu wykonywania jakiegokolwiek poiqczenia rodzaj6w dzialalnoSci wymienionych pod literami od a) do f), jednak pod
warunkiem, i e catkowita dziatalnoSC tej placowki, wynikajqca z takiego polqczenia rodzajow dzialalnoSci, ma
przygotowawczy lub pomocniczy charakter.
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5. Bez wzgledu na postanowienia ustep6w 1 i 2, jezeli
osoba, z wyjqtkiem niezaleinego przedstawiciela w rozumieniu ustqpu 6, dziala w imieniu przedsiebiorstwa i osoba ta
posiada pelnomocnictwo do zawierania um6w w Umawiajqcym sie Pahstwie w imieniu przedsiebiorstwa, i pelnomocnictwo to w tym Pahstwie zwykle wykonuje, uwaia sie, i e
przedsiebiorstwo to posiada zaklad w tym Pahstwie w zakresie prowadzenia kaidego rodzaju dzialalnoici. kt6ry osoba ta podejmuje dla przedsiebiorstwa, chyba i e czynnoSci
wykonywane przez te osobe ograniczajq sie do rodzajow
dziatalnoSci wymienionych w ustepie 4 i sq takimi rodzajami
dzialalnoici, kt6re-gdyby byly wykonywane za poirednictwem stalej placowki - nie powodowatyby uznania tej
placowki za zaktad na podstawie postanowieh niniejszego
ustepu.
6. Nie bedzie sip uwaiaC, i e przedsiebiorstwo posiada
zaklad w jednym z Umawiajqcych sie Pahstw tylko z tego
powodu, ze wykonuje ono tam czynnogci przez maklera,
generalnego przedstawiciela handlowego albo kaidego innego niezaleinego przedstawiciela, pod warunkiem i e te
osoby dzialajq w ramach swojej zwyktej dzialalnoici.
7. Fakt, i e sp6tka majqca siedzibe w Umawiajqcym sie
Pahstwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spblke, kt6ra
ma siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie albo kt6ra
prowadzi dzialalnoid w tym drugim Pahstwie (przez posiadany tam zaklad albo w inny sposob), nie wystarcza, aby
jakqkolwiek z tych sp6lek uwaiad za zaktad drugiej sp6tki.
Artykut 6

Dochody z nieruchomoSci
1. Doch6d osiqgany przez osobe majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcymsie Pahstwie z majqtku
nieruchomego (wiqczajqc dochody z eksploatacji gospodarstwa rolnego i leinego), poloionego w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, moie byC opodatkowany w tym drugim
Pahstwie.

2. OkreSlenie ,,majqtek nieruchomy" ma takie znaczenie, jakie przyjmuje sie wedlug prawa tego Pahstwa, w kt6rym majqtek ten jest polozony. OkreSlenie to obejmuje
w kazdym przypadku mienie naleiqce do majqtku nieruchomego, iywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i le6nych, prawa, do ktorych zastosowanie majq przepisy prawa
powszechnego, dotyczqce wtasnoici ziemi, prawa uzytkowania majqtku nieruchomego, jak rowniei prawa do zmiennych tub stalych Swiadczeh z tytulu eksploatacji lub prawa do
eksploatacji poklad6w mineralnych, irbdel i innych zasob6w
naturalnych; statki, barki oraz samoloty nie stanowiq majqtku
nieruchomego.

3. Postanowienia ustepu 1 stosuje sie do dochodow
z bezpoSredniego uiytkowania, najmu, jak rowniei kazdego
innego rodzaju uiytkowania majqtku nieruchomego.
4. Postanowienia ustepow 1 i 3 stosuje sie rowniel do
dochodow z majqtku nieruchomego przedsiebiorstwa i do
dochodu z majqtku nieruchomego, ktory sluzy do wykonywania wolnego zawodu.
Artykul 7

Zyski z przedsigbiorstw
1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Paristwa
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, chyba i e
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przedsiebiorstwoprowadzi dziatalnoS6 w drugim Umawiajqcym sie Pahtwie przez poloiony tam zaklad. Jeieli przedskbiorstwo wykonuje dzialalnoSC w ten sposbb, zyski przedsiebiorstwa mogq byc opodatkowane w drugim Pahstwie,
jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogq by6 przypisane
temu zakladowi.

4. Postanowienia ustepu 1 dotyczq takze zyskow pochodzqcych z uczestnictwa w umowie poolowej, we wsp61nym przedsigbiorstwie lub w miedz~narodowymzwiqzku
eksploatacyjnym.

2. Z zastrzeieniem postanowieh ustepu 3, jeieli przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa wykonuje dziaialno66 w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie przez poloiony
tam zaklad, to w kaidym Umawiajqcym si? Pahstwie naleiy
przypisat temu zakladowi takie zyski, jakie m6glby on
osiqgnq6, gdyby wykonywal takq samq lub podobnq dzialalno66 w takich samych tub podobnych warunkach jako
samodzielne przedsiebiorstwo i byl caikowicie niezaleiny
w stosunkach z przedsiebiorstwem, kt6rego jest zaktadem.

Przedsigbiorstwa powiqzane

3. Przy ustalaniu zysk6w zakiadu dopuszcza sie potrqcenie naklad6w ponoszonych dla tego zakladu wlqcznie
z kosztami zarzqdzania i og6lnymi kosztami administracyjnymi, niezaleinie od tego, czy powstaly w tym Pahstwie,
w kt6rym leiy zaklad, czy gdzie indziej.
4. Jeieli w Umawiajqcym sie Pahstwie istnieje zwyczaj
ustalania zysk6w zakladu przez podziat calkowitych zysk6w
przedsiebiorstwa na jego poszczeg6lne czeici, iadne postanowienie ustepu 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiajqce sie Pat'tstwozysku do opodatkowania wedlug zwykle stosowanego podzialu; jednak spos6b zastosowanego
podzialu zysku musi byt taki, ieby wynik byl zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym artykule.
5. Nie moina przypisat zakladowi zysku tylko z tytulu
samego zakupu d6br tub towar6w przez ten zaklad dla
przedsicbiorstwa.

6. Przy stosowaniu poprzednich ustep6w ustalaniezysk6w powinno by6 dokonywane kaidego roku w ten Sam
spos6b. chyba i e istniejq uzasadnione powody, aby postqpi6
inaczej.
7. Jeieli w zyskach mieszczq sie dochody, kt6re zostaty
odrebnie uregulowane w innych artykulach niniejszej konwencji, postanowienia tych innych artykui6w nie k d q
naruszane przez postanowienia niniejszego artykulu.
Artykul 8
Transport morski, wodny Qr6dlqdowy i lotniczy

1. Zyski pochodzqce z eksploatacji w komunikacji mi?dzynarodowej statk6w lub samolot6w mogq podlegat opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, w kt6rym znajduje sie
miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa.
2. Zyski pochodzqce z eksploatacji barek wykorzystywanych w transporcie na wodach Sr6dlqdowych mogq
podlegad opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, w kt6rym
znajduje sie miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa.

3. Jeieli miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa
zaj~nujqcegosie transportem morskim lub przedsiebiorstwa
zajmujqcego sic transportem na wodach Srodlqdowych znaj(i11jcsie na pokladzie statku lub barki, uwaia sie, i e znajduje
<,IV ono w tym Patistwie, w ktorym znajdujesie port macierzysty statku lub barki, a jeieli statek lub barka nie ma portu
n~acierzystego,to znajduje sie ono w Umawiajqcym sie
Pa~istwie,w ktoryrn osoba eksploatujqca statek lub bark$ma
miejsce zamieszkania lub siedzibp.

Artykul 9

1. Jeieli:
a) przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa bierze
udzial bezpoSrednio lub poSrednio w zarzqdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiebiorstwadrugiego Umawiajqcego siq Pahstwa albo
b) te same osoby bezpoSrednio lub pohednio biorq udzial
w zarzqdzanic kontroli lub kapitale przedsiebiorstwa
Umawiajqcego sie Pahstwa i przedsiebiorstwadrugiego
Umawiajqcego sig Pat'tstwa
iw jednym i drugim przypadku miedzy dwoma przedsiebiorstwami w zakresie ich stosunkbw handlowych lub finansowych zostanq umbwione lub narzucone warunki, ktbre
r6iniq sip od warunk6w. kt6re by ustality miedzy sobq
niezaleine przedsiebiorstwa, to zyski, kt6re osiqgaloby
jedno z przedsiebiorstw bez tych warunk6w, ale z powodu
tych warunk6w ich nie osiqgnelo, mogly by6 uznane za
zyski tego przedsiebiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

2. Jeieli zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcegosi? Pafistwa opodatkowane w tym Pahstwie sq wlqczone takie do
zysk6w przedsiebiorstwadrugiego Umawiajqcegosie Pahstwa oraz odpowiednio opodatkowane, a zyski w ten spos6b
wtqczone sq zyskami, kt6re narosiyby na rzecz przedsiebiorstwa drugiego Pahstwa, gdyby warunki uzgodnione miedzy
tymi dwoma przedsiebiorstwami byty warunkami, kt6re bylyby uzgodnione miedzy niezaleinymi przedsiebiorstwami,
wtedy wlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pattstw mogq sie
wzajemnie konsultowad w celu osiqgniecia porozumienia
w sprawie ustalenia wysokoki zysk6w w obu Umawiajqcych
sie Pahstwach.

3. Umawiajqce sie Pahstwo nie bedzie dokonywalo
zmiany ustalonego zysku przedsiebiorstwa w warunkach,
o ktorych mowa w ustepie 1, po uplywie okres6w przewidzianych w ustawodawstwie wewnetrznym, a w kaidym
razie po uptywie piqciu lat od zakohczenia roku, w ktorym
zyski, bedqce przedmiotem ewentualnej zmiany, zostaly
uzyskane przez przedsiebiorstwo tego Pahstwa. Postanowienia niniejszego ustgpu nie majq zastosowania w przypadku oszustwa tub umySlnej zwloki w realizacji zobowiqzania
podatkowego.

Dywidendy
1. Dywidendy wyplacane przez sp6lke majqcq siedzibe
w Umawiajqcym sie Pahstwie osobie majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibp w drugim Umawiajqcym sie Panstwie
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie.

2. Dywidendy te mogq by6 jednak opodatkowane takie
w Umawiajqcymsi? Pahstwie i wedlug prawa tego Pahstwa,
w ktbrym sp6lka wyplacajqca dywidendy ma swojq siedzibe,
ale jeieli odbiorca dywidend jest ich wlaScicielem, podatek
ten nie moie przekroczyk:
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a) 5% kwoty dywidend brutto, jeieli odbiorcq dywidend
jest spdka (inna n i l spblka jawna), ktbrej udzial w kapitale spblki wyplacajqcej dywidendy wynosi co najmniej
25%.
b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostalych przypadkach.
WlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw ustalq
w drodze wzajemnego porozumienia sposbb stosowania
tych ograniczeh.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajq opodatkowania spblki w odniesieniu do zyskbw, z ktbrych
dywidendy q wyplacane.

3. Uiyte w tyrn artykule okreSlenie ,,dywidendy" oznacza dochbd z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania kotzyici, akcji w kopalnictwie, akcji czlonkbw zaloiycieli
lub innych praw, z wyjqtkiern wierzytelnoSci, do udzialu
w zyskach, jak rbwniei dochbd z innych praw spdki, kt6re
wedlug prawa podatkowego Pahstwa, w kt6rym spdka
wydzielajqca dywidendy ma siedzibe, zrbwnane sq z wplywami z akcji.
4. Postanowieh ustepbw 1 i 2 nie stosuje sie, jeieli
wlaSciciel dywidend, majqcy miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, wykonuje w drugim
Pahstwie, w ktbrym znajduje sie siedziba spblki placqcej
dywidendy, dzialalnoit zarobkowq przez zaklad pdoiony
w tyrn Pahstwie bqdf wykonuje w tyrn drugim Pahstwie
wolny zawbd w oparciu o stalq placbwke, ktbra jest w nim
pdoiona, igdy udzial, z tytulu ktbrego wyplaca sie dywidendy, rzeczywiSciewiqie sie z dzialalnoSciq takiego zakladu lub
stalej placbwki. W tyrn przypadku, w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie postanowienia artykulu 7 lub artykulu
14.
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ustalq w drodze wzajemnego porozurnieniaspos6b stosowania tego ograniczenia.

3. Uiyte w tym artykule okreSlenie ,,odsetki" oznacza
dochody z wszelkiego rodzaju roszczeh wynikajqcych z dlugbw, zarbwno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych
prawem zastawu hipotecznego lub prawem udzialu w zyskach dluinika, a w szczegblnoSci dochody z pozyczek
publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptbw dluinych,
wlqcznie z premiami i nagrodami majqcymi zwiqzek z takimi
skryptami dluinymi, obligacjami lub poiyczkami. Oplaty
karne z tytulu opbfnionej zaplaty nie bedq uwaiane w rozumieniu niniejszego artykulu za odsetki.
4. Postanowieh ustepu 1 i 2 nie stosuje sie, jeieli
wlaSciciel odsetek, majqcy miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Umawiajqcym sie ~ahstwie,wykonuje w drugim Pahstwie, w ktbrym powstajq odsetki, dzialalnoSt zarobkowq przy
pomocy zakladu polotonego w tyrn Pahstwie bqdf wykonuje
wolny zawbd w oparciu o stalq placbwke, ktbra jest w nim
pdoiona, i jeieli wierzytelnoit, z tytulu ktbej sq placone
odsetki, tzeczywiScie naleiy do takiego zakladu lub takiej
stalej placbwki. W takim przypadku, w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie odpowiednio postanowienia artykulu
7 lub artykulu 14.
5. Uwaia sie, i e odsetki powstajq w Umawiajqcym sie
Pahstwie, gdy platnikiem jest to Pahstwo, jego jednostka
terytorialna, wladza lokalna lub osoba majqca w tyrn Pahstwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. Jeleli jednak osoba
wyplacajqca odsetki, bez wzgledu na to, czy ma ona miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie,
posiada w Umawiajqcym sie Pahstwie zaklad lub stalq
placbwke, w zwiqzku z dzialalnoSciq ktbrych powstalo zadluienie, z tytulu ktbrego sq wyplacane odsetki, i zaplata tych
odsetek jest pokrywana ptzez ten zaklad lub stalq placbwke,
to uwaia sie, i e odsetki takie powstajq w Pahstwie, w ktbrym
poloiony jest zaklad lub stala placbwka.

5. Jeieli spdka, ktbrej siedziba znajduje sie w Umawiajqcym sie Pahstwie, osiqga zyski albo dochody z drugiego
Umawiajqcego sie Pahstwa, to drugie Pahstwo nie moie ani
obciqiat podatkiem dywidend wyplacanych przez te spblke,
z wyjqtkiem ptzypadku, gdy takie dywidendy sq wyplacane
osobie majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tyrn
drugim Pahstwie, lub przypadku, gdy udzial, z tytulu ktbrego
dywidendy q wyplacane, rzeczywiScie wiqze sie z dzialalnoSciq zakladu lub stalej placbwki poloionej w drugim
Pahstwie, ani t e i obciqiat nie wydzielonych zyskbw spdki
podatkiem od nie wydzielonych zyskbw, nawet gdy wyplacone dywidendy lub nie wydzielone zyski calkowicie lub
cze6ciowo pochodzq z zyskbw albo dochodbw osiqgnietych
w tym Pahstwie.

6. Jeieli miedzy platnikiem a wlaScicielem odsetek lub
miedzy nimi obydwoma a osobq trzeciq istniejq szczegblne
stosunki i dlatego kwota odsetek majqca zwiqzek z roszczeniem wynikajqcym z dlugu, z tytulu ktbrego sq wyplacane,
przekracza kwote, ktbrq dtuinik i wlaSciciel odsetek uzgodniliby bez tych stosunkbw, to postanowienia tego artykulu
stosuje sie tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tyrn
przypadku nadwyika ponad te kwote podlega opodatkowaniu wedlug prawa kaidego Umawiajqcego sie Pahstwa
i z uwzglednieniem innych postanowieh niniejszej konwencji.

Artykui 11

NaleinoSci licencyjne

Odsetki

1. NaleinoSci licencyjne, powstajqce w Umawiajqcym
sie Pahstwie, wypiacane osobie majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie,
mogq by6 opodatkowane w tyrn drugim Pahstwie.

1. Odsetki, ktbre powstajq w Umawiajqcym sie Pahstwie i wypiacane sq osobie majqcej miejsce zamieszkania lub
siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, mogq by6
opodatkowane w tym drugim Pahstwie.

2. Jednakze odsetki takie mogq by6 t a k e opodatkowane w Umawiajqcym sie Pahstwie, w ktbym powstajq,
i zgodnie z ustawodawstwem tego Pahstwa, ale jeieli
odbiorca odsetek jest ich wlaScicielem, podatek w ten
sposob ustalony nie moie przekroczyt 10% kwoty brutto
tych odsetek. V!laSciwe wiadze Umawiajqcych sie Pahstw

Artykul 12

2. Jednakie naleinoSci licencyjne, o ktbych mowa
w ustepie 1 niniejszego artykuiu, mogq by6 rowniei opodatkowane w tym Pahstwie, w ktbrym powstaly, i zgodnie
z ustawodawstwem tego Pahstwa, lecz podatek w ten
sposob ustalony nie moie przekroczyC 10% kwoty brutto
tych naleinoSci. WiaSciwe wladze Umawiajqcych sip Pahstw
ustalq w drodze wzajemnego porozumieniasposbb stosowania tego ograniczenia.

- 5;06

Dziennik Ustaw Nr 22

3. OkreSlenie ,,naleznoSci licencyjne" uiyte w niniejszyrn artykule oznacza wszelkiego rodzaju naleinoSci uzyskiwane za uiytkowanie lub prawo do uiytkowania kaidego
prawa autorskiego do dziela literackiego, artystycznego lub
naukowego, wtqcznie z filmami do kin, kazdego patentu,
znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajernnicy
technologii lub procesu produkcyjnego albo za uiytkowanie
lub prawo do uiytkowania urzqdzenia przemystowego, handlowego lub naukowego, albo za udostepnienie informacji
zwiqzanej ze zdobytymi doSwiadczeniami w dziedzinie przernyslowej, handlowej lub naukowej.
4. Postanowienia ustep6w 1 i 2 nie rnajq zastosowania,
jeieli wlaSciciel naleinoSci licencyjnych, majqcy miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Urnawiajqcym sie Pallstwie,
wykonuje w drugim Pallstwie, z kt6rego pochodzq naleinoSci licencyjne, dzialalnoS6 zarobkowq przez zaktad poloiony
w tym Pallstwie lub wykonuje wolny zaw6d w oparciu o stalq
plac6wkq w tym Pallstwie, a prawa lub majqtek, z tytutu
kt6rych wyptacane sq naleinoSci licencyjne, rzeczywiScie
naleiq do tego zaktadu lub takiej statej placbwki. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio, w zaleinoSci do konkretnej sytuacji, postanowienia artykutu 7 lub artykulu 14.

5. Uwaia sie, ze naleznoSci licencyjne powstajq w Umawiajqcym sie Paristwie, gdy ptatnikiem jest to Pallstwo, jego
jednostka terytorialna, wtadza lokalna lub osoba majqca
w tyrn Pallstwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. Jeieli
jednak osoba wyptacajqca naleinoSci licencyjne, bez wzgledu na to, czy ma ona w Umawiajqcym sic Pallstwie miejsce
zamieszkania lub siedzibe, posiada w Umawiajqcyrn sie
Pahstwie zaktad lub stalq plac6wke. w zwiqzku z ktorymi
powstal obowiqzek zaptaty naleinoSci licencyjnych i takie
naleinoSci ponosi zaktad lub stala placbwka, to uwaza sie, i e
naleinoSci licencyjne powstajq w Pahstwie, w kt6rym pototony jest zaklad lub stala plac6wka.
6. Jeieli miedzy ptatnikiem a wtaScicielem naleinoSci
licencyjnych lub miedzy nimi a osobq trzeciq istniejq szczeg6lne stosunki i dlatego kwota optat licencyjnych - majqca
zwiqzek z uiytkowaniem, prawem lub informacjq, za kt6re q
one ptacone - przekracza kwote, kt6rq ptatnik i wtaSciciel
naleinoSci licencyjnych uzgodniliby bez tych stosunk6w, to
postanowienia niniejszego artykulu stosuje sie tylko do tej
ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyika
ponad te kwote podlega opodatkowaniu wedlug prawa
kaidego Umawiajqcego sie Pallstwa, przy uwzglednieniu
innych przepis6w konwencji.
Artykut 13
Zyski ze sprzedaiy majqtku

1. Zyski osiqgniete przez osobe majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pallstwiez przeniesienia wtasnoSci majqtku nieruchomego, o kt6rym mowa w artykule 6, a poloionego w drugim Umawiajqcymsip Pahstwie,
mogq by6 opodatkowane w tyrn drugim Pallstwie.
2. Zyski z przeniesienia tytulu wlasnoSci majqtku ruchomego stanowiqcego czeS6 majqtku zakladu, kt6ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa posiada w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, albo z przeniesienia wtasnoSci
majqtku ruchomego naleiqcego do stalej placbwki, kt6rq
osoba zamieszkata w Umawiajqcyrn sie Pallstwie dysponuje
w drugim Umawiajqcym sie Pallstwie dla wykonywania

-

POZ.92

wolnego zawodu, lqcznie zzyskarni uzyskanyrni z przeniesienia wtasnoSci takiego zakladu (odrebnie albo razern z catyrn
przedsiebiorstwern) lub takiej statej placowki, rnogq by6
opodatkowane w tyrn drugirn Pallstwie.

3. Zyski osiqgniete z przeniesienia tytutu wtasnoSci
statkow lub samolotow eksploatowanych w kornunikacji
rniedzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na
wodach Sr6dlqdowych lub majqtku ruchomego zwiqzanego
z eksploatacjq takich statkbw, samolotow lub barek podlegajq opodatkowaniu tylko w tyrn Panstwie, w ktoryrn
znajduje sie miejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa.
4. Zyski z przeniesienia tytutu wlasnoSci majqtku nie
wyrnienionego w ustepach 1,2 i 3 podlegajq opodatkowaniu
tylko w tyrn Pallstwie, w kt6rym przenoszqcy tytut wtasnoSci
ma rniejsce zamieszkania lub siedzibe.
Artykut 14
Wolne zawody

1. Dochbd, kt6r.y osoba rnajqca miejsce zamieszkania
w Umawiajqcym sie Pallstwie osiqga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej dziatalnoSci o samodzielnyrn
charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tyrn Pallstwie,
chyba i e osoba ta dysponuje zwykle stalq plac6wkq w drugim Umawiajqcym sie Pallstwie dla wykonywania swej
dzialalnoSci. Jezeli dysponuje ona takq statq placbwkq, to
doch6d moie by6 opodatkowany w drugim Paristwie, jednak
tylko w takim zakresie, w jakim moie by6 przypisany tej statej
plac6wce.
2. OkreSlenie ,,wolny zaw6d" obejmuje w szczeg6lnoSci samodzielnie wykonywanq dzialalnoSC naukowq, literackq, artystycznq, wychowawczq lub ogwiatowq, jak r6wniei
samodzielnie wykonywanq dziatalnoSC lekarzy, prawnikbw,
iniynier6w. architekt6w oraz dentyst6w i ksiegowych.
Artykut 14
Praca najemna

1. Z uwzglednieniem postanowiell artykul6w 16, 18
i 19 pensje, @ace i inne podobne wynagrodzenia, kt6re
osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie
Pahstwieosiqga z pracy najemnej, podlegajq opodatkowaniu
tylko w tyrn Pallstwie, chyba i e praca wykonywana jest
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie. Jezeli praca jest tam
wykonywana, to osiqgane za niq wynagrodzenie moie by6
opodatkowane w tyrn drugim Pahstwie.
2. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 1 wynagro-'
dzenia, jakie osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie Pallstwie osiqga z pracy najemnej, wykonywanej
w drugim Umawiajqcym sie Pallstwie, podlegajq opodatkowaniu tylko w pierwszym Pallstwie, jeieli:
a) odbiorca przebywa w drugim Pahstwie przez okres lub
okresy nie przekraczajqce lqcznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego oraz
b) wynagrodzenia sq wyptacane przez pracodawce lub
w irnieniu pracodawcy, ktdry nie ma miejsca zarnieszkania lub siedziby w drugim Pallstwie, oraz
c) wynagrodzenia nie sq ponoszone przez zaklad lub stalq
placowke, kt6rq pracodawca posiada w drugim Paristwie.
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3. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia niniejszego artykuiu wynagrodzenie uzyskiwane przez o s o b z tytutu pracy najemnej wykonywanej na pokiadzie statku,
samolotu eksploatowanego w komunikacji miedzynarodowej lub na pokladzie barki wykorzystywanej w transporcie na
wodach Sr6dlqdowych moze podlegat opodatkowaniu tylko
w tym Umawiajqcym sie Pahstwie, w kt6rym znajduje sie
miejsce rzeczywistego zarzqdu przedsiebiorstwa.

Wynagrodzenia dyrektorow
Wynagrodzenia i inne podobne naleznokci, kt6re osoba
majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sic Pahstwie
otrzymuje z tytulu czlonkostwa w radzie zarzqdzajqcej sp6lki.
majqcej siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, mogq
by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie.
Artykul 17

1. Bez wzgledu na postanowienia artykul6w 1 4 i 15
doch6d uzyskany przez osobe majqcq miejsce zamieszkania
w Umawiajqcym sie Pahstwie z tytulu dziatalnoSci artystycznej, na przyklad artysty scenicznego, filmowego, radiowego
lub telewizyjnego, jak tez muzyka lub sportowca, z osobiScie
wykonywanej w tym charakterze dzialalnoSci w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, moie by6 opodatkowany w tym
drugim Pahstwie.
2. Jezeli doch6d majqcy zwiqzek z osobistq dzialalno6ciq takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyScie
lub sportowcowi, lecz innej osobie, doch6d taki - bez
wzgledu na postanowienia artykut6w 7,14 i 15 - moie by6
opodatkowany w tym Umawiajqcym sie Pahstwie, w kt6rym
dzialalnoS6 tego artysty lub sportowca jest wykonywana.
Postanowienie niniejszego ustepu nie ma zastosowania,
jeieli stwierdzi sie, ze ani sam artysta lub sportowiec, ani tez
osoby z nim zwiqzane nie majq bezpo6rednio udzialu w dochodzie danej osoby.

3. Postanowienia ustep6w 1 i 2 nie majq zastosowania
do dochod6w z dzialalnoSciwykonywanej przezartyst6w lub
sportowc6w, jezeli taki doch6d pochodzi bezpoSrednio w istotnym stopniu z funduszy publicznych.

Emerytury i renty

Z uwzglednieniem postanowieh artykulu 19 ustep
2 emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytulu poprzedniej pracy najemnej, wypiacane osobie majqcej miejsce
zamieszkania w Umawiajqcym sie Pahstwie, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.
Artykul I 9

Funkcje publiczne
1. a) Wynagrodzenie inne niz renta lub emerytura,
wyplacane przez Umawiajqce sie Pahstwo, jego jednostke terytorialnq lub wiadze lokalnq osobie fizycznej z tytutu funkcji wykonywanych na rzecz tego Paristwa,
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jego jednostki terytorialnej lub wtadzy lokalnej, podlega
opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.
b) Jednakie wynagrodzenie takie moze podlegaC opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, jezeli
funkcje te sq wykonywane w tym Pafistwie, a osoba
otrzymujqca takie wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania
w tym drugim Pahstwie oraz osoba ta:
1) jest obywatelem tego Pattstwa lub
2) nie stala siq osobq majqcq miejsce zamieszkania w tym
Pahstwie wylqcznie dla cel6w Swiadczenia tych uslug.
2. a) Jakakolwiek renta lub emerytura, wyplacana
przez jedno Umawiajqce sie Pahstwo, jego jednostke terytorialnq lub wladze lokalnq albo z funduszy utworzonych
przez to Pahstwo, jego jednostke terytorialnq lub wladze
lokalnq osobie fizycznej z tytulu funkcji wykonywanych na
rzecz tego Pahstwa, jego jednostki terytorialnej lub wladzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.
b) Jednakie taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, jezeli osoba jq
otrzymujqca jest obywatelem tego pahstwa i posiada w nim
miejsce zamieszkania.

3. Postanowienia artykul6w 15, 16 i 18 majq zastosowanie do wynagrodzeh, emerytur i rent majqcych zwiqzek
z funkcjami wykonywanymi w zwiqzku z dzialalnosciq gospodarczq Umawiajqcego sie Pahstwa, jego jednostki terytorialnej lub wtadzy lokalnej.
Artykul 20

Studenci
1. NaleznoSci otrzymywane na utrzymanie sie, ksztalcenie sie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, kt6ry przebywa w pierwszym Umawiajqcym sie
Pahstwie wylqcznie dla ksztalcenia sie lub odbywania praktyki i kt6ry ma albo bezposrednio przed przybyciem do tego
Pahstwa mial miejsce zamieszkania w drugim Pahstwie, nie
podlegajq opodatkowaniu w pierwszym Pahstwie, jeieli
naleznoSci re pochodzq ze fr6del spoza tego pierwszego
Pahstwa.
2. Student lub praktykant, o kt6rym mowa w ustepie 1,
jest ponadto uprawniony w czasie nauki i praktyki w Pahstwie, w kt6rym przebywa, do takich samych zwolniefi, ulg
i potrqceh podatkowych w odniesieniu do zasilkbw, stypendi6w i wynagrodzeh za prace z tytulu zatrudnienia nie
objetego postanowieniem ustepu 1, jak osoby majqce miejsce zamieszkania w danym Pahstwie.

lnne dochody

1. CzeSci dochodu osoby majqcej miejsce zamieszkania
w Umawiajqcym sie Pahtwie, bez wzgledu na to, skqd one
pochodzq, kt6re nie sq objete postanowieniami poprzednich
artykutow niniejszej konwencji, podlegajq opodatkowaniu
tylko w tym Pahstwie.
2. Postanowienia ustepu 1 nie majq zastosowania do
dochod6w nie bedqcych dochodami z majf ku nieruchome-

- 5108 -

Dziennik Ustaw Nr 22

go okreSlonego w artykule 6 ustep 2, jeieli osoba uzyskujqca
takie dochody, posiadajqca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, wykonuje w drugim
Umawiajqcym sic Pahstwie dzialalno8C zarobkowq przez
zaklad w nim poloiony lub wykonuje w tym drugim Pahstwie
wolny zaw6d w oparciu o stalq plac6wke w nim pololong
i gdy prawa lub dobra, z tytulu kt6rych wyplacany jest
dochbd, sq tzeczywiScie zwiqzane z dzialalnolciq takiego
zakladu lub stalej plac6wki. W takim przypadku, w zaleinoSci
ad konkretnej sytuacji, stosuje sie odpowiednio postanowienia artykulu 7 lub artykulu 14.

Majqtek
1. Majqtek nieruchomy okreklony w artykule 6, kt6ry
b s t wlasnoSciq osoby majqcej miejsce zamieszkania lub
siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, a poloiony w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, moie by6 opodatkowany w tym
drugim Pahstwie.
2. Majqtek ruchomy, stanowiqcy czeSd majqtku zakladu,
h6ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa posiada
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, lub majqtek ruchomy
naleiqcy do stalej plac6wki, kt6rq osoba majqca miejsce
zamieszkania w Umawiajqcym sie Pahstwie, dysponuje
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie dla cel6w wykonywasia wolnego zawodu, moie by6 opodatkowany w tym
drugim Pahstwie.
3. Majqtek, kt6ry stanowiq statki i samoloty eksploatowane w komunikacji miedzynarodowejoraz barki wykorzystywane w transporcie na wodach Srbdlqdowych, jak r6wniei
majqtek ruchomy sluiqcy do eksploatacji takich statkbw,
samolotbw lub barek moie podlegad opodatkowaniu tylko
w tym Umawiajqcym sie Pahstwie, w kt6rym znajduje sie
rniejsce faktycznego zarzqdu przedsiebiorstwa.
4. Wszelkie inne czeSci majqtku osoby majqcej miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie
mogq podlegat opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.

Postanowienia o unikaniu podw6jnego opodatkowania
1. W przypadku Polski podw6jnego opodatkowania
unikat sie bedzie w sposdb nastepujqcy:
a) jeieli osoba rnajqca miejsce zamieszkania lub s~edzibe
w Polsce osiqga dochdd lub posiada majqtek, kt6ry
zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji moie
by6 opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zwolni,
z uwzglednieniem postanowieh wymienionych pod lite rq b), taki doch6d lub majqtek od opodatkowania, z tym
jednak i e przy obliczaniu podatku od pozostalego dochodu lub majqtku tej osoby moie zastosowaC stawke
podatkowq, kt6ra bytaby zastosowana, gdyby doch6d
lub majqtek zwolniony od opodatkowania w powyiszy
spos6b nie byl tak wiagnie zwolniony od opodatkowania,
b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Polsce osiqga dochod, kt6ry zgodnie z postanowie-
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niami artykui6w 10, 11 i 12 moie by6 opodatkowany
w Szwajcarii. to Polska zezwoli na potrqcenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty r6wnej podatkowi
dochodowemu zaplaconemu w Szwajcarii. Jednakie
takie potrqcenie nie moie przekroczyc tej czegci podatku, ktbra zostala obliczona przed dokonaniem potrqcenia i kt6ra odpowiednio przypada na doch6d, kt6ry moie
by6 opodatkowany w Szwajcarii.
2. W ptzypadku Szwajcarii podw6jnego opodatkowania unikaC sie bedzie w sposob nastepujqcy:
a) jeleli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Szwajcarii osiqga doch6d lub posiada majqtek, kt6ry
zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji moie
byt opodatkowany w Polsce, to Szwajcaria zwrlni,
z uwzglednieniem postanowieh wymienionych pod literq b), taki doch6d lub majqtek od opodatkowania. z tym
i e przy obliczaniu podatku od pozostalego dochodu lub
majqtku tej osoby mole zastosowad stawke podatkowq,
kt6ra bylaby zastosowana, gdyby doch6d lub majqtek
zwolniony od opodatkowania w powyiszy spos6b nie
byl tak wlaSnie zwolniony od opodatkowania.
b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Szwajcarii osiqga dywidendy, odsetki lub naleinoSci
licencyjne. ktbre zgodnie z postanowieniami artykuldw
10, 11 lub 12 mogq by6 opodatkowane w Polsct, to
Szwajcaria zezwoli, na wniosek danej osoby, na zastosowanie zniiki w stosunku do danej osoby. Zniika
moie polegad na:
1) potrqceniu z podatku od dochodu danej osoby
kwoty r6wnej podatkowi pobranemu w Polsce zgodnie z postanowieniami artykuldw 10, 11 lub 12;
takie potrqcenie nie moie jednak przekroczyt tej
czeSci podatku szwajcarskiego, kt6ra zostala obliczona przed dokonaniem potrqcenia i ktdra odpowiednio przypada na doch6d, k t b y moie by6
opodatkowany w Polsce, lub
2) ryczattowym potrqceniu podatku szwajcarskiego,
ustalonym wedlug ujednoliconej formuly, z uwzjlednieniem ogdlnych zasad dotyczqcych ulg zawartych w pkt 1 i
3) czeSciowym zwolnieniu takich dywidend, odsetek
lub naleinoSci licencyjnych od podatku szwajcarskiego, polegajqcymw kaidym przypadkuco najmniej
na potrqceniu podatku pobranego w Polsce od kwot
dywidend, odsetek lub nalelnokci brutto.
Szwajcaria okreSli zasady stosowania ulg i ustali zasady
postepowania zgodnie z przepisami szwajcarskimi odnognie,
do realizacji przez Konfederacje Szwajcarskq Konwencji
o unikaniu podwbjnego opodatkowania.
Artykul 24

R6wne traktowanie
1. Obywatele Umawiajqcego sic Paristwa nie mogq by6
poddani w drugim Umawiajqcym sic Pahstwie ani opcdatkowaniu, ani zwiqzanym z nim obowiqzkom, kt6resq inne lub
bardziej uciqlliwe nit opodatkowanie i zwiqzane z nim
obowiqzki, ktdrym obywatele tego drugiego Panstwa sq lub
mogq by6 poddani w tych samych okoliczno8ciach. Niniejsze
postanowienie stosuje sic r6wniei - bez wzgledu na po-
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stanowienia artykutu 1 - do osob, kt6re nie majq miejsca
zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiajqcych
sie Pahstwach.
2. Opodatkowanie zaktadu, kt6ry przedsiebiorstwo
Umawiajqcegosie Pahstwa posiada w drugim Umawiajqcym
sie Pahstwie, nie moie by6 w tym drugim Pahstwie bardziej
niekorzystne niz opodatkowanie przedsiebiorstw tego drugiego Paristwa prowadzqcych takq samq dzialalnoS6.
Postanowienie to nie moze by6 rozumiane jako zobowiqzujqce Umawiajqce sie Pahstwo do udzielania osobom
majqcym miejsce zamieszkania w drugim Umawiajqcym sie
Pahstwie jakichkolwiek osobistych zwolnieh, ulg i obniiek
dla cel6w podatkowych z uwagi na stan cywilny i rodzinny,
kt6rych udziela osobom majqcym miejsce zamieszkania na
jego terytorium.

3. Z wyjqtkiem przypadku stosowania postanowieh artykulu 9, artykulu 11, ustep 6 lub artykulu 12 ustep 6, odsetki,
naleznoSci licencyjne i inne koszty ponoszone przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa na rzecz osoby
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie sq odliczane przy okreSlaniu podlegajqcych opodatkowaniu zysk6w tego przedsiebiorstwa na
takich samych warunkach, jakby byty one placone na rzecz
osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym
pierwszym Pahstwie. Podobnie dlugi przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Paristwa zaciqgniete wobec osoby majqcej
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym
sie Pahstwie sq odliczane przy okreSlaniu podlegajqcego
opodatkowaniu majqtku tego przedsiebiorstwa na takich
samych warunkach, jakby byly one zaciqgniete wobec osoby
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym pierwszym
Pahstwie.
4. Przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Pahstwa, kt6rych kapital naleiy w calosci lub czeSciowo lub jest kontrolowany bezpoSrednio lub poSrednio przez jednq lub wiecej
os6b majqcych miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, nie mogq by6 w pierwszym
Umawiajqcymsie Pahstwie poddane ani opodatkowaniu, ani
zwiqzanym z nim obowi~zkom,kt6re sq inne lub bardziej
uciqiliwe, aniieli opodatkowanie i zwiqzane z nim obowiqzki, kt6rym sq lub mogq by6 poddane podobne przedsiebiorstwa pierwszego wymienionego Pahstwa.

5. Postanowienia niniejszego artykulu majq zastosowanie, bez wzgledu na postanowieniaartykutu 2, do wszystkich
podatk6w bez wzgledu na ich rodzaj i nazwe.
Artykul 25
Procedura wzajemnego porozumiewania s i ~
1. Jezeli osoba jest zdania, ze czynnoSci jednego lub
obu Umawiajqcych sie Pahstw wprowadzily lub wprowadzq
dla niej opodatkowanie, kt6re jest niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, to moie ona, niezaleznie od
Srodk6w odwolawczych przewidzianych w prawie wewnetrznym tych pahstw, przedstawik swojq sprawe wlaSciwej
wtadzy tego Pahstwa, w ktbym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe, lub jeieli w danej sprawie majq zastosowanie postanowienia artykulu 24 ustep 1 -wta4ciwej
wladzy tego pahstwa, kt6rego jest obywatelem. Sprawa
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powinna by6 przedstawiona w ciqgu trzech tat, liczqc od
pierwszego urzedowego zawiadomienia o czynnoSci pociqgajqcej za sobq opodatkowanie, ktore jest niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji.
2. Jezeli wlaSciwa wladza uzna zarzut za uzasadniony,
ale nie moze sama spowodowa6 zadowalajqcego rozwiqzania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowaC w drodze wzajemnego porozumienia z wlalciwq wladzq drugiego
Umawiajqcego sip Pahstwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszq konwencjq.

3. WtaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw bedq
czyniC starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia
usuwa6 trudnoSci lub wqtpliwofci, ktdre mogq powstawaC
przy interpretacji lub stosowaniu konwencji. Mogq one
r6wniei konsultowa6 sie wzajemnie co do tego, w jaki
spos6b mozna zapobiec podw6jnemu opodatkowaniu
w przypadkach, ktbe nie sq uregulowane w niniejszej
konwencji.
4. WlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw mogq
porozumiewak sie ze sobq bezpoSrednio w celu osiqgniecia
porozumienia w sprawach objetych postanowieniami poprzednich ustep6w. Jeieli w celu osiqgniecia porozumienia
zajdzie potrzeba bezposredniej wymiany opinii, mole to
nastqpi6 w ramach komisji dozonej z przedstawicieli wlasciwych wtadz Umawiajqcych sie Pahstw.
Artykut 26
Pracownicy dyplomatyczni i konsularni

1. Przepisy niniejszej konwencji nie naruszajq przywilej6w lub immunitet6w podatkowych przyslugujqcych pracownikom dyplomatycznym i konsularnym na podstawie og61nych zasad prawa miedzynarodowego lub postanowieri
um6w szczeg6lnych.
2. Bez wzgledu na postanowienia artykulu 4, osoba
bedqca czlonkiem misji dyplomatycznej, plac6wki konsularnej lub stalej misji Umawiajqcego sie Pahstwa, polozonych
w drugim Umawiajqcym sie Parlstwie lub w paristwie trzecim, bedzie uwaiana w rozumieniu niniejszej konwencji
za majqcq miejsce zamieszkania w Pahstwie wysylajqcym,
jezeli:
a) zgodnie z prawem miedzynarodowym nie podlega ona
podatkom w Paristwie przyjmujqcym w odniesieniu do
dochodu spoza tego Pahstwa lub z tytulu majqtku
polozonego poza tym Pahstwem i
b) podlega w Parlstwiewysylajqcym takimsamym obowiqzkom w zakresie podatk6w od jej og61nego dochodu lub
majqtku, jak inne osoby majqce miejsce zamieszkania
w tym Pahstwie.

3. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do organizacji miedzynarodowych, jej organ6w lub przedstawicieli i do os6b bedqcych cztonkami misji dyplomatycznych,
plac6wek konsularnych lub statych misji pahstwa trzeciego,
przebywajqcych w Umawiajqcym sip Pahstwie i nie traktowanych w iadnym Umawiajqcym sie Pahstwiejako osoby
majqce miejsce zamieszkania w zakresie podatk6w od dochodu lub majqtku.
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1. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, a wymiana
dokument6w ratyfikacyjnych nastqpi moiliwie najszybciej
w Warszawie.

2. Niniejsza konwencja wejdzie w iycie po dokonaniu
wymiany dokument6w ratyfikacyjnych, a jej postanowienia
bedq mialy zastosowanie:
a) jeieli chodzi o podatki pobierane u ir6dla - do kwot
zapiaconych lub zaliczonych osobom nie majqcym miejsca zamieszkania lub siedziby w danym Umawiajqcym
sie Pahstwie w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku
nastepnym po podpisaniu niniejszej konwencji;
b) jeieli chodzi o inne podatki - do lat podatkowych
zaczynajqcych sie w dniu 1 stycznia lub po tym dniu
w roku nastepnym po podpisaniu niniejszej konwencji.

-
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wiajqce sie Pahstwo moie wypowiedziek konwencje, przekazujqc w drodze dyplomatycznej notyfikacje o wypowiedzeniu co najmniej szeSC miesiecy przed kohcem roku
kalendarzowego. W takim przypadku konwencja przestanie obowiqzywaC w odniesieniu do kazdego roku podatkowego rozpoczynajqcego sie w dniu 1 stycznia lub po
tym dniu w roku kalendarzowym nastepujqcym bezpoirednio po roku, w kt6rym przekazano notyfikacje o wypowiedzeniu.
Na dow6d czego niiej podpisani, naleiycie do tego
upowainieni, podpisali niniejszq konwencje.
Sporzqdzono w Bernie dnia 2 wrzeinia 1991 r. w jezykach polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty sq jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieinoSci w interpretacji pomiedzy tekstami w jezykach
polskim i niemieckim tekst angielski uwaiany bedzie za
rozstrzygajqcy.

Artykul 28

Wypowiedzenie
Niniejsza konwencja pozostanie w mocy do czasu
wypowiedzenia przez Umawiajqce sie Pahstwo. Kaide Uma-

Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej i Szwajcarska Rada
Federalna przy podpisaniu w Bernie dnia 2 wrzeinia 1991 r.
Konwencji miedzy dwoma Pahstwami o unikaniu podw6jnego
- opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu
i majqtku uzgodnily nastepujqce postanowienia, kt6re stanowiC bedq integralnq czeik konwencji.
1. Do artykulu 5:
W odniesieniu do ustepu 4 rozumie sie, i e okreilenie
,,zaklad" nie obejmuje utrzymywania stalej plac6wki wylqcznie dla prowadzenia dzialalnoici o charakterze przygotowawczym w zwiqzku ze wsp6lpracq przy zawieraniu kontraktow
w imieniu przedsiebiorstwa.
2. Do artykulu 7:
W odniesieniu do postanowieh ustep6w 1 i 2 artykulu
7 przyjmuje sie, i e jeieli przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie
Pahstwa prowadzi sprzedai dobr lub towarow albo prowadzi
dzialalnobk zarobkowq w drugim Pahstwie przez zaklad
poioiony w tym Pahstwie, to zyski tego zakiadu nie bedq
okreilane na podstawie ogolnej kwoty pienieinej uzyskanej
przez przedsiebiorstwo, ale tylko na podstawie kwoty tej
czeSci ogolnych wplywow, kt6rq mozna przypisaC rzeczywistej dziaialnobci tego zakladu, zwiqzanej z prowadzeniem
sprzedaiy lub dzialalnoici zarobkowej.
W przypadku kontrakt6w na prowadzenie przeglqdow
technicznych, dostaw, instalacji lub budowy przemyslowych, handlowych lub naukowych urzqdzeh lub pomieszczen albo prowadzenie robot publicznych, gdy przedsiebiors-

W imieniu
Rzqdu
Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Skubiszewski

W imieniu
Szwajcarskiej
Rady Federalnej
Rent! Felber

two posiada zaklad, zyski tego zakladu nie bedq okreilone na
podstawie og61nej kwoty kontraktu, ale tylko na podstawie
tej czeici kontraktu, ktora jest rzeczywiScie realizowana przez
zaklad w Pahstwie, w kt6rym zaklad jest poloiony.
Zyski zwiqzane z tq czeSciq kontraktu, kt6ra jest realizowana przez zarzqd przedsiebiorstwa, bedq podlegaly opodatkowaniu tylko w Pahstwie, w kt6rym przedsiebiorstwo ma
swojq siedzibe.

3. Do artykulu 12:
W odniesieniu do ustepu 2 rozumie sic, ze dop6ki
Szwajcaria zgodnie z jej wewnetrznym prawem nie pobiera
u ir6dla podatku z tytulu naleznoici licencyjnych wypiacanych osobom nie majqcym miejsca zamieszkania tub siedziby
w Szwajcarii, postanowienia ustepu 2 nie bedq stosowane,
a naleinoici licencyjne bedq podlegaly opodatkowaniu tylko
w Umawiajqcym sie Pahstwie, w kt6rym wlaSciciel naleznoSci ma miejsce zamieszkania lub siedzibe.
Sporzqdzono w dwoch egzemplarzach w Bernie dnia
2 wrzeSnia 1991 r. w jezykach: polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty sq jednakowo autentyczne.
W przypadku zaistnienia jakiejkohiek rozbieinoSci w interpretacji miedzy tekstem polskim a niemieckim, tekst angielski
bedzie rozstrzygajqcy.

w

imieniu
Rzqdu
Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Skubiszewski

W imieniu
Szwajcarskiej
Rady Federalnej
Renh Felber
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Po zapoznaniu sip z powyiszq konwencjq w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oswiadczam, ie:

- zostala ona uznana za slusznq w calobci. jak i kaide z
- jest ona przyjeta, ratyfikowana i potwierdzona,

postanowieh w niej zawartych,

- bqdzie niezmiennie zachowywana.

Na dow6d czego wydany zostaf akt niniejszy, opatrzony pieczeciq Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 czerwca 1992 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wal*
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

