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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 
2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 443, z późn. zm.2)) w Konwencji między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Sta-
nów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu, sporzą-
dzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 13, poz. 131) w artykule 11 w ust. 2 w lit. a 
zdanie pierwsze powinno mieć brzmienie: 

1) w polskim tekście umowy:

„a)  10 procent kwoty odsetek brutto w następują-
cych przypadkach:”;

2) w angielskim tekście umowy:

„a)  10 per cent of the gross amount of the interest 
in the following cases:”.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administra-
cji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr  220, 
poz. 1725).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz 
z 2011 r. Nr 117, poz. 676.



KONWENCJA 

miedzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Meksykanskich Stanow Zjednoczonych w sprawie unika- 
nia podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od 

dochodu, 

sporzqdzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKlEJ 

podaje do powszechnej wiadomosci: 

W dniu 30 listopada 1998 r. zostata sporzqdzona w Mexico City Konwencja rniedzy Rzqdern Rzeczypospo- 
litej Polskiej a Rzqdern Meksykanskich Stanow Zjednoczonych w sprawie unikania podwojnego opodatkowa- 
nia i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu, w nastepujqcyrn 
brzmieniu: 

KONWENCJA Artykut 2 

miedzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej Podatki, ktorych dotyczy Konwencja 
a Rzqdem Meksykanskich Stanow Zjednoczonych 
w sprawie unikania podwojnego opodatkowania 1. Niniejsza Konwencja dotyczy podatkow od do- 
i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania chodu, ktore pobiera sie na rzecz kaidego z Urnawiajq- 

w zakresie podatkow od dochodu cych sie Panstw. 

Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzqd Meksykan- 
skich Stanow Zjednoczonych, 

pragnqc zawrzec Konwencje w sprawie unikania 
podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
sie od opodatkowania w zakresie podatkow od docho- 
du, zwanq dalej ,,KonwencjqU, 

uzgodnity, co nastepuje: 

Artykut 1 

Zakres podmiotowy 

2. Za podatki od dochodu uwaia sie wszystkie po- 
datki, ktore pobiera sie od catego dochodu albo od 
czesci dochodu, wtqczajqc podatki od zysku z przenie- 
sienia wtasnosci majqtku ruchornego lub nieruchorne- 
go, jak rowniei podatki od przyrostu majqtku. 

3. Do aktualnie istniejqcych podatkow, ktorych do- 
tyczy Konwencja, naleiq w szczegolnosci: 

a) w Polsce: 
(i) podatek dochodowy od osob fizycznych, 

(ii) podatek dochodowy od osob prawnych 
(zwane dalej ,,podatkarni polskimi"); 

Niniejsza Konwencja dotyczy os6b majqcych miej- b, Meksyku: 
sce zamieszkania lub siedzibe w jednym lub w obu podatek dochodowy (el impuesto sobre la rental 
Umawiajqcych sig Panstwach. (zwany dalej ,,podatkiem meksykanskim"). 
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4. Niniejsza Konwencja dotyczy takie wszystkich 
podatkow takiego samego lub podobnego rodzaju, 
ktore po podpisaniu niniejszej Konwencji bedq wpro- 
wadzone dodatkowo lub w miejsce istniejqcych po- 
datkow. Wtasciwe organy Umawiajqcych sie Panstw 
bedq inforrnowaty sie wzajemnie o zasadniczych 
zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie podat- 
kowym. 

Artykut 3 

Ogolne definicje 

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, jeieli z kon- 
tekstu nie wynika inaczej: 

a) okreslenie ,,PolskaV uiyte w sensie geograficznym 
oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tyrn kaidy obszar poza jej wodami terytorialny- 
mi, na ktorym na mocy ustawodawstwa Polski 
i zgodnie z prawem miedzynarodowym Polska mo- 
i e  sprawowad suwerenne prawa do dna rnorskie- 
go, jego podglebia i ich zasobow naturalnych; 

b) okreslenie ,,MeksykU oznacza Meksykanskie Stany 
Zjednoczone; uiyte w sensie geograficznym obej- 
muje ono terytorium Meksykanskich Stanow Zjed- 
noczonych, jak rowniei integralnq czesd Federacji; 
wyspy, w tym rafy i tawice piaskowe na przyle- 
gtych wodach; wyspy Gwadelupa i Revillagigedo; 
szelf kontynentalny i dno morskie oraz podglebie 
wysp, raf i mierzei; wody morz terytorialnych i wo- 
dy wewnqtrzlqdowe i obszary leiqce poza nimi, 
nad ktorymi Meksyk moie  sprawowad, zgodnie 
z prawem miedzynarodowym, suwerenne prawa 
do poszukiwania i eksploatacji zasobow natural- 
nych dna morskiego, podglebia i pokrywajqcych je 
wod; oraz przestrzen powietrznq nad terytorium 
panstwa w granicach i na warunkach ustalonych 
przez prawo miedzynarodowe; 

C) okreslenia ,,Umawiajqce sie Panstwo" i ,,drugie 
Umawiajqce sie Panstwo" oznaczajq, w zaleinosci 
od kontekstu, Polske lub Meksyk; 

d) okreslenie ,,osobaU oznacza osobe fizycznq, spotke 
oraz kaide inne zrzeszenie osob; 

e) okreslenie ,,spotkaW oznacza kaidq osobe prawnq 
lub kaidq innq jednostke, ktorq dla celow podatko- 
wych traktuje sie jako osobe prawnq; 

f) okreslenia ,,przedsiebiorstwo jednego Umawiajq- 
cego sie Panstwa" i ,,przedsiebiorstwo drugiego 
Umawiajqcego sie Panstwa" oznaczajq, odpo- 
wiednio, przedsiebiorstwo prowadzone przez oso- 
be majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Umawiajqcym sie Panstwie i przedsiebiorstwo 
prowadzone przez osobe majqcq miejsce zamiesz- 
kania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie; 

g) okreslenie ,,transport miedzynarodowy" oznacza 
wszelki transport statkiem morskim lub statkiem 
powietrznym, eksploatowanym przez przedsie- 
biorstwo Umawiajqcego sip Panstwa, z wyjqtkiem 

przypadku, gdy taki statek morski lub statek po- 
wietrzny jest eksploatowany wytqcznie rniedzy 
rniejscami potoionymi w drugim Urnawiajqcyrn 
sie Panstwie; 

h) okreslenie ,,obywatelU oznacza: 

(i) kaidq osobe fizycznq posiadajqcq obywatelstwo 
Umawiajqcego sie Panstwa, 

(ii) kaidq osobe prawnq, spotke osobowq lub sto- 
warzyszenie utworzone na podstawie ustawo- 
dawstwa obowiqzujqcego w Umawiajqcym sie 
Panstwie; 

i) okreslenie ,,wtasciwy organ" oznacza: 

(i) w przypadku Polski - Ministra Finansow lub je- 
go upowainionego przedstawiciela, 

(ii) w przypadku Meksyku - Ministerstwo Finan- 
sow i Dtugu Publicznego. 

2. Przy stosowaniu niniejszej Konwencji przez 
Umawiajqce sie Panstwo, jeieli z kontekstu nie wynika 
inaczej, kaide okreslenie w niej niezdefiniowane be- 
dzie miato takie znaczenie, jakie ma ono w odniesieniu 
do podatkow, do ktorych ma zastosowanie niniejsza 
Konwencja, zgodnie z ustawodawstwem danego Pan- 
stwa obowiqzujqcym w danym czasie. Znaczenie wyni- 
kajqce z obowiqzujqcego ustawodawstwa podatkowe- 
go danego Panstwa ma pierwszenstwo przed znacze- 
niem nadanym ternu okresleniu przez inne dziaty usta- 
wodawstwa danego Panstwa. 

Artykut 4 

Miejsce zamieszkania lub siedziba 

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji okreslenie 
,,osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Umawiajqcyrn sie Panstwie" oznacza kaidq osobe, 
ktora zgodnie z prawem tego Panstwa podlega tam 
opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, 
rniejsce statego pobytu, siedzi be zarzqdu al bo inne kry- 
teriurn o podobnyrn charakterze. Jednakie okreslenie 
to nie obejmuje osob, ktore podlegajq opodatkowaniu 
w tym Panstwie w zakresie dochodu osiqganego tylko 
w tym Panstwie. 

2. Jeieli, stosownie do postanowien ustepu 1, oso- 
ba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawia- 
jqcych sie Panstwach, to jej status okresla sie wedtug 
nastepujqcych zasad: 

a) uwaia sie, i e  osoba ma miejsce zarnieszkania 
w tym Panstwie, w ktorym ma ona state rniejsce za- 
mieszkania; jeieli ma ona state miejsce zamieszka- 
nia w obu Urnawiajqcych sie Panstwach, to uwaia 
sie, i e  ma ona miejsce zamieszkania w tyrn Pan- 
stwie, z ktorym ma ona scislejsze powiqzania oso- 
biste i gospodarcze (osrodek interesow iyciowych); 

b) jeieli nie rnoina ustalid, w ktorym Panstwie osoba 
ma oSrodek interesow iyciowych, albo jeieli nie 
posiada ona statego miejsca zarnieszkania w iad-  
nym z Panstw, to uwaia sie, i e  ma ona rniejsce za- 
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mieszkania w t ym  Umawiajqcym sip Panstwie, 
w ktorym zwykle przebywa; 

C) jeiel i  przebywa ona zazwyczaj w obu Panstwach 
lub nie przebywa zazwyczaj w iadnym z nich, to  
uwaia sic, i e  ma ona miejsce zamieszkania w tym 
Panstwie, ktorego jest obywatelem; 

d) jeiel i  osoba jest obywatelem obu Pahstw lub jeie- 
li nie jest obywatelem iadnego z nich, to  wtasciwe 
organy Umawiajqcych sic Panstw rozstrzygnq 
sprawe w drodze wzajemnego porozumienia. 

3. Jeieli, stosownie do postanowien ustepu 1, oso- 
ba niebedqca osobq fizycznq ma siedzibe w obu Uma- 
wiajqcych sic Panstwach, t o  uwaia sie, i e  ma ona sie- 
dzibe w t y m  Umawiajqcym sie Panstwie, w ktorym 
znajduje sie miejsce jej faktycznego zarzqdu. 

Artykui 5 

Zaktad 

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji okreslenie 
,,zakiadW oznacza statq placowke, przez ktorq caikowi- 
cie lub czesciowo prowadzona jest dziaialnost przed- 
siebiorstwa. 

2. Okreslenie ,,zaktadV obejmuje w szczegolnosci: 

a) miejsce zarzqdu; 

C) biuro; 

e) warsztat i 

f )  kopalnie, i rod to  ropy naftowej lub gazu ziemnego, 
kamieniotom albo inne miejsce wydobywania za- 
sobow mineralnych. 

3. Okreslenie ,,zakiadM obejmuje rownie i  plac bu- 
dowy, prace budowlane, monta iowe lub instalacyjne, 
lub dziatalnosd nadzorczq z n imi  zwiqzanq, lecz tylko 
w przypadku, gdy plac budowy, prace lub dziaialnosd 
z nimi zwiqzana trwajq d iu ie j  n i i  szesd miesiecy. 

4. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia tego 
artykutu okreslenie ,,zaktadn nie obejmuje: 

a) uiytkowania placowek, ktore s iu iq  wytqcznie do  
skiadowania, wystawiania lub wydawania dobr 
lub towarow naleiqcych do  przedsiebiorstwa; 

b) utrzymywania zapasow d6br lub towarow naleiq- 
cych do  przedsiebiorstwa wytqcznie w celu skiado- 
wania, wystawiania lub wydawania; 

C) utrzymywania zapasow d6br lub towarow naleiq- 
cych do  przedsiebiorstwa wytqcznie w celu przero- 
bu  przez inne przedsiebiorstwo; 

d )  utrzymywania staiej placowki wytqcznie w celu za- 
kupu dobr lub towarow albo w celu zbierania infor- 
macji dla przedsiebiorstwa; 

e) utrzymywania staiej placowki wyiqcznie dla po- 
trzeb reklamy, dostarczania informacji, prowadze- 

nia prac badawczych lub podejmowania przygoto- 
wan do lokaty poiyczek albo dla podobnej dziaial- 
nosci majqcej przygotowawczy lub pomocniczy 
charakter dla przedsiebiorstwa; 

f) utrzymywania staiej placowki wytqcznie w celu ja- 
kiegokolwiek poiqczenia rodzajow dziaialnosci, 
o ktorych mowa w t ym  ustepie od  litery a) do el, 
pod warunkiem jednak, i e  caikowita dziatalnosc tej 
placowki, wynikajqca z takiego potqczenia rodza- 
jow dziaialnosci, ma charakter przygotowawczy 
lub pomocniczy. 

5. Bez wzgledu na postanowienia ustepow 1 i 2, je- 
i e l i  osoba, z wyjqtkiem niezaleinego przedstawiciela 
w rozumieniu ustepu 7, dziata w imieniu przedsiebior- 
stwa i osoba ta posiada petnomocnictwo do  zawiera- 
nia umow w Umawiajqcym sic Panstwie w imieniu 
przedsiebiorstwa, i petnomocnictwo to  zwyczajowo 
wykonuje, to  uwaia sic, i e  przedsiebiorstwo to  posia- 
da zaktad w tym Panstwie w zakresie prowadzenia kaz- 
dego rodzaju dziaialnosci, ktorq osoba ta podejmuje 
dla przedsiebiorstwa, chyba i e  czynnosci wykonywane 
przez te osobe ograniczone sq do rodzajow dziaialno- 
Sci, wymienionych w ustepie 4, ktore, gdyby by iy  wy- 
konywane za posrednictwem statej placowki, nie po- 
wodowatyby uznania tej placowki za zakiad na podsta- 
wie postanowien tego ustepu. 

6. Bez wzgledu na powyisze postanowienia tego 
artykutu uwaia sic, i e  towarzystwo ubezpieczeniowe 
jednego Umawiajqcego sie Panstwa, z wyiqczeniem 
reasekuracji, posiada zaktad w drugim Umawiajqcym 
sie Panstwie, jeiel i  pobiera ono sktadki ubezpiecze- 
niowe na terytor ium tego Panstwa lub zawiera umo- 
w y  ubezpieczeniowe odnoszqce sie do  ryzyka wyste- 
pujqcego na jego terytorium poprzez osobe innq n i i  
niezaleiny przedstawiciel, do  ktorego stosuje sie 
ustep 7. 

7. Nie uwaia sip, i e  przedsiebiorstwo posiada za- 
ktad w Umawiajqcym sie Panstwie tylko z tego powo- 
du, i e  wykonuje ono w tym Panstwie czynnosci przez 
maklera, generalnego komisanta albo przez kaidego in- 
nego niezaleinego przedstawiciela, pod warunkiem i e  
te osoby dziatajq w ramach swojej zwyktej dziatalnosci 
oraz i e  w zakresie ich stosunkow handlowych i finanso- 
wych z przedsiebiorstwem nie zostaiy umowione lub 
narzucone warun ki, ktore roiniq sie od warunkow ogol- 
nie uzgadnianych przez niezaleinych przedstawicieli. 

8. Fakt, i e  spoika majqca siedzibe w Umawiajqcym 
sic Panstwie kontroluje lub jest kontrolowana przez 
spotke, ktora ma siedzibe w drugim Umawiajqcym sie 
Pahstwie albo ktora prowadzi dziaialnosd w tym dru- 
g im Paristwie (przez posiadany tam zaktad albo w inny 
sposob), nie wystarcza, aby ktorqkolwiek z tych spoiek 
uwaiac za zakiad drugiej spotki. 

Artykui 6 

Dochod z nieruchornosci 

1. Dochod osiqgany przez osobe majqcq miejsce 
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pan- 
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stwie z majqtku nieruchomego (wtqczajqc dochod z go- 
spodarstwa rolnego i lesnego), potoionego w drugim 
Urnawiajqcym sie Panstwie, rnoie byc opodatkowany 
w tym drugim Panstwie. 

2. Okreslenie ,,majqtek nieruchomy" ma takie zna- 
czenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiajqcego 
sie Panstwa, na terytorium ktorego dany majqtek jest 
potoiony. Okreslenie to obejmuje w kaidym przypad- 
ku mienie przynaleine do majqtku nieruchomego, i y -  
wy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i le- 
snych, prawa, do ktorych majq zastosowanie przepi- 
sy prawa powszechnego dotyczqce wtasnosci ziemi, 
prawa uiytkowania nieruchomosci, jak rowniei pra- 
wa do staiych i zmiennych swiadczen z tytutu eksplo- 
atacji lub prawa do eksploatacji zasobow mineral- 
nych, irodet i innych zasobow naturalnych; statki 
morskie, barki i statki powietrzne nie stanowiq majqt- 
ku nieruchomego. 

3. Postanowienia ustepu 1 stosuje sic do dochodu 
osiqgnietego z bezposredniego uiytkowania, dzieria- 
wy lub innego rodzaju uiytkowania majqtku nierucho- 
mego. 

4. Postanowienia ustepow 1 i 3 stosuje sie rowniei 
do dochodu z majqtku nieruchomego przedsiebior- 
stwa i do dochodu z majqtku nieruchomego siuiqcego 
do wykonywania wolnego zawodu. 

Artykut 7 

Zyski przedsiqbiorstw 

1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sic Pan- 
stwa podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, 
chyba i e  przedsiebiorstwo prowadzi lub prowadzito 
dziatalnoid gospodarczq w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie poprzez potoiony tam zaktad. Jeieli przed- 
siebiorstwo prowadzi lub prowadzito dziatalnosd w ten 
sposob, zyski przedsiebiorstwa mogq byc opodatko- 
wanie w drugim Panstwie, jednaktylko wtakiej mierze, 
w jakiej mogq byc przypisane: 

a) takiemu zaktadowi; 

b) sprzedaiy w drugim Pahstwie dobr Iub towarow ta- 
kiego samego lub podobnego rodzaju, jak dobra 
lub towary sprzedawane poprzez ten zaktad. 

Jednakie zyski pochodzqce ze sprzedaiy, o ktorej mo- 
wa pod literq b), nie podlegajq opodatkowaniu w dru- 
gim Panstwie, jeieli przedsiebiorstwo wykaie, i e  
sprzedai taka byia prowadzona z przyczyn innych n i i  
w celu osiqgniecia korzysci ptynqcych z niniejszej 
Konwencji. 

2. Z zastrzeieniem postanowien ustepu 3, jeieli 
przedsiebiorstwo Umawiajqcego siq Panstwa prowa- 
dzi lub prowadzito dziatalnosd gospodarczq w drugim 
Umawiajqcym sie Panstwie poprzez potoiony tam za- 
ktad, to w kaidym Umawiajqcym sie Panstwie naleiy 
przypisac takiemu zaktadowi takie zyski, ktore m6gtby 
on osiqgnqc, gdyby wykonywat takq samq lub podob- 
nq dziaialnosc w takich samych lub podobnych warun- 

kach jako samodzielne przedsiebiorstwo i byi catkowi- 
cie niezaleiny w stosunkach z przedsiebiorstwem, kto- 
rego jest zakiadem. 

3. Przy ustalaniu zyskow zakiadu dopuszcza sie od- 
liczanie naktadow ponoszonych dla tego zakiadu, 
wiqcznie z kosztarni zarzqdzania i ogolnymi kosztami 
administracyjnyrni, niezaleinie od tego, czy powstaiy 
w tym Panstwie, w ktorym potoiony jest zakiad, czy 
gdzie indziej. Jednakie nie dopuszcza sie takiego odli- 
czenia w przypadku kwot, jeieli takowe istniejq, piaco- 
nych przez zaktad (w innym celu n i i  zwrot rzeczywi- 
stych wydatkow) na rzecz centrali przedsiebiorstwa lub 
jego innych biur z tytuiu opiat licencyjnych, honora- 
riow lub innych podobnych ptatnosci za prawa do ko- 
rzystania z patentow albo innych praw, w postaci pro- 
wizji za wykonanq usiuge lub za zarzqdzanie albo, 
z wyjqtkiem bankow, z tytuiu odsetek od pieniedzy po- 
iyczonych zaktadowi. 

4. Jeieli w Umawiajqcym sic Panstwie istnieje zwy- 
czaj ustalania zyskow zaktadu przez podziat catkowi- 
tych zyskow przedsiebiorstwa na jego poszczegolne 
czesci, to iadne postanowienie ustepu 2 nie wyklucza 
ustalenia przez to Umawiajqce sie Panstwo zysku do 
opodatkowania wedtug zwyczajowo stosowanego po- 
dziatu; sposob stosowanego podziaiu zysku musi byc 
jednak taki, ieby wynik byi zgodny z zasadarni zawar- 
tymi w tym artykule. 

5. Nie moina przypisac zakiadowi zysku tylko z ty- 
tutu samego zakupu dobr Iub towarow przez ten zaktad 
dla przedsiebiorstwa. 

6. Przy stosowaniu poprzednich ustepow ustalanie 
zyskow zakiadu powinno byc dokonywane kaidego ro- 
ku w taki Sam sposob, chyba i e  istniejq uzasadnione 
powody, aby postqpic inaczej. 

7. Jeieli w zyskach mieszczq sie dochody, ktore zo- 
staiy odrebnie uregulowane w innych artykutach niniej- 
szej Konwencji, to postanowienia tych innych artykutow 
nie bedq naruszane przez postanowienia tego artykutu. 

Artykut 8 

Transport rnorski i lotniczy 

1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Pan- 
stwa osiqgane z eksploatacji w transporcie rniedzyna- 
rodowym statkow morskich i statkow powietrznych 
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Panstwie. 

2. Zyski, o ktorych mowa w ustepie 1, nie obejmu- 
jq zyskow osiqganych ze swiadczenia zakwaterowania 
lub przewozu innego nit wynikajqcy z eksploatacji stat- 
kow morskich lub powietrznych w transporcie miedzy- 
narodowym. 

3. Postanowienia ustepu 1 stosuje sie rowniei do 
zyskow pochodzqcych z uczestnictwa w umowie po- 
olowej, we wspolnym przedsiebiorstwie lub rniedzy- 
narodowym zwiqzku eksploatacyjnym. 
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Artykut 9 

Przedsiebiorstwa powiqzane 

1. Jeieli: 

a) przedsiebiorstwo Umawiajacego sie Panstwa 
uczestniczy bezposrednio lub posrednio w zarza- 
dzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiebiorstwa 
drugiego Umawiajacego sie Panstwa albo 

b) te same osoby uczestnicza bezposrednio lub po- 
srednio w zarzadzaniu, kontroli lub w kapitale 
przedsiebiorstwa Umawiajacego sie Panstwa 
i przedsiebiorstwa drugiego Umawiajacego sie 
Panstwa 

i jeieli w jednym i w drugim przypadku miedzy dwo- 
ma przedsiebiorstwami, w zakresie ich stosunkow 
handlowych i finansowych, zostana umowione lub 
narzucone warunki, ktore roinia sie od warunkow, 
ktore ustalityby miedzy sob4 niezaleine przedsiebior- 
stwa, wowczas zyski, ktore osiagnetoby jedno 
z przedsiebiorstw bez tych warunkow, ale z powodu 
tych warunkow ich nie osiagneto, mogq byc uznane 
za zyski tego przedsiebiorstwa i odpowiednio opodat- 
kowane. 

2. Jeieli Umawiajace sie Panstwo wtacza do zy- 
skow wtasnego przedsiebiorstwa i odpowiednio opo- 
datkowuje rowniei zyski przedsiebiorstwa drugiego 
Umawiajqcego sie Panstwa, z tytutu ktorych przedsie- 
biorstwo to zostato opodatkowane w tym drugim Pan- 
stwie, a zyski w ten sposob potaczone sa zyskami, kto- 
re osiagnetoby przedsiebiorstwo pierwszego Panstwa, 
gdyby warunki ustalone miedzy oboma przedsiebior- 
stwami byty warunkami, ktore byty uzgodnione po- 
miedzy przedsiebiorstwami niezaleinymi, wtedy to 
drugie Panstwo moie, zgodnie z ustepern 3 artyku- 
tu 25, dokonac odpowiedniej korekty kwoty podatku 
wymierzonego w tym Panstwie w stosunku do tych zy- 
skow, jesli zgadza sie ono z korekta dokonana przez 
pierwsze Panstwo. Przy ustalaniu takiej korekty bed4 
odpowiednio uwzgledniane inne postanowienia ni- 
niejszej Konwencji, a wtaiciwe organy Umawiajacych 
sie Panstw bed4 w razie koniecznosci porozumiewac 
sie ze sob4 bezposrednio. 

3. Przepisow ustepu 2 nie stosuje sie w przypad- 
ku oszustwa, raiacego zaniedbania lub winy umysl- 
nej. 

Artykut 10 

Dywidendy 

i zgodnie z prawern tego Panstwa, lecz jeieli wtasciciel 
dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, to podatek ten 
nie rnoie przekroczyd: 

a)  5 procent kwoty dywidend brutto, jeieli ich wtasci- 
cielern jest spotka (inna n i i  osobowa), ktorej bez- 
posredni udziat w kapitale spotki wyptacajacej dy- 
widendy wynosi co najmniej 25 procent, 

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

Postanowienia tego ustepu nie naruszaja opodatko- 
wania spotki w odniesieniu do zyskow, z ktorych dy- 
widendy sa wyptacane. 

3. Okreslenie ,,dywidendyn uiyte w tyrn artykule 
oznacza dochod z akcji, akcji gratisowych, praw do 
udziatu w zysku, akcji w gornictwie, akcji zatoiyciel- 
skich lub innych praw, z wyjatkiern wierzytelnosci, jak 
rowniei dochody z innych praw spotki, ktore wedtug 
prawa podatkowego Panstwa, w ktorym spotka wypta- 
cajaca dywidendy ma siedzibe, sa pod wzgledem po- 
datkowym traktowane jak dochody z akcji. 

4. Postanowienia ustepow 1 i 2 nie maja zastoso- 
wania, jeieli wtasciciel dywidend, majqcy rniejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w Umawiajacym sie Panstwie, 
wykonuje w drugim Umawiajacym sie Panstwie, 
w ktorym znajduje sie siedziba spotki wyptacajacej dy- 
widendy, dziatalnosc gospodarcza poprzez zaktad 
w nirn potoiony badi wykonuje w tym drugirn Pan- 
stwie wolny zawod w oparciu o potoiona w nirn stat4 
placowke i gdy udziat, z tytutu ktorego wyptaca sie dy- 
widendy, faktycznie wiaie sie z dziatalnoscia takiego 
zaktadu lub statej placowki. W takim przypadku, w za- 
leinosci od konkretnej sytuacji, stosuje sie postano- 
wienia artykutu 7 lub artykutu 14. 

5. Jeieli spotka, ktorej siedziba znajduje sie w Urna- 
wiajacym sie Panstwie, osiaga zyski lub dochody z dru- 
giego Umawiajacego sie Panstwa, wowczas to drugie 
Panstwo nie rnoie ani obciqiad podatkiem dywidend 
wyptacanych przez te spotke, z wyjatkiern przypadku, 
gdy takie dywidendy sa wyptacane osobie majqcej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym drugim Pan- 
stwie, lub w przypadku, gdy udziat, z tytutu ktorego dy- 
widendy sa wyptacane, faktycznie wiqie sie z dziatal- 
noscia zaktadu lub statej placowki potoionej w drugirn 
Panstwie, ani tei obciqiad niewydzielonych zyskow 
spotki podatkiem od niewydzielonych zyskow, nawet 
kiedy wyptacone dywidendy lub niewydzielone zyski 
catkowicie lub czesciowo pochodza z zyskow albo do- 
chodow osiagnietych w tym drugim Panstwie. 

1. Dywidendy wyptacane przez spotke majacq sie- Artykut I I 
dzibe w Umawiajacym sie Panstwie osobie majacej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawia- Odsetki 
jacym sie Panstwie moga byc opodatkowane w tym 
drugim Panstwie. 1. Odsetki, ktore powstaja w Umawiajacym sie 

Panstwie i sa wyptacane osobie majacej miejsce za- 
2. Jednakie dywidendy takie moga bye opodatko- mieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajacym sie 

wane takie w Umawiajacym sie Panstwie, w ktorym Panstwie, moga byc opodatkowane w tym drugim 
spotka wyptacajaca dywidendy ma swoja siedzibe, Panstwie. 
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2. Jednakie takie odsetki mogq by6 takie opodat- 
kowane w Umawiajacym sie Panstwie, w ktorym po- 
wstajq, i zgodnie z ustawodawstwem tego Panstwa, 
ale jeieli odbiorca jest ich wtascicielem, podatek w ten 
sposob ustalony nie moie przekroczyc: 

a) 5 procent kwoty odsetek brutto w nastepujacych 
przypadkach: 

i) jesli wtascicielem odsetek jest bank lub towarzy- 
stwo ubezpieczeniowe, 

ii) odnosnie do odsetek pochodzacych z obligacji 
i skryptow dtuinych, ktore sq regularnie i w istot- 
nym stopniu przedmiotem obrotu na uznanym 
rynku papierow wartosciowych; 

b) 15 procent kwoty odsetek brutto we wszystkich po- 
zostatych przypadkach. 

3. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 2 wszelkie 
odsetki, o ktorych mowa w ustepie 1, podlegaja opo- 
datkowaniu tylko w Umawiajacym sie Panstwie, w kto- 
rym wtasciciel ma miejsce zamieszkania lub siedzibe, 
jeieli: 

a) wtascicielem odsetek jest Umawiajqce sie Pan- 
stwo, jego jednostka terytorialna lub organ lokalny 
albo w przypadku Polski - Narodowy Bank Polski, 
a w przypadku Meksyku - Banco de Mexico; 

b) odsetki sq wyptacane przez ktorykolwiek z podmio- 
tow wymienionych pod litera a); 

C) wtascicielern odsetek jest uznany fundusz emery- 
talny lub rentowy, pod warunkiern i e  jego dochod 
jest powszechnie zwolniony w tym Panstwie z opo- 
datkowania; 

d) odsetki powstajq w Meksyku i sa ptacone w zwiaz- 
ku z poiyczka udzielonq, gwarantowana lub ubez- 
pieczona na okres nie krotszy n i i  trzy lata albo kre- 
dytem udzielonym, gwarantowanym lub ubezpie- 
czonym na taki okres przez Bank Pekao S.A., Kor- 
poracje Ubezpieczen Kredytow Eksportowych 
(KUKE) i Bank Handlowy w Warszawie S.A.; 

e) odsetki powstajq w Polsce i sq ptacone w zwiazku 
z poiyczkq udzielonq, gwarantowanq lub ubezpie- 
czona na okres nie krotszy n i i  trzy lata albo kredy- 
tem udzielonym, gwarantowanym lub ubezpieczo- 
nym na taki okres przez Banco Nacional de Comer- 
cio Exterior, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C. lub 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, 
S.N.C. 

4. Uiyte w tym artykule okreslenie ,,odsetkiV ozna- 
cza dochod z wszelkiego rodzaju wierzytelnosci, za- 
rowno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hi- 
poteka lub prawem do uczestniczenia w zyskach dtui- 
nika, a w szczegolnoSci dochody z poiyczek rzadowych 
oraz dochody z obligacji lub skryptow dtuinych, wtacz- 
nie z premiami i nagrodami zwiazanymi z takimi po- 
iyczkami, obligacjami lub skryptami dtuinymi, jak 
rowniei kaidy inny dochod, ktory zgodnie z prawern 
podatkowym Umawiajacego sie Panstwa, w ktorym 
ten dochod powstaje, jest traktowany jako dochod z ty- 

tutu pozyczonych pieniedzy. Optat karnych z tytutu 
opoinionej zaptaty nie uwaia sie za odsetki w rozumie- 
niu tego artykutu. 

5. Postanowienia ustepow 1, 2 i 3 nie maja zastoso- 
wania, jeieli wtasciciel odsetek majqcy miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w Umawiajacym sie Panstwie 
wykonuje w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, 
w ktoryrn powstajq odsetki, bqdz dziatalnosc gospo- 
darcza poprzez zaktad tam potoiony, badz wykonuje 
w tym Pahstwie wolny zawod w oparciu o statq pla- 
cowke, ktora jest w nim potoiona, i jezeli wierzytel- 
nose, z tytutu ktorej ptacone sq odsetki, jest faktycznie 
zwiqzana ztakim zaktadem lub statq placowkq. W takirn 
przypadku, w zaleinosci od konkretnej sytuacji, stosu- 
je sie postanowienia artykutu 7 lub artykutu 14. 

6. Uwaia sie, i e  odsetki powstaja w Umawiajqcyrn 
sie Panstwie, jeieli ptatnikiern jest to Panstwo, jego 
jednostka terytorialna, organ lokalny lub osoba maja- 
ca w tym Panstwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. 
Jeieli jednak osoba wyptacajqca odsetki, bez wzgledu 
na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe 
w Umawiajqcym sie Panstwie, posiada w Umawiajq- 
cym sie Pahstwie zaktad lub stat4 placowke, w zwiqzku 
z dziatalnosciq ktorych powstato zobowiqzanie, z tytu- 
tu ktorego sq wyptacane odsetki, i zaptata tych odsetek 
jest pokrywana przez ten zaktad lub stat3 placowke, to 
uwaia sie, i e  odsetki takie powstaja w Panstwie, w kto- 
rym potozony jest zaktad lub stata placowka. 

7. Jeieli istniejq szczegolne powiqzania miedzy 
ptatnikiem a wtascicielern odsetek lub rniedzy nirni 
a osoba trzecia i kwota odsetek, z jakiejkolwiek przyczy- 
ny, przekracza kwote, ktora bytaby uzgodniona pornie- 
dzy ptatnikiem a wtascicielem odsetek bez tych powiq- 
zan, wowczas postanowienia tego artykutu majq zasto- 
sowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W ta- 
kim przypadku nadwyika ponad wyrnieniona poprzed- 
nia czesd podlega opodatkowaniu w kazdym Urnawia- 
jqcym sie Panstwie zgodnie z jego prawem i z uwzgled- 
nieniem odpowiednich postanowien niniejszej Kon- 
wencji. 

8. Postanowienia tego artykutu nie rnajq zastoso- 
wania, jezeli wtasciwe organy uzgodnia, i e  wierzytel- 
nose, z tytutu ktorej sq wyptacane odsetki, zostata 
stworzona lub zostata przejeta gtownie w celu odnie- 
sienia korzysci z tego artykutu. W takirn przypadku sto- 
suje sie przepisy prawa wewnetrznego Umawiajacego 
sie Panstwa, w ktorym odsetki powstaja. 

Artykut 12 

Nalelnosci licencyjne 

1. Naleinosci licencyjne, powstajqce w Umawiajq- 
cym sie Panstwie i wyptacane osobie rnajqcej rniejsce 
zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajacym sie 
Panstwie, moga byc opodatkowane w tym drugim 
Panstwie. 

2. Jednakie takie naleinosci licencyjne mogq byc 
opodatkowane rowniei w Urnawiajqcym sie Panstwie, 
w ktorym powstaja, i zgodnie z jego prawem, ale jeie- 
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li odbiorca jest wtascicielern naleinosci licencyjnych, 
to wysokosd podatku nie moie  przekroczyd 10 procent 
kwoty naleinosci licencyjnych brutto. 

3. Okreslenie ,,naleinosci licencyjne" uiyte w tym 
artykule oznacza wszelkiego rodzaju naleinosci pta- 
cone za uiytkowanie lub prawo do uiytkowania 
wszelkich praw autorskich do dzieta literackiego, ar- 
tystycznego lub naukowego, wtqcznie z filmami dla 
kin oraz fi lmami lub tasmami dla radia lub telewizji, 
publicznego przekazu przez satelite, kabel, swiatto- 
wod lub podobnq technologic, wszelkiego patentu, 
znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajem- 
nicy technologii Iub procesu produkcyjnego, jak row- 
n ie i  za uiytkowanie lub prawo do uiytkowania jakie- 
gokolwiek urzqdzenia przemystowego, handlowego 
lub naukowego albo za informacje dotyczqce do- 
swiadczenia w dziedzinie przemystowej, handlowej 
lub naukowej. Okreslenie ,,naleznosci licencyjne" 
obejmuje rowniez zyski osiqgane z przeniesienia ja- 
kiegokolwiek takiego prawa lub wtasnosci, ktore sq 
zalezne od ich wydajnosci, korzystania z nich lub dys- 
ponowania nimi. 

4. Postanowienia ustepow 1 i 2 nie majq zastoso- 
wania, jeieli wtasciciel naleinosci licencyjnych, majq- 
cy miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym 
sie Panstwie, prowadzi w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie, z ktorego pochodzq naleinosci licencyjne, 
dziatalnosc gospodarczq poprzez zaktad w nim potozo- 
ny bqdi wykonuje w drugim Panstwie wolny zawod 
w oparciu o statq placowke tam potoionq, a prawa lub 
majqtek, z tytutu ktorych wyptacane sq naleinosci li- 
cencyjne, faktycznie wiq iq sie z dziatalnosciq tego za- 
ktadu lub statej placowki. W takim przypadku stosuje 
sie odpowiednio, w zaleinosci od konkretnej sytuacji, 
postanowienia artykutu 7 lub artykutu 14. 

5. Uwaia sie, i i  naleinosci licencyjne powstajq 
w Umawiajqcym sic Panstwie, kiedy ich ptatnikiem 
jest to Paristwo, jego jednostka terytorialna, organ lo- 
kalny albo osoba majqca miejsce zamieszkania lub 
siedzibe w tym Panstwie. Jednakie, jeieli osoba wy- 
ptacajqca naleinosci licencyjne, niezaleinie od tego, 
czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe w Uma- 
wiajqcym sie Panstwie, posiada w Umawiajqcym sie 
Panstwie zaktad lub statq placowke, a naleinosci te sq 
ponoszone przez ten zaktad lub statq placowke, wow- 
czas uwaia sie, i i  naleinosci licencyjne powstajq 
w Panstwie, w ktorym znajduje sie zaktad lub stata pla- 
cowka. 

6. Jeieli w wyniku szczegolnych powiqzan miedzy 
ptatnikiem a wtascicielern naleinosci licencyjnych lub 
miedzy nimi a osobq trzeciq kwota naleinosci licencyj- 
nych wyptacana za uiytkowanie, prawo lub inforrnacje 
przekracza kwote, ktorq ptatnik i wtasciciel naleinosci 
licencyjnych uzgodniliby bez tych powiqzan, wowczas 
postanowienia tego artykutu stosuje sie tylko do tej 
ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nad- 
wyika ponad wymienionq poprzednio kwote podlega 
opodatkowaniu w kaidym Umawiajqcym sie Panstwie 
zgodnie z jego prawem i z uwzglednieniem innych po- 
stanowien niniejszej Konwencji. 

7. Postanowienia tego artykutu nie majq zastoso- 
wania, jeieli wtasciwe organy uzgodniq, i e  prawa, 
z tytutu ktorych sq wyptacane naleinosci licencyjne, 
zostaty ustanowione lub przejete gtownie w celu od- 
niesienia korzysci z tego artykutu. W takim przypadku 
stosuje sie przepisy prawa wewnetrznego Umawiajq- 
cego sie Panstwa, w ktorym naleznosci licencyjne po- 
wstajq. 

Artvkut 13 

Zyski z przeniesienia wtasnosci rnajqtku 

1. Zyski osiqgane przez osobe majqcq miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Panstwie 
z przeniesienia wtasnosci majqtku nieruchomego, 
o ktorym mowa w artykule 6, i potoionego w drugim 
Umawiajqcym sie Panstwie, mogq byc opodatkowane 
w tym drugim Panstwie. 

2. Zyski z przeniesienia wtasnosci akcji i udziatow 
lub innych praw w spotce, ktorej aktywa sktadajq sie 
gtownie, bezposrednio lub posrednio, z majqtku nieru- 
chomego potoionego w Umawiajqcym sie Panstwie 
lub z praw wchodzqcych w sktad tego majqtku nieru- 
chomego, mogq byc opodatkowane w tym Panstwie. 
Dla potrzeb niniejszego ustepu nie bierze sie pod uwa- 
ge majqtku nieruchomego wykorzystywanego przez 
sp6tke w jej dziatalnosci przemystowej, handlowej lub 
rolniczej albo przez osoby wykonujqce wolne zawody. 

3. Oprocz zyskow podlegajqcych opodatkowaniu, 
zgodnie z postanowieniami poprzednich ustepow tego 
artykutu, zyski osiqgane przez osobe majqcq rniejsce za- 
mieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Panstwie 
z przeniesienia wtasnosci akcji, udziatow lub innych 
praw rnajqtkowych spotki, ktora ma siedzibe w drugim 
Umawiajqcym sie Panstwie, mogq byc opodatkowane 
w tym drugim Panstwie, jeieli odbiorca zyskow, w cza- 
sie dwunastu miesiecy poprzedzajqcych to przeniesie- 
nie, bezposrednio lub posrednio posiadat udziat w wy- 
sokosci co najmniej 20 procent kapitatu spotki. 

4. Zyski z przeniesienia wtasnogci majqtku rucho- 
mego stanowiqcego czesd majqtku zaktadu, ktory 
przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Panstwa posiada 
w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, albo z przenie- 
sienia wtasnosci rnajqtku ruchomego naleiqcego do 
statej placowki, ktorq osoba majqca miejsce zamiesz- 
kania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Panstwie posia- 
da w drugim Umawiajqcym sie Panstwie w celu wyko- 
nywania wolnego zawodu, tqcznie z zyskarni, ktore po- 
chodzq z przeniesienia wtasnosci takiego zaktadu (od- 
rebnie albo razern z catyrn przedsiebiorstwern) lub ta- 
kiej statej placowki, rnogq byc opodatkowane w tyrn 
drugim Panstwie. 

5. Zyski osiqgane z przeniesienia tytutu wtasnosci 
statkow morskich lub statkow powietrznych eksploato- 
wanych w transporcie miedzynarodowym oraz z prze- 
niesienia tytutu wtasnosci rnajqtku ruchornego zwiqza- 
nego z eksploatacjq takich statkow morskich lub stat- 
kow powietrznych podlegajq opodatkowaniu tylko 
w tym Umawiajqcym sie Panstwie, w ktorym znajduje 
sie siedziba przedsiebiorstwa. 
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6. Zyski z przeniesienia tytutu wtasnosci jakiegokol- 
wiek majqtku niewymienionego w artykule 13 lub 
w poprzednich ustepach tego artykutu podlegajq opo- 
datkowaniu tylko w tym Umawiajqcym sie Panstwie, 
w ktorym przenoszqcy tytut wiasnosci ma miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe. 

Artykui 14 

Wolne zawody 

1. Dochod, ktory osoba majqca miejsce zanlieszka- 
nia w Umawiajqcym sie Panstwie osiqga z wykonywa- 
nego wolnego zawodu albo innej dziaialnosci o samo- 
dzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko 
w tym Panstwie. Jednakie taki dochod moie by6 opo- 
datkowany w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, jesli: 

a) osoba fizyczna majqca w nim miejsce zamieszkania 
przebywa w tym Panstwie przez okres lub okresy 
przekraczajqce iqcznie 183 dni podczas kaidego 
dwunastomiesi~cznego okresu, rozpoczynajqcego 
sie lub konczqcego w danym roku podatkowym, lub 

b) osoba majqca w nim miejsce zamieszkania posia- 
da w tym Panstwie statq placowke w celu wykony- 
wania swej dziatalnosci, jednak tylko w takim za- 
kresie, w jakim dochod ten moie bye przypisany tej 
placowce. 

2. Okreslenie ,,wolny zawod" obejmuje w szczegol- 
nosci samodzielnie wykonywanq dziaialnoSd nauko- 
wq, literackq, artystycznq, wychowawczq lub oswiato- 
wq, jak rowniei samodzielnie wykonywanq dziatalnosc 
lekarzy, prawnikow, iniynierow, architektow, denty- 
stow i ksiegowych. 

Artykut 15 

Praca najernna 

1. Z uwzglednieniem postanowien artykuiow 16, 18 
i 19 uposaienia, place i inne podobne wynagrodzenia, 
ktore osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawia- 
jqcym sie Panstwie otrzymuje z pracy najemnej, podle- 
gajq opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, chyba i e  
praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiajq- 
cym sie Panstwie. Jeieli praca jest tak wykonywana, to 
otrzymywane za niq wynagrodzenie moie bye opodat- 
kowane w tym drugim Panstwie. 

2. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 1 wyna- 
grodzenie, jakie osoba majqca miejsce zamieszkania 
w Umawiajqcym sie Panstwie osiqga z pracy najemnej, 
wykonywanej w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, 
podlega opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Pan- 
stwie, jeieli: 

a) odbiorca przebywa w drugim Panstwie przez okres 
lub okresy nieprzekraczajqce tqcznie 183 dni pod- 
czas kaidego dwunastomiesi~cznego okresu, roz- 
poczynajqcego sie lub konczqcego w danym roku 
podatkowym, i 

b) wynagrodzenie jest wyptacane przez pracodawce 
lub w imieniu pracodawcy, ktory nie ma miejsca 
zamieszkania lub siedziby w drugim Panstwie, i 

C) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zaktad lub 
statq placowke, ktorq pracodawca posiada w dru- 
gim Panstwie. 

3. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia tego 
artykutu wynagrodzenie osiqgane z pracy najemnej, 
wykonywanej na poktadzie statku morskiego lub statku 
powietrznego eksploatowanego w transporcie miedzy- 
narodowym przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sic 
Panstwa, moie byc opodatkowane w tym Panstwie. 

Artykui 16 

Wynagrodzenia dyrektorow 

Wynagrodzenia dyrektorow i inne podobne swiad- 
czenia, ktore osoba majqca miejsce zamieszkania 
w Umawiajqcym sic Panstwie osiqga z tytutu cztonko- 
stwa w radzie dyrektorow lub jako biegiy rewident, 
a w przypadku Meksyku, ktore uzyskuje jako ,,admini- 
strator" lub jako ,,comisario", w spotce majqcej siedzi- 
be w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, mogq byc 
opodatkowane w tym drugim Panstwie. 

Artykui 17 

Artysci i sportowcy 

1. Bez wzgledu na postanowienia artykutow 14 i 15 
dochod uzyskany przez osobe majqce miejsce zamiesz- 
kania w Umawiajqcym sig Panstwie z tytuiu dziaialno- 
sci artystycznej, na przyktad artysty scenicznego, filmo- 
wego, radiowego lub telewizyjnego, jak tei muzyka lub 
sportowca, z osobiscie wykonywanej w tym charakte- 
rze dziaialnosci w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, 
moie byc opodatkowany w tym drugim Panstwie. Do- 
chod, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, dotyczy 
rowniei dochodu osiqganego z kaidej dziatalnosci oso- 
biscie wykonywanej w drugim Umawiajqcym sie Pan- 
stwie przez takq osobe, odnoszqcej sie do jej reputacji 
jako artysty lub sportowca. 

2. Jeieli dochod majqcy zwiqzek z osobiscie wyko- 
nywanq dziaialnosciq artysty lub sportowca nie przy- 
pada temu artyscie lub sportowcowi, lecz innej osobie, 
wowczas dochod taki, bez wzgledu na postanowienia 
artykutow 7, 14 i 15, moie byc opodatkowany w tym 
Umawiajqcym sie Panstwie, w ktoryrn dziaialnosc tego 
artysty lub sportowca jest wykonywana. 

3. Bez wzgledu na postanowienia ustepow 1 i 2 te- 
go artykuiu dochod, o ktoryrn mowa w tym artykule, 
jest zwolniony z opodatkowania w Umawiajqcym sie 
Paristwie, w ktoryrn dziatalnosc artysty lub sportowca 
jest wykonywana, pod warunkiern i e  dziaialnosc ta  jest 
w znacznej czesci opiacana z funduszy publicznych te- 
go Panstwa lub panstwa drugiego albo gdy dziaialnosc 
ta jest wykonywana na mocy umowy kulturalnej lub 
porozumienia zawartego przez te Panstwa. 

Artykui 18 

Ernerytury 

Z uwzglednieniem postanowieri artykuiu 19 
ustqp 2 emerytury i inne podobne swiadczenia, wy- 
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ptacane osobie majqcej miejsce zamieszkania w Urna- 
wiajqcyrn sie Panstwie z tytutu jej wczesniejszej pracy 
najemnej, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pan- 
stwie, w ktoryrn odbiorca emerytury ma miejsce za- 
mieszkania. 

Artykut 19 

Pracownicy panstwowi 

1. a) Uposaienie, ptace i inne podobne wynagro- 
dzenia, inne n i i  emerytura, wyptacane przez Urnawia- 
jqce sie Panstwo, jego jednostke terytorialnq lub organ 
lokalny osobie fizycznej z tytutu ustug swiadczonych 
na rzecz tego Panstwa, jego jednostki terytorialnej lub 
organu lokalnego, podlegajq opodatkowaniu tylko 
w tyrn Panstwie. 

b) Jednakie uposaienia, ptace i inne podobne wy- 
nagrodzenia podlegajq opodatkowaniu tylko w drugim 
Umawiajqcym sic Panstwie, jeieli ustugi sq swiadczo- 
ne w tym Panstwie, a osoba swiadczqca te ustugi ma 
miejsce zamieszkania w tym drugim Panstwie, i ktora: 

i) jest obywatelem tego Panstwa lub 

ii) nie stata sie osobq majqcq miejsce zamieszkania 
w tyrn Panstwie wytqcznie w celu Swiadczenia 
tych ustug. 

2. a) Jakakolwiek emerytura, wyptacana przez lub 
pochodzqca z funduszy utworzonych przez Umawiajq- 
ce sie Panstwo, jego jednostke terytorialnq lub organ 
lokalny osobie fizycznej z tytutu swiadczenia ustug na 
rzecz tego panstwa, jego jednostki terytorialnej lub or- 
ganu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko w tym 
Panstwie. 

b) Jednakie taka emerytura podlega opodatkowa- 
niu tylko w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, jesli 
osoba jest obywatelem tego Panstwa i posiada w nim 
miejsce zamieszkania. 

3. Postanowienia artykutow 15, 16 i 18 stosuje sie 
do uposazen, ptac i innych podobnych wynagrodzen 
i emerytur z tytutu swiadczenia ustug pozostajqcych 
w zwiqzku z dziatalnosciq gospodarczq prowadzonq 
przez Umawiajqce sie Panstwo, jego jednostke teryto- 
rialnq lub organ lokalny. 

Artykut 20 

Studenci 

Naleinosci otrzyrnywane na utrzyrnanie, ksztatce- 
nie lub odbywanie praktyki przez studenta lub prakty- 
kanta, ktory przebywa w pierwszym Umawiajqcym sie 
Paristwie wytqcznie w celu ksztatcenia sie, odbywania 
praktyki lub szkolenia, a ktory ma lub bezposrednio 
przed przybyciem do tego Panstwa rniat miejsce za- 
rnieszkania w drugim Umawiajqcym sie Panstwie, nie 
podlegajq opodatkowaniu w pierwszym Panstwie, pod 
warunkiem i e  naleinosci te pochodzq ze irodet spoza 
pierwszego Panstwa. 

Artykut 21 

Profesorowie i pracownicy naukowi 

1. Osoba fizyczna, ktora przebywa czasowo w jed- 
nym Umawiajqcym sie Panstwie w celu nauczania lub 
prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, 
w szkole pomaturalnej bqdi  innej uznanej placowce 
oswiatowej tego Umawiajqcego sie Panstwa, a ktora 
ma lub bezposrednio przed tq wizytq miata state rniej- 
sce zamieszkania w drugim Umawiajqcym sie Pan- 
stwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierw- 
szym wymienionym Urnawiajqcym sie Panstwie z tytu- 
tu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac 
badawczych przez okres nieprzekraczajqcy dwoch lat, 
liczqc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu. 

2. Postanowienia ustepu 1 niniejszego artykutu nie 
majq zastosowania do dochodu z tytutu prac badaw- 
czych, jeieli takie prace sq podejrnowane nie w intere- 
sie publicznym, ale gtownie dla prywatnej korzysci 
okreslonej osoby lub osob. 

Artykut 22 

lnne dochody 

Czesci dochodu osoby majqcej miejsce zamieszka- 
nia lub siedzibe w Umawiajqcym sie Panstwie, ktore 
nie sq objete postanowieniami poprzednich artykutow 
niniejszej Konwencji i powstajq w drugim Umawiajq- 
cym sie Panstwie, podlegajq opodatkowaniu w tym 
drugim Panstwie. 

Artykut 23 

Unikanie podwojnego opodatkowania 

1. W przypadku Polski podwojnego opodatkowania 
unikac sie bedzie w sposob nastepujqcy: 

a) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibe w Polsce osiqga dochod, ktory moie byc 
opodatkowany w Meksyku, to Polska, z zastrzeie- 
niem postanowien pod literq b), zwolni taki dochod 
z opodatkowania. Polska, przy obliczaniu wysoko- 
sci podatku, ktory bytby zastosowany, gdyby zwol- 
niony dochod nie byt wytqczony z opodatkowania, 
bierze pod uwage zwolniony dochod; 

b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub sie- 
dzibe w Polsce osiqga dochod, ktory zgodnie z po- 
stanowieniarni artykutow 10, 11 i 12 moie byc opo- 
datkowany w Meksyku, to Polska zezwoli na odli- 
czenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty 
rownej zaplaconemu meksykariskiemu podatkowi 
dochodowemu. Takie odliczenie nie moie jednak 
przekroczyc tej czesci podatku, obliczonego przed 
dokonaniem odliczenia, ktory odnosi sie do docho- 
du uzyskanego z Meksyku. 

2. Zgodnie z postanowieniami i z uwzglednieniern 
ograniczen zawartych w ustawodawstwie meksykan- 
skim, ktore moie podlegac okresowyrn zmianom, jed- 
nakie z zachowaniem niniejszych zasad ogolnych, 
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Meksyk zezwala osobom majqcym w nim miejsce za- 
mieszkania lub siedzibe zaliczyc na poczet podatku 
meksykanskiego: 

a) podatek polski ptacony od dochodu osiqganego 
w Polsce w wysokosci nieprzekraczajqcej podatku 
ptaconego od takiego dochodu w Meksyku i 

b) w przypadku spotki posiadajqcej przynajmniej 
10 procent udziatu w kapitale spotki, ktora ma sie- 
dzibe w Polsce i od ktorej pierwsza wspomniana 
spotka otrzymuje dywidende, polski podatek pta- 
cony przez spotke wyptacajqcq dywidendy nali- 
czany od zyskow, z ktorych dywidendy sq wypta- 
cane. 

Artykut 24 

Rowne traktowanie 

1. Obywatele Umawiajqcego sie Panstwa nie mogq 
byc poddani w drugim Umawiajqcym sie Panstwie ani 
opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nim obowiqzkom, 
ktore sq inne lub bardziej uciqiliwe n i i  opodatkowanie 
i zwiqzane z nim obowiqzki, ktorym sq lub mogq byc 
poddani w tych samych okolicznosciach obywatele te- 
go drugiego Panstwa, a w szczegolnosci w zwiqzku 
z ich miejscem zamieszkania. Niniejsze postanowienie 
stosuje sic rowniei, bez wzgledu na postanowienia ar- 
tykutu 1, w stosunku do osob, ktore nie majq miejsca 
zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawia- 
jqcych sie Panstwach. 

2. Opodatkowanie zaktadu, ktory przedsiebiorstwo 
Umawiajqcego sie Panstwa posiada w drugim Uma- 
wiajqcym sie Panstwie, nie moie bye w tym drugim 
Panstwie mniej korzystne n i i  opodatkowanie przedsie- 
biorstw tego drugiego Panstwa prowadzqcych takq sa- 
m q  dziatalnosd. 

3. Postanowienia niniejszego artykutu nie mogq 
by6 rozumiane jako zobowiqzujqce Umawiajqce sie 
Panstwo do udzielenia osobom majqcym miejsce za- 
mieszkania w drugim Umawiajqcym sie Panstwie ja- 
kichkolwiek osobistych zwolnien, ulg i obniiek podat- 
kowych z uwagi na stan cywilny i rodzinny, ktorych 
udziela ono osobom majqcym miejsce zamieszkania 
na jego terytorium. 

4. Z wyjqtkiem stosowania postanowien artykutu 9 
ustep 1 i artykutu 11 ustep 7 lub artykutu 12 ustgp 6, 
odsetki, naleinosci licencyjne i inne koszty ponoszone 
przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Panstwa na 
rzecz osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzi- 
be w drugim Umawiajqcym sie Panstwie sq odliczane 
przy okreslaniu podlegajqcych opodatkowaniu zy- 
skow tego przedsiebiorstwa na takich samych warun- 
kach, jakby byty one ptacone na rzecz osoby majqcej 
miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym pierwszym 
Panstwie. 

5. Przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Panstwa, 
ktorych majqtek naleiy w catosci lub czesciowo albo 
ktory jest kontrolowany bezposrednio lub posrednio 
przez jednq lub wiecej osob, majqcych miejsce za- 

mieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie 
Panstwie, nie mogq byc w pierwszym Umawiajqcym 
sie Panstwie poddane opodatkowaniu ani zwiqzanym 
z nim obowiqzkom, ktore sq inne lub bardziej uciqiliwe 
aniieli opodatkowanie i zwiqzane z nim obowiqzki, kto- 
rym sq lub mogq byc poddane podobne przedsiebior- 
stwa pierwszego Panstwa. 

6. Bez wzgledu na postanowienia artykutu 2 posta- 
nowienia niniejszego artykutu stosuje sie do wszyst- 
kich podatkow, bez wzgledu na ich rodzaj i nazwg. 

Artykut 25 

Procedura wzajemnego porozumiewania sie 

1. Jeieli osoba jest zdania, t e  dziatania jednego lub 
obu Umawiajqcych sie Panstw wprowadzity lub wpro- 
wadzq dla niej opodatkowanie niezgodne z postano- 
wieniami niniejszej Konwencji, wowczas moie, nieza- 
leinie od srodkow odwotawczych przewidzianych 
w prawie wewnetrznym tych Panstw, przedstawic swo- 
jq sprawe wtasciwemu organowi tego Panstwa, w kto- 
rym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe, lub je- 
ie l i  w danej sprawie majq zastosowanie postanowie- 
nia artykutu 24 ustep 1, wtasciwemu organowi tego 
Umawiajqcego sie Panstwa, ktorego jest obywatelem. 

2. Wtasciwy organ, jeieli uzna zarzut za uzasadnio- 
ny i jeieli nie moie  znaleid zadowalajqcego rozwiqza- 
nia, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowac 
w porozumieniu z wtasciwym organem drugiego 
Umawiajqcego sie Panstwa, tak aby zapobiec opodat- 
kowaniu niezgodnemu z niniejszq Konwencjq, pod 
warunkiem i e  sprawa zostanie przedtoiona wtasciwe- 
mu organowi drugiego Umawiajqcego sie Panstwa 
w ciqgu czterech i pot roku od daty powstania obo- 
wiqzku podatkowego lub daty ztoienia zeznania po- 
datkowego w tym drugim Panstwie, w zaleinosci od 
tego, ktora z nich jest poiniejsza. W takim przypadku 
kaide osiqgniete porozumienie zostanie wprowadzo- 
ne w iycie w ciqgu dziesieciu lat od daty powstania 
obowiqzku podatkowego lub daty ztoienia zeznania 
podatkowego w tym drugim Pahstwie, w zaleinosci 
od tego, ktora z nich jest poiniejsza, lub w okresie 
dtuiszym, jesli on jest dopuszczany przez przepisy pra- 
wa wewnetrznego drugiego Panstwa. 

3. Wtasciwe organy Umawiajqcych sie Panstw be- 
dq wspolnie czynic starania, aby w drodze wzajemne- 
go porozumienia usuwac trudnosci lub wqtpliwosci, 
ktore mogq powstac przy interpretacji lub stosowaniu 
Konwencji. Mogq one rowniei wspolnie uzgodnic, 
wjaki sposob moina zapobiec podwojnemu opodatko- 
waniu w przypadkach, ktore nie sq uregulowane w ni- 
niejszej Konwencji. 

4. Wtasciwe organy Umawiajqcych sie Panstw mo- 
gq komunikowac sie bezposrednio w celu osiqgniecia 
porozumienia w sprawach objetych postanowieniami 
poprzednich ustepow. Jezeli, w celu osiqgniecia poro- 
zumienia, wskazana bedzie ustna wymiana opinii, mo- 
i e  mied ona miejsce poprzez powotanie komisji sktada- 
jqcej sie z wtasciwych organow Umawiajqcych sie 
Panstw. 
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5. Bez wzgledu na jakiekolwiek traktaty dotyczqce 
handlu miedzynarodowego lub inwestycji, ktorych 
stronq jest lub moie by6 Umawiajqce sie Panstwo, 
wszystkie kwestie sporne odnosnie do srodkow sto- 
sowanych przez Umawiajqce sie Panstwo obejmujq- 
cych podatki wymienione w artykule 2 lub, w przy- 
padku rownego traktowania, kaidego srodka podat- 
kowego stosowanego przez Umawiajqce sie Panstwo, 
wtqczajqc w to spory dotyczqce zastosowania niniej- 
szej Konwencji, powinny by6 rozstrzygane tylko na 
podstawie Konwencji, chyba i e  wtasciwe organy 
Umawiajqcych sie Panstw dojdq do porozumienia 
w inny sposob. 

Artykut 26 

Wyrniana inforrnacji 

1. Wtasciwe organy Umawiajqcych sie Panstw 
bedq wymieniaty informacje, kt6re sq niezbedne do 
stosowania postanowien niniejszej Konwencji oraz 
ustawodawstwa wewnetrznego Umawiajqcych sie 
Panstw, w odniesieniu do podatkow natozonych 
przez Umawiajqce sie Panstwo w zakresie, w jakim 
opodatkowanie to nie jest sprzeczne z Konwencjq. 
Wymiana informacji stosuje sie do podatkow kaide- 
go rodzaju i nazwy i nie jest ograniczona postano- 
wieniami artykutu 1. Wszelkie informacje uzyskane 
przez Umawiajqce sie Panstwo bedq stanowity ta- 
jemnice na takiej samej zasadzie jak informacje uzy- 
skane zgodnie z ustawodawstwem wewnetrznym te- 
go Panstwa, i bedq mogty byc ujawnione jedynie 
osobom lub organom (w tym sqdom albo organom 
administracyjnym) zajmujqcym sie wymiarem lub 
poborem, egzekucjq lub sciqganiem albo rozpatry- 
waniem odwoian w zakresie podatkow natoionych 
w imieniu tego Panstwa. Takie osoby lub organy be- 
dq wykorzystywad informacje wytqcznie w takich ce- 
lach. Mogq one ujawniac te informacje w jawnym 
postepowaniu sqdowym tub w postanowieniach sq- 
dowych. 

2. Postanowienia ustepu 1 nie mogq byc w iadnym 
przypadku interpretowane jako zobowiqzujqce jedno 
z Umawiajqcych sie Panstw do: 

a) stosowania srodkow administracyjnych, ktore sq 
sprzeczne z ustawodawstwem tub praktykq admi- 
nistracyjnq tego lub drugiego Umawiajqcego sic 
Panstwa; 

b) udzielania informacji, ktorych uzyskanie nie byio- 
by mozliwe na podstawie wtasnego ustawodaw- 
stwa albo w ramach normalnej praktyki admini- 
stracyjnej tego tub drugiego Umawiajqcego sie 
Panstwa; 

C) udzielania informacji, ktore ujawnityby tajemnice 
handlowq, gospodarczq, przernysiowq, kupieckq 
lub zawodowq albo dziatalnosc handlowq, lub in- 
forrnacji, ktorych udzielanie sprzeciwiatoby sic po- 
rzqdkowi publicznemu (ordre public). 

Artykut 27 

Przedstawiciele dyplornatyczni i urzednicy konsularni 

~ a d n e  postanowienia niniejszej Konwencji nie na- 
ruszajq przywilejow podatkowych przystugujqcych 
pracownikom dyplomatycznym tub urzednikom kon- 
sularnym na podstawie ogolnych zasad prawa mie- 
dzynarodowego lub postanowien umow szczegol- 
nych. 

Artykut 28 

WejScie w iycie 

1. Umawiajqce sie Panstwa poinformujq sie wza- 
jemnie na pismie, drogq dyplomatycznq, o spetnieniu 
wymogow ich prawa wewnetrznego dla wejscia w iy -  
cie niniejszej Konwencji. Konwencja wejdzie w iycie 
z dniem otrzymania noty poiniejszej. 

2. Konwencja bedzie obowiqzywac od pierwszego 
dnia roku kalendarzowego nastepujqcego po dacie 
wejscia w iycie Konwencji. 

Artykut 29 

Wypowiedzenie 

1. Niniejsza Konwencja pozostaje w mocy do czasu 
wypowiedzenia jej przez Umawiajqce sie Panstwo. 
Kaide Umawiajqce sic Panstwo moie wypowiedziec 
Konwencje, przekazujqc w drodze dyplomatycznej pi- 
semnq notyfikacje o wypowiedzeniu co najmniej szesc 
miesiecy przed koncem roku kalendarzowego rozpo- 
czynajqcego sie po uptywie pieciu tat od daty jej wej- 
Scia w iycie. 

2. Konwencja przestanie obowiqzywac pierwsze- 
go dnia lub po tym dniu w roku kalendarzowym na- 
stepujqcym po roku, w ktoryrn zostata przekazana no- 
tyfikacja. 

Na dowod czego nizej podpisani, naleiycie do tego 
upowainieni przez ich wtasciwe Rzqdy, podpisali ni- 
niejszq Konwencje. 

Sporzqdzono w dwoch egzemplarzach w Mexico 
City, dnia 30 listopada 1998 r., w jezykach polskim, 
hiszpanskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty 
sq jednakowo autentyczne. W przypadku jakiejkol- 
wiek rozbieinosci przy interpretacji rozstrzyga tekst 
angielski. 

Z upowainienia Rzqdu Z upowainienia Rzqdu 
Rzeczypospolitej Polskiej Meksykanskich Stanow 

Zjednoczonych 
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W momencie podpisywania Konwencji migdzy 
Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Meksy- 
kanskich Stanow Zjednoczonych o unikaniu podwoj- 
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sig od 
opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu niiej 
podpisani uzgodnili nastgpujqce postanowienia, ktore 
stanowq integralnq czgsd niniejszej Konwencji. 

1. Odnosnie do artvkutu 4 usteo 1: 

Uwaia sig, i e  spotka osobowa, mienie spadkowe 
lub zarzqd powierniczy majq siedzibg w Umawiajqcym 
sig Panstwie pod warunkiem, i e  dochod, ktory osiqga- 
jq, jest opodatkowany w tym Panstwie na takich sa- 
mych zasadach jak dochod osoby majqcej w nim miej- 
sce zamieszkania lub siedzibg, zarowno kiedy ten do- 
chod naleiy do sp6tki osobowej, mienia spadkowego 
lub zarzqdu powierniczego albo do wspolnikow lub be- 
neficjentow. 

2. Odnosnie do artvkutu 8 

i podobnego sprzgtu wykorzystanego przez osobg 
bgdqcq podmiotem podatku od majqtku w Meksy- 
ku. W takim przypadku Meksyk zagwarantuje zali- 
czenie na poczet podatku od majqtku od takiego 
mienia kwoty podatku dochodowego, ktory bytby 
natoiony na naleinosci licencyjne wyptacane za 
dostarczanie takiego mienia, stosujqc stopg po- 
datkowq okreslonq przez jego wewngtrzne przepi- 
sy, tak jakby niniejsza Konwencja nie miata zasto- 
sowania. 

b) Uwaia sig, i e  okreslenie ,,informacje dotyczqce 
przernystowego, handlowego lub naukowego do- 
swiadczenia" bgdzie definiowane w zwiqzku z ustg- 
pem 11 Kornentarza do artykutu 12 Modelowej 
Konwencji o unikaniu podwojnego opodatkowania 
w sprawie podatkow od dochodu i majqtku OECD 
z 1992 r. 

5. Odnosnie do artvkutu 13 ustep 2 

Postanowienia artykutu 13 ustgp 2 stosuje sig, jeie- 
O s o b ~  majqce miejsce zamieszkania lub siedzibg li udziafy lub prawa posiadane lub bgdqce wtasnoSciq 

w Polsce, ktorych zyski osiqgane w Meks~ku nie mogq zbywcy i osob z nim zwiqzanych, tam wymienionyc-,, 
b ~ d  opodatkowane PrZeZ M e k s ~ k  na ~odstawie  Posts- 

wnoszq przynajrnniej 25 procent ogotu udziatow lub 
nowien artykutu 8 niniejszej Konwencji, nie rnoga bye praw kaidym rnornencie trakcie roku podatkowe- 
poddane meksykanskiemu podatkowi od majqtku od- 
nosnie do srodkow majqtkowych wykorzystanych do 90, w ktoryrn to zbycie nastqpito. lub w trakcie dwoch 

uzyskania takich zyskow. poprzednich lat podatkowych. 

3. Odnosnie do artvkutu 10 

Jeieli prawo Umawiajqcego siq Panstwa nakazuje 
okreslid danq ptatnosd w catosci lub czgsci jako dywi- 
dendg lub ogranicza moiliwosd odliczania takiej ptat- 
noSci z powodu regut ograniczajqcych cienkq kapitali- 
zacjg lub ze wzglgdu na fakt, i e  odnosny tytut wierzy- 
telnosci obejrnuje odsetki od kapitatu, to Urnawiajqce 
siq Panstwo rnoie traktowad taka ptatnosd zgodnie 
z takim prawem. 

Na dowod czego niiej podpisani, naleiycie do tego 
upowainieni przez ich wtasciwe Rzqdy, podpisali ni- 
niejszq Konwencjg. 

Sporzqdzono w dwoch egzemplarzach w Mexico 
City, dnia 30 listopada 1998 r., w jgzykach polskim, 
hiszpanskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty 
sq jednakowo autentyczne. W przypadku jakiejkol- 
wiek rozbieinosci przy interpretacji, rozstrzyga tekst 
angielski. 

4. Odnosnie do artvkutu 12 Z upowainienia Rzqdu Z upowainienia Rzqdu 
Rzeczypospolitej Polskiej Meksykanskich Stanow 

a) Uwaia sic, i e  podatek od majqtku ustanowiony Zjednoczonych 
przez Meksyk rnoie byd stosowany bez wzglgdu na 
jakiekolwiek postanowienia niniejszej Konwencji ------=U'G 
takie w przypadku optat za wynajern urzqdzeri 




