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A Republica da Polonia

e

a Republica Federativa do Brasil,

(doravante denominadas "Partes Contratantes"),

Acordaram o seguinte:

A
I
A

Desejando continuar a desenvolver suas relaęoes económicas e fortalecer sua 
cooperaęao em materia tributaria.
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ACORDO 
ENTRE 

A REPUBLICA DA POLÓNIA 
E

A repOblica federativa do brasil
PARA A ELIMINAęAO DA DUPLA TRIBUTAęAO EM RELAęAO 

AOS TRIBUTOS SOBRE A RENDA E A PREVENęAO DA EVASAO 
E DA ELISAO FISCAIS

Desejosos de concluir urn Acordo para a eliminaęao da dupla tributaęSo em relaęao 
aos tributos sobre a renda, sem criar oportunidades para nao tributaęSo ou tributaęao reduzida 
por meio de evasao ou elisao fiscal (inclusive por meio do uso abusivo de acordos - treaty shopping 
- cujo objetivo seja estender os beneficios previstos neste Acordo indiretamente a residentes de 
terceiros Estados),
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A Republica da Polonia

e

a Republica Federativa do Brasil,

{doravante denominadas "Partes Contratantes"),

Acordaram o seguinte:

Desejando continuar a desenvolver suas relaęóes económicas e fortalecer sua 
cooperaęao em materia tributaria,

Desejosos de concluir urn Acordo para a eliminaęao da dupla tributaęao em relaęao 
aos tributos sobre a renda, sem criar oportunidades para nao tributaęao ou tributaęao reduzida 
por meio de evasao ou elisao fiscal (inclusive por meio do uso abuśivo de acordos - treaty shopping 
- cujo objetivo seja estender os beneficios previstos neste Acordo indiretamente a residentes de 
terceiros Estados),
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A REPUBLICA DA POLÓNIA 
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A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PARA A ELIMINAęAO DA DUPLA TRIBUTAęAO EM RELAęAO 

AOS TRIBUTOS SOBRE A RENDA E A PREVENęAO DA EVASAO 
E DA ELISAO FISCAIS
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Os tributos atuais aos quais se aplicara o Acordo sao, nomeadamente:2.

a) no caso da Poidnia:

(i) o imposto sobre a renda das pessoas fisicas;

(ii) o imposto sobre a renda das sociedades;

{doravante denominado "imposto polones").

b) no caso do Brasil:

(i) o imposto federal sobre a renda;

(ii) a contribuięao social sobre o lucro liquido;

(doravante denominado "imposto brasileiro").
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ARTIGO 2 
Tributos Visados

ARTIGO 1
Pessoas Visadas

2. Para os fins deste Acordo, os rendimentos obtidos por, ou por meio de, urna
entidade ou arranjo que seja tratado como fiscalmente transparente, total ou parcialmente, 
de acordo com a legislaęao tributaria de qualquer Estado Contratante, serao considerados como 
rendimentos de urn residente de urn Estado Contratante, mas apenas na medida em que os 
rendimentos sejam tratados, para propósito de tributaęao por esse Estado, como os rendimentos 
de urn residente desse Estado.

3. Este Acordo nao afetara a tributaęao, por um Estado Contratante, de seus
residentes, exceto em relaęao aos beneficios concedidos pelo paragrafo 2 do Artigo 19 e pelos 
Artigos 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 do Acordo e pela alinea a) do paragrafo 2 do Protocolo ao 
Acordo.

1. Este Acordo se aplicara as pessoas residentes de um ou de ambos os Estados
Contratantes.

3. O Acordo se aplicara tambem a quaisquer tributos identicos ou substancialmente
similares que forem introduzidos após a data de assinatura deste Acordo, seja em adięao aos 
tributos atuais, seja em sua substituięSo. As autoridades competentes dos Estados Contratantes 
comunicar-se-ao as modificaęoes significativas feitas em suas respectivas legislaęoes tributarias.

1. Este Acordo se aplicara a tributos sobre a renda exigidos por um dos Estados
Contratantes, independentemente da maneira pela qual sao cobrados.



Para os fins deste Acordo, a nao ser que o contexto imponha interpretaęao

o termo "pessoa" abrange pessoas fisicas, sociedades e quaisquer outros grupos

o termo "empresa" se aplica a conduęao de qualquer negócio;e)

o termo "nacional", em relaęao a urn Estado Contratante, significa:g)
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c)
de pessoas;

(i) qualquer pessoa ffsica que possua a nacionalidade ou cidadania desse Estado 
Contratante; e

(ii)qualquer pessoa juridica, sociedade de pessoas ou associaęao constituida 
em conformidade com a legislaęao vigente nesse Estado Contratante;

ARTIGO 3 
Definięoes Gerais

1.
diferente:

b) o termo "Brasil" significa a Republica Federativa do Brasil e, quando usado em
sentido geografico, significa o território da Republica Federativa do Brasil, bem como a area do 
fundo do mar, seu subsolo e a correspondente coluna superjacente de agua, adjacente ao mar 
territorial, em que a Republica Federativa do Brasil exerce direitos de soberania ou jurisdięao em 
conformidade com o direito internacional e sua legislaęao nacional com o objetivo de pesquisar, 
explorar economicamente, conservar e manejar os recursos naturais, vivos ou nao, ou para 
a produęao de energia a partir de fontes renovaveis;

d) o termo "sociedade" significa qualquer pessoa juridica ou qualquer entidade
considerada pessoa juridica para fins tributarios;

f) as expressóes "empresa de urn Estado Contratante" e "empresa do outro Estado
Contratante" significam, respectivamente, empresa explorada por urn residente de urn Estado 
Contratante e empresa explorada por urn residente do outro Estado Contratante;

h) a expressao "trafego internacional" significa qualquer transporte efetuado por urn
navio ou aeronave, exceto quando tal navio ou aeronave for operado somente entre pontos 
situados em urn Estado Contratante e a empresa que operar o navio ou aeronave nao for urna 
empresa desse Estado;

a) o termo "Polonia" significa a Republica da Polonia e, quando usado em sentido
geografico, significa o território da Republica da Polonia, e qualquer area adjacente as aguas 
territoriais da Republica da Polonia dentro das quais, de acordo com as leis da Polonia e em 
conformidade com o Direito Internacional, poderao ser exercidos os direitos da Polonia em 
relaęao a pesquisa e a exploraęao dos recursos naturais do fundo do mar e de seu subsolo;



i) a expressao "autoridade competente" significa:

(i)

(li)
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(ii) que seja constituido e operado exclusivamente ou quase exclusivamente para 
investir fundos em beneficio de entidades ou arranjos mencionados no inciso (i).

no caso do Brasil, o Ministro de Estado da Economia, o Secretańo Especial 
da Receita Federal do Brasil ou seus representantes autorizados;

no caso da Polonia, o ministro responsavel pelas finanęas publicas ou seu 
representante autorizado;

a) essa pessoa sera considerada residente apenas do Estado em que dispuser 
de habitaęao permanente; se ela dispuser de habitaęao permanente em ambos 
os Estados, sera considerada residente apenas do Estado com o qual suas 
relaęóes pessoais e económicas forem mais estreitas (centro de interesses 
vitais);

ARTIGO 4 
Residente

2. Para a aplicaęao deste Acordo, a qualquer tempo, por urn Estado Contratante,
qualquer termo ou expressao que nele nao se encontre definido tera, a nao ser que o contexto 
exija interpretaęao diferente, o significado que, a esse tempo, for-lhe atribuido pela legislaęao 
desse Estado relativa aos tributos que sao objęto deste Acordo, prevalecendo o significado 
atribuido a esse termo ou expressao pela legislaęao tributaria desse Estado sobre o significado 
que Ihe atribuirem outras leis desse Estado.

2. Cluando, em virtude das disposięóes do paragrafo 1, urna pessoa fisica for residente
de ambos os Estados Contratantes, sua situaęao sera determinada da seguinte forma:

1. Para os fins deste Acordo, a expressao "residente de urn Estado Contratante"
significa qualquer pessoa que, em virtude da legislaęao desse Estado, esta sujeita a tributaęao 
nesse Estado em razao de seu domicilio, residencia, local de incorporaęao, sede de direęao ou 
qualquer outro criterio de natureza similar, e tambem inclui esse Estado e qualquer de suas 
subdMsóes politicas ou autoridades locais, bem como um fundo de pensao reconhecido desse 
Estado. Esta expressao, contudo, nao inclui qualquer pessoa que esteja sujeita a tributaęao nesse 
Estado apenas relativamente ao rendimento de fontes situadas nesse Estado.

(i) que seja constituido e operado exclusivamente ou quase exclusivamente para 
administrar ou prover beneficios de aposentadoria e beneficios 
complementares ou incidentais a pessoas fisicas e que seja regulado como tal 
por esse Estado ou urna das suas subdMsdes politicas ou autoridades locais; ou

j) a expressao "fundo de pensao reconhecido" de um Estado significa urna entidade
ou arranjo constituido nesse Estado que seja tratado como urna pessoa independenta de acordo 
com a legislaęao tributaria desse Estado e:



A expressao "estabelecimento permanente" abrange particularmente:2.

a) uma sede de direęao;

b) uma filial;

c) urn escritório;

d) uma fabrica;

e) uma oficina;
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b) se o Estado em que essa pessoa tiver o centro de seus interesses vitais nao puder 
ser determinado, ou se ela nao dispuser de habitaęao permanente em nenhum 
dos Estados, sera considerada residente apenas do Estado em que viva 
habitualmente;

d) se essa pessoa for nacional de ambos os Estados ou se nao for nacional de 
nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes 
resoberao a questao mediante acordo mutuo.

f) uma mina, urn poęo de petróleo ou de gas, uma pedreira ou qualquer outro local 
de pesquisa, exploraęao ou extraęao de recursos naturais.

c) se essa pessoa viver habitualmente em ambos os Estados ou se nao viver 
habitualmente em nenhum deles, sera considerada residente apenas do Estado 
de que for nacional;

ARTIGO 5 
Estabelecimento Permanente

3. Quando, em virtude das disposiędes do paragrafo 1, uma pessoa, que nao seja
pessoa fisica, for residente de ambos os Estados Contratantes, as autoridades competentes dos 
Estados Contratantes envidarao esforęos para determinar, mediante acordo mutuo, o Estado 
Contratante do qual essa pessoa sera considerada residente para fins do Acordo, tendo em conta 
a sua sede de direęao efetiva, o local onde for incorporada ou de outra forma constituida 
e quaisquer outros fatores relevantes. Na ausencia de tal acordo, essa pessoa nao tera direito 
a qualquer beneficio ou isenęao de imposto previsto neste Acordo, salvo na medida em que, e na 
maneira que, possa ser acordado pelas autoridades competentes dos Estados Contratantes.

1. Para os fins deste Acordo, a expressao "estabelecimento permanente" significa
instalaęao fixa de negócios por meio da qual as atMdades de uma empresa sao exercidas no todo 
ou em parte.

3. Urn canteiro de obras ou urn projeto de construęao ou de instalaęao constituem
urn estabelecimento permanente apenas se perdurarem por periodo superior a dozę meses.
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estes diferentes periodos de tempo serao somados ao periodo total de tempo durante o qual 
a primeira empresa mencionada exerceu suas atividades nesse canteiro de obras ou projeto 
de construęao ou de instalaęao.

desde que essa atividade ou, no caso da alinea f), o conjunto das atMdades da instalaęao fixa 
de negócios seja de carater preparatório ou auxiliar.

b) atMdades conexas forem exercidas no mesmo canteiro de obras ou projeto 
de construęao ou de instalaęao durante diferentes periodos de tempo, cada qual 
excedendo 30 dias, por urna ou mais empresas estreitamente relacionadas 
a primeira empresa mencionada.

a) a utilizaęao de instalaęóes unicamente para fins de armazenagem, de exposięao 
ou de entrega de bens ou mercadorias pertencentes a empresa;

b) a manutenęao de estoque de bens ou mercadorias pertencentes a empresa 
unicamente para fins de armazenagem, de exposięao ou de entrega;

c) a manutenęao de estoque de bens ou mercadorias pertencentes a empresa 
unicamente para fins de transformaęao por outra empresa;

d) a manutenęao de instalaęao fixa de negócios unicamente para fins de aquisięao 
de bens ou mercadorias ou de obtenęao de informaęóes para a empresa;

f) a manutenęao de instalaęao fixa de negócios unicamente para fins de qualquer 
combinaęao das atMdades mencionadas nas alineas a) a e).

e) a manutenęao de instalaęao fixa de negócios unicamente para fins de 
desenvolvimento, para a empresa, de qualquer outra atMdade;

a) quando urna empresa de urn Estado Contratante exercer atividades no outro 
Estado Contratante em urn local que constitua urn canteiro de obras ou urn 
projeto de construęao ou de instalaęao e estas atividades forem exercidas 
durante periodos de tempo que nao perdurem mais do que dozę meses, e

5. Nao obstante as disposięóes precedentes deste Artigo, considerar-se-a que
a expressao "estabelecimento permanente" nao inclui:

6. O paragrafo 5 nao se aplicara a urna instalaęao fixa de negócios que seja usada ou
mantida por urna empresa se a mesma empresa ou urna empresa estreitamente relacionada 
exercer atMdades empresariais no mesmo local ou em outro local no mesmo Estado Contratante 
e

4. Para o unico firn de determinar se o periodo de dozę meses referido no paragrafo
3 foi excedido.



a) em nome da empresa, ou

c) para a prestaęao de servięos por essa empresa,
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considerar-se-a que tal empresa dispóe de um estabelecimento permanente nesse Estado 
relativamente a quaisquer atividades que essa pessoa desenvolva para a empresa, a menos que 
tais atMdades se limitem as mencionadas no paragrafo 5, as quais, se exercidas por meio de urna 
instalaęao fixa de negócios (que nao seja urna instalaęao fixa de negódos a que o paragrafo 6 
se aplicaria), nao permitiriam considerar-se essa instalaęao fixa como um estabelecimento 
permanente nos termos do referido paragrafo.

a) esse local ou outro local caracterizar um estabelecimento permanente para 
a empresa ou para a empresa estreitamente relacionada nos termos deste 
Artigo, ou

b) o conjunto das atividades resultante da combinaęao das atividades exercidas 
pelas duas empresas no mesmo local, ou pela mesma empresa ou por empresas 
estreitamente relacionadas nos dois locais, nao for de carater preparatório ou 
auxiliar.

b) para a transferencia da propriedade, ou para a cessao do direito de uso, de bens 
de propriedade dessa empresa ou sobre os quais a empresa tenha um direito 
de uso, ou

desde que as atMdades empresariais exercidas pelas duas empresas no mesmo local, ou pela 
mesma empresa ou por empresas estreitamente relacionadas nos dois locais, constituam funęóes 
complementares que sejam parte de urna operaęao de negócios integrada.

7. Nao obstante o disposto nos paragrafos 1 e 2, mas obsenzadas as disposiędes do
paragrafo 9, quando urna pessoa atue em um Estado Contratante por conta de urna empresa e, 
dessa forma, habitualmente conclua contratos ou habitualmente exeręa o papel principal que leve 
a conclusao de contratos que sao rotineiramente celebrados sem modificaęao substancial pela 
empresa, e esses contratos sao

8. Nao obstante as disposiędes anteriores deste Artigo, mas obsen/adas as disposiędes
do paragrafo 9, considerar-se-a que urna empresa seguradora de um Estado Contratante tern, 
exceto no que se refere a resseguros, um estabelecimento permanente no outro Estado 
Contratante se arrecada premios no território desse outro Estado ou se segura riscos ali situados 
por meio de outra pessoa que nao seja um agente independente ao qual se aplique o paragrafo 9.

9. O disposto nos paragrafos 7 e 8 nao se aplica quando a pessoa atuando em um
Estado Contratante por conta de urna empresa do outro Estado Contratante desenvolver 
atividades negociais no primeiro Estado mencionado como um agente independente e atuar para 
a empresa no curso normal dessas atMdades. No entanto, quando urna pessoa atuar 
exclusivamente ou quase exclusivamente por conta de urna ou mais empresas as quais esteja 
estreitamente relacionada, essa pessoa nao sera considerada um agente independente, 
na acepęao deste paragrafo, no que diz respeito a essas empresas.
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10. O fato de que urna sociedade residente de um Estado Contratante controle ou seja
controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante, ou desenvolva sua 
atMdade nesse outro Estado (quer por meio de estabelecimento permanente quer de outro 
modo), nao caracterizara, por si só, qualquer dessas sociedades como estabelecimento 
permanente da outra.

11. Para os fins deste Artigo, uma pessoa ou uma empresa e estreitamente relacionada
a uma empresa se, com base em todos os fatos e circunstancias relevantes, uma possui o controle 
da outra, ou ambas estao sob o controle das mesmas pessoas ou empresas. Em qualquer caso, 
uma pessoa ou empresa sera considerada como estreitamente relacionada a uma empresa se uma 
possuir, direta ou indiretamente, mais de 50 por cento dos direitos ou participaęóes efetivas 
{beneficial interest) na outra (ou, no caso de uma sociedade, mais de 50 por cento do total dos 
direitos de voto e do valor das aęoes da sociedade ou dos direitos ou participaęóes efetivas no 
Capital próprio - beneficial equity interest - da sociedade), ou se outra pessoa ou empresa possuir, 
direta ou indiretamente, mais de 50 por cento dos direitos ou participaęóes efetivas (beneficial 
interest) (ou, no caso de uma sociedade, mais de 50 por cento do total dos direitos de voto e do 
valor das aęoes da sociedade ou dos direitos ou participaęóes efetivas no Capital próprio - 
beneficialequity interest-da sociedade) na pessoa e na empresa ou nas duas empresas.

3. O disposto no paragrafo 1 aplicar-se-a aos rendimentos provenientes do uso direto,
da locaęao, ou do uso, sob qualquer outra forma, de bens imóveis.

ARTIGO 6 
Rendimentos Imobiliarios

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha de bens
imóveis (inclusive os rendimentos de exploraęóes agncolas ou florestais) situados no outro Estado 
Contratante poderao ser tributados nesse outro Estado.

4. As disposięóes dos paragrafos 1 e 3 aplicar-se-ao, igualmente, aos rendimentos
provenientes dos bens imóveis de uma empresa e aos rendimentos provenientes de bens imóveis 
utilizados na prestaęao de servięos pessoais independentes.

2. A expressao "bens imóveis" tera o significado que Ihe for atribuido pela legislaęao
do Estado Contratante em que os bens estiverem situados. A expressao incluira, em qualquer caso, 
os acessórios da propriedade imobiliaria, o gado e o equipamento utilizados nas exploraęóes 
agncolas (inclusive na criaęao e cultivo de peixes) e florestais, os direitos a que se aplicam 
as disposięóes do direito privado relativas a propriedade de bens imóveis, o usufruto de bens 
imobiliarios e os direitos a pagamentos variaveis ou fixos pela exploraęao ou concessao 
da exploraęao de jazidas minerais, fontes e outros recursos naturais; navios e aeronaves nao serao 
considerados bens imóveis.
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ARTIGO 8 
Transporte Maritimo e Aereo Internacional

ARTIGO 7 
Lucros das Empresas

1. Os lucros de urna empresa de urn Estado Contratante serao tnbutaveis apenas
nesse Estado, a nao ser que a empresa exeręa suas atMdades no outro Estado Contratante por 
meio de estabelecimento permanente ai situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma 
indicada, seus lucros poderao ser tributados no outro Estado, mas somente no tocante a parte 
dos lucros atribui'vel a esse estabelecimento permanente.

5. Para os fins dos paragrafos precedentes, os lucros a serem atribuidos ao
estabelecimento permanente serao determinados pelo mesmo mętodo ano após ano, a nao ser 
que baja urna boa e suficiente razao para o contrario.

6. Ouando os lucros incluirem itens de rendimentos tratados separadamente em
outros Artigos deste Acordo, as disposięóes desses outros Artigos nao serao afetadas pelas 
disposięóes deste Artigo.

1. Os lucros de urna empresa de urn Estado Contratante provenientes da operaęao
de navios ou aeronaves no trafego internacional serao tributaveis apenas nesse Estado.

2. O disposto no paragrafo 1 tambem se aplicara aos lucros provenientes
da participaęao em urn "pool", consórcio ou agenda de operaęao internacional.

3. Para a determinaęao dos lucros de urn estabelecimento permanente, sera
permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecuęao dos fins desse 
estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direęao e os encargos gerais 
de administraęao assim incorridos, seja no Estado em que estiver situado o estabelecimento 
permanente, seja em qualquer outro lugar, em conformidade com as disposięóes da legislaęao 
tributaria do Estado Contratante considerado e sujeitas as limitaęoes nela previstas.

4. Sempre que seja usual, em urn Estado Contratante, determinar os lucros a serem
atribuidos a um estabelecimento permanente com base no rateio dos lucros totais da empresa 
em suas diversas partes, nada no paragrafo 2 impedira que esse Estado Contratante determine os 
lucros a serem tributados por meio de tal rateio, se usual; entretanto, o metodo de rateio adotado 
devera ser tal que o resultado obtido esteja de acordo com os principios enunciados neste Artigo.

2. Ressakadas as disposięóes do paragrafo 3, quando urna empresa de um Estado
Contratante exercer suas atkidades no outro Estado Contratante por meio de um 
estabelecimento permanente ai' situado, serao atribuidos a esse estabelecimento permanente, 
em cada Estado Contratante, os lucros que obteria se fosse urna empresa distinta e separada, 
que exercesse atkidades identicas ou similares, em condięóes identicas ou similares, e que 
tratasse com absoluta independencie com a empresa de que e estabelecimento permanente.



Ouando:

b) 15 por cento do montante bruto dos divtdendos em todos os demais casos.
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e, em qualquer dos casos, quando condięóes forem estabelecidas ou impostas entre as duas 
empresas, nas suas relaęóes comerdais ou financeiras, que difiram daquelas que seriam 
estabelecidas entre empresas independentes, entao quaisquer lucros que teriam sido obtidos 
por urna das empresas, mas que, em virtude dessas condięóes, nao o foram, poderao ser 
acrescidos aos lucros dessa empresa e, como tal, tributados.

O presente paragrafo nao afetara a tributaęao da sociedade com referenda aos lucros que derem 
origem ao pagamento dos dMdendos.

a) urna empresa de urn Estado Contratante participar, direta ou indiretamente, 
na direęao, no controle ou no Capital de urna empresa do outro Estado 
Contratante, ou

b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente, na direęao, 
no controle ou no Capital de urna empresa de um Estado Contratante e de urna 
empresa do outro Estado Contratante,

a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiario efetivo for 
urna sociedade (diversa de urna sociedade de pessoas) que detenha diretamente 
pelo menos 25 por cento do Capital da sociedade pagadora dos dividendos 
considerado um penodo ininterrupto de 365 dias que inclui o dia do pagamento 
do dividendo (para fins de cómputo desse periodo, nao serao consideradas as 
mudanęas de propriedade que resultariam diretamente de urna reorganizaęao 
societaria, tal como urna fusao ou cisao, da sociedade que detem as aęóes ou 
que paga o dMdendo);

ARTIGO 10 
Dividendos

2. Todavia, dividendos pagos por urna sociedade residente de um Estado Contratante
poderao tambem ser tributados nesse Estado de acordo com a legislaęao desse Estado, mas, 
se o beneficiario efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o imposto 
assim exigido nao excedera:

ARTIGO 9 
Empresas Associadas

1. Os dividendos pagos por urna sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante poderao ser tributados nesse outro Estado.



b) 15 por cento do montante bruto dos juros em todos os demais casos.
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a) 10 por cento do montante bruto dos juros se o beneficiario efetivo for um banco 
e o emprestimo ou credito houver sido concedido por pelo menos cinco anos 
para o financiamento da compra de equipamentos ou de projetos de 
investimento, assim como para o financiamento de obras publicas;

3. O termo "dMdendos", conforme usado neste Artigo, significa os rendimentos
provenientes de aęóes ou outros direitos de participaęao em lucros, com exceęao de creditos, 
assim como rendimentos de outros direitos sujeitos ao mesmo tratamento tributario que os 
rendimentos de aędes pela iegislaęao do Estado do qual a sociedade que os distribui e residente.

ARTIGO 11 
Juros

4. As disposięóes dos paragrafos 1 e 2 nao se aplicarao se o beneficiario efetivo dos
dividendos, residente de um Estado Contratante, exercer, no outro Estado Contratante de que 
e residente a sociedade que paga os dMdendos, atMdade empresarial por meio de 
estabelecimento permanente ai situado, ou prestar servięos pessoais independentes nesse outro 
Estado por meio de instalaęao fixa ai situada, e a participaęao geradora dos dividendos estiver 
efetivamente ligada a esse estabelecimento permanente ou instalaęao fixa. Nesse caso, aplicar- 
se-ao as disposięóes do Artigo 7 ou do Artigo 15, conforme couber.

5. duando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, os lucros pagos por esse estabelecimento permanente 
poderóo ai' estar sujeitos a um imposto retido na fonte de acordo com a Iegislaęao desse outro 
Estado Contratante. Todavia, o imposto assim exigido nao podera exceder a ahquota estabelecida 
na alinea a) do parógrafo 2, calculada sobre o montante bruto dos lucros pagos por esse 
estabelecimento permanente.

6. Cluando urna sociedade residente de um Estado Contratante receber lucros ou
rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado nao podera cobrar nenhum tributo 
sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida em que esses dividendos forem 
pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em que a participaęao geradora dos 
dividendos estiver efetivamente ligada a um estabelecimento permanente ou a urna instalaęao 
fixa situados nesse outro Estado, nem exigir nenhum tributo a titulo de tributaęao dos lucros nao 
distribuidos da sociedade, mesmo se os dMdendos pagos ou os lucros nao distribufdos 
consistirem, total ou parcialmente, de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.

2. Todavia, esses juros poderao tambem ser tributados no Estado Contratante de que
provierem e de acordo com a Iegislaęao desse Estado, mas, se o beneficiario efetivo dos juros 
for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim exigido nao excedera:

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante poderao ser tributados nesse outro Estado.
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8. Quando, em virtude de um relacionamento especial entre a pessoa que pagar e o
beneficiario efetivo, ou entre ambos e alguma outra pessoa, o montante dos juros pagos, 
considerando o credito pelo qual forem pagos, exceder o que teria sido acordado entre a pessoa 
que pagar e o beneficiario efetivo na ausencia de tal relacionamento, as disposiędes deste Artigo 
serao aplicaveis apenas a este ultimo montante. Nesse caso, a parte excedente dos pagamentos 
sera tributavel em conformidade com a legislaęao de cada Estado Contratante, tendo em conta as 
outras disposięóes deste Acordo.

3. O termo "juros", conforme usado neste Artigo, significa os rendimentos de creditos
de qualquer natureza, acompanhados ou nao de garantias hipotecarias ou de clausula de 
participaęao nos lucros do devedor, e, em particular, os rendimentos da divida publica, de titulos 
ou de debentures, inclusive de agios e premios vinculados a esses titulos, obrigaędes ou 
debentures, assim como outros rendimentos sujeitos ao mesmo tratamento tributario conferido 
a rendimentos de importancias emprestadas pela legislaęao tributaria do Estado Contratante de 
que provenham os rendimentos.

4. Nao obstante as disposięóes dos paragrafos 1 e 2, os Juros provenientes de um
Estado Contratante e tendo como beneficiarios efetivos o Governo do outro Estado Contratante, 
urna de suas subdMsóes politicas ou qualquer agenda (inclusive o Banco Central ou urna 
instituięao financeira) de propriedade exclusiva desse Governo ou subdivisao politica, serao 
tributaveis somente nesse outro Estado.

6. A limitaęao da ali'quota do imposto estabelecida no paragrafo 2 nao se aplicara aos
Juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de urna 
empresa do outro Estado Contratante situado em um terceiro Estado se a tributaęao desses Juros 
no outro Estado Contratante for inferior a 75 por cento da tributaęao que seria imposta sobre 
esses Juros no outro Estado se tais Juros fossem pagos diretamente a empresa desse outro Estado.

5. As disposięóes dos paragrafos 1 e 2 nao se aplicar§o se o beneficiario efetivo dos
Juros, residente de um Estado Contratante, exercer, no outro Estado Contratante de que 
provenham os Juros, atividade empresarial por meio de estabelecimento permanente ai situado, 
ou prestar servięos pessoais independentes nesse outro Estado por meio de instalaęao fixa ai 
situada, e o credito em relaęao ao qual os Juros forem pagos estiver efetivamente ligado a esse 
estabelecimento permanente ou instalaęao fixa. Nesse caso, aplicar-se-ao as disposięóes do Artigo 
7 ou do Artigo 15, conforme couber.

7. Os Juros serao considerados provenientes de um Estado Contratante quando
a pessoa que pagar for um residente desse Estado. Ouando, entretanto, a pessoa que pagar os 
Juros, seja ou nao residente de um Estado Contratante, tiver, em um Estado Contratante, 
estabelecimento permanente ou instalaęao fixa em relaęao ao qual tenha sido contraida 
a obrigaęao que der origem ao pagamento dos Juros e couber a esse estabelecimento permanente 
ou instalaęao fixa o pagamento desses Juros, tais Juros serao entao considerados provenientes 
do Estado em que o estabelecimento permanente ou a instalaęao fixa estiver situado.



b) 10 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
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a) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso, ou do 
direito de uso, de marcas de industria ou de comercio;

ARTIGO 12 
Royalties

1. Os "royalties" provenientes de urn Estado Contratante e pagos a urn residente
do outro Estado Contratante poderao ser tributados nesse outro Estado.

2. Todavia, esses "royalties" poderao tambem ser tributados no Estado Contratante
de que provierem e de acordo com a legislaęao desse Estado, mas, se o beneficiario efetivo dos 
"royalties" for urn residente do outro Estado Contratante, o imposto assim exigido nao excedera:

3. O termo "royalties", conforme usado neste Artigo, significa os pagamentos
de qualquer especie recebidos como remuneraęao pelo uso, ou pelo direito de uso, de qualquer 
direito de autor, inclusive obra literaria, artfstica ou cientifica, filmes cinematograficos e gravaęóes 
para transmissao por televisao ou radio, de qualquer patente, marca de industria ou comercio, 
desenho ou modelo, piano, formula ou processo secreto, ou pelo uso, ou direito de uso, 
de qualquer equipamento industrial, comercial ou cientifico, ou por informaęóes relativas 
a experiencia adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico.

5. Os "royalties" serao considerados provenientes de urn Estado Contratante quando
a pessoa que pagar for urn residente desse Estado. Ouando, entretanto, a pessoa que pagar os 
"royalties", seja ou nao residente de urn Estado Contratante, tiver, em urn Estado Contratante, 
estabelecimento permanente ou instalaęao fixa em relaęao ao qual houver sido contraida 
a obrigaęao de pagar os "royalties" e couber a esse estabelecimento permanente ou instalaęao 
fixa o pagamento desses "royalties", tais "royalties" serao entao considerados provenientes do 
Estado em que o estabelecimento permanente ou a instalaęao fixa estiver situado.

6. Ctuando, em virtude de urn relacionamento especial entre a pessoa que pagar e o
beneficiario efetivo, ou entre ambos e alguma outra pessoa, o montante dos "royalties", tendo 
em conta o uso, direito ou informaęao pelo qual sao pagos, exceder o que teria sido acordado 
entre a pessoa que pagar e o beneficiario efetivo na ausencia de tal relacionamento, as disposiędes 
deste Artigo serao aplicaveis apenas a este ultimo montante. Nesse caso, a parte excedente dos 
pagamentos sera tributavel de acordo com a legislaęao de cada Estado Contratante, tendo em 
conta as outras disposięoes deste Acordo.

4. As disposiędes dos paragrafos 1 e 2 nao se aplicarao se o beneficiario efetivo dos
"royalties", residente de um Estado Contratante, exercer, no outro Estado Contratante de que 
proveni os "royalties", atividade empresarial por meio de estabelecimento permanente ai situado, 
ou prestar servięos pessoais independentes nesse outro Estado por meio de instalaęao fixa ai 
situada, e o direito ou o bem em relaęao ao qual os "royalties" forem pagos estiver efetivamente 
ligado a esse estabelecimento permanente ou instalaęao fixa. Nesse caso, aplicar-se-ao as 
disposiędes do Artigo 7 ou do Artigo 15, conforme couber.



a) a um empregado da pessoa que efetua o pagamento;

c) por uma pessoa fisica por servięos para o uso pessoal de urna pessoa fisica.
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b) em virtude de ensino em uma instituięao educacional ou pelo ensino prestado 
por uma instituięao educacional; ou

2. Todavia, nao obstante o disposto no Artigo 15, e ressalvadas as disposięóes dos
Artigos 8, 17 e 18, remuneraęoes por servięos tecnicos provenientes de um Estado Contratante 
poderao tambem ser tributadas no Estado Contratante do qual sao provenientes e de acordo com 
as leis desse Estado, mas, se o beneficiario efetivo das remuneraęoes for um residente do outro 
Estado Contratante, o imposto assim exigido nao excedera 10 por cento do valor bruto das 
remuneraęoes.

ARTIGO 13 
Remuneraęoes por Servięos Tecnicos

1. Remuneraęoes por servięos tecnicos provenientes de um Estado Contratante
e pagas a um residente do outro Estado Contratante poderao ser tributadas nesse outro Estado.

3. A expressao "remuneraęoes por servięos tecnicos", conforme usada neste Artigo,
significa qualquer pagamento como contraprestaęao por qualquer servięo de natureza gerencial, 
tecnica ou de consultoria, a menos que o pagamento seja feito:

5. Para os fins deste Artigo, ressabado o disposto no paragrafo 6, as remuneraęoes
por servięos tecnicos serao consideradas provenientes de um Estado contratante se a pessoa que 
pagar for residente desse Estado ou se a pessoa que paga as remuneraęoes por servięos tecnicos, 
seja ou nao residente de um Estado Contratante, tiver, em um Estado Contratante, 
estabelecimento permanente ou instalaęao fixa em relaęao a qual houver sido contraida 
a obrigaęao de pagar as remuneraęoes por servięos tecnicos, e o pagamento dessas remuneraęoes 
couber ao estabelecimento permanente ou instalaęao fixa.

4. As disposięóes dos paragrafos 1 e 2 nao se aplicarao se o beneficiario efetivo das
remuneraęoes por servięos tecnicos, residente de um Estado Contratante, exercer, no outro 
Estado Contratante de que provenham as remuneraęoes por servięos tecnicos, atbidade 
empresarial por meio de estabelecimento permanente situado nesse outro Estado, ou prestar 
servięos pessoais independentes nesse outro Estado Contratante por meio de instalaęao fixa 
situada nesse outro Estado, e as remuneraęoes por servięos tecnicos estberem efetbamente 
ligadas a esse estabelecimento permanente ou instalaęao fixa. Nesse caso, aplicar-se-ao as 
disposięóes do Artigo 7 ou do Artigo 15, conforme couber.

6. Para os fins deste Artigo, as remuneraęóes por servięos tecnicos nao serao
consideradas provenientes de um Estado Contratante se a pessoa que pagar for residente desse 
Estado e exercer atbidade empresarial no outro Estado Contratante por meio de um 
estabelecimento permanente situado nesse outro Estado, ou prestar servięos pessoais 
independentes por meio de uma instalaęao fixa situada nesse outro Estado, e o pagamento dessas 
remuneraęóes couber a esse estabelecimento permanente ou instalaęao fixa.
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ARTIGO 15 
Servięos Pessoais Independentes

ARTIGO 14 
Ganhos de Capital

7. duando, em virtude de um relacionamento espedal entre a pessoa que pagar e o
beneficiario efetivo das remuneraęóes por servięos tecnicos, ou entre ambos e alguma outra 
pessoa, o montante das remuneraęóes, tendo em conta os servięos que sao remunerados, exceder 
o que teria sido acordado entre a pessoa que pagar e o beneficiario efetivo na ausencia de tal 
relacionamento, as disposięóes deste Artigo serao aplicaveis apenas a este ultimo montante. 
Nesse caso, a parte excedente dos pagamentos sera tributavel de acordo com a legislaęao de cada 
Estado Contratante, tendo em conta as outras disposięóes deste Acordo.

1. Os ganhos obtidos por um residente de um Estado Contratante da alienaęao
de bens imóveis, conforme referidos no Artigo 6, situados no outro Estado Contratante, poderao 
ser tributados nesse outro Estado.

4. Os ganhos obtidos por um residente de um Estado Contratante da alienaęao de
aęóes ou direitos comparaveis, tais como direitos em urna sociedade de pessoas ou "trust", bem 
como certificados ou cotas de um fundo de investimento, poderao ser tributados no outro Estado 
Contratante se, a qualquer momento durante os 365 dias anteriores a alienaęao, essas aęóes ou 
direitos comparóveis tiverem derivado mais de 50 por cento de seu valor direta ou indiretamente 
de bens imóveis, conforme definidos no paragrafo 2 do Artigo 6, situados nesse outro Estado.

5. Os ganhos decorrentes da alienaęao de quaisquer bens diferentes dos mencionados
nos paragrafos 1, 2, 3 e 4 e provenientes do outro Estado Contratante poderao ser tributados 
nesse outro Estado.

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante perceber da prestaęao
de servięos profissionais, ou em decorrencia de outras atMdades de carater independenta, serao 
tributaveis apenas nesse Estado, exceto nas seguintes circunstancias, quando tais rendimentos 
poderao ser tributados, tambem, no outro Estado Contratante:
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3. Os ganhos que urna empresa de um Estado Contratante que opere navios ou
aeronaves em trafego internacional obtenha da alienaęao de tais navios ou aeronaves ou de bens 
móveis alocados a operaęao de tais navios ou aeronaves serao tributaveis apenas nesse Estado.

2. Os ganhos provenientes da alienaęao de bens móveis que fizerem parte do ativo de
um estabelecimento permanente que urna empresa de um Estado Contratante mantiver no outro 
Estado Contratante ou de bens móveis que fizerem parte de urna instalaęao fixa que um residente 
de um Estado Contratante mantiver no outro Estado Contratante para a prestaęao de servięos 
pessoais independentes, inclusive os ganhos provenientes da alienaęao desse estabelecimento 
permanente (isolado ou com o conjunto da empresa) ou dessa instalaęao fixa, poderao ser 
tributados nesse outro Estado.
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a) se ele dispuser regularmente de instalaęao fixa no outro Estado Contratante para 
o fim de desempenhar seus servięos ou atMdades; neste caso, apenas a parcela 
dos rendimentos atribuivel aquela instalaęao fixa podera ser tributada nesse 
outro Estado; ou

a) o beneficiario permanecer no outro Estado durante periodo ou periodos que nao 
excedam, no total, 183 dlas em qualquer periodo de dozę meses comeęando ou 
terminando no ano fiscal em questao; e

b) as remuneraęóes forem pagas por urn empregador, ou por conta de urn 
empregador, que nao for residente do outro Estado; e

c) o encargo das remuneraęóes nao couber a urn estabelecimento permanente ou 
a urna instalaęao fixa que o empregador possua no outro Estado.

3. Nao obstante as disposięóes precedentes deste Artigo, as remuneraęóes
percebidas por urn residente de urn Estado Contratante, em razao de emprego, como membro 
da tripulaęao regular de um navio ou aeronave, exercido a bordo de navio ou de aeronave 
operados em trafego internacional, que nao seja a bordo de navio ou de aeronave operados 
somente dentro do outro Estado Contratante, serao tributaveis apenas no primeiro Estado 
mencionado.

ARTIGO 16 
Rendimento de Emprego

1. Ressalvadas as disposięóes dos Artigos 17,19,20 e 21, salarios, ordenados e outras
remuneraęóes similares percebidas por um residente de um Estado Contratante em razao de um 
emprego serao tributaveis somente nesse Estado, a nao ser que o emprego seja exercido no outro 
Estado Contratante. Nesse caso, as remuneraęóes correspondentes poderao ser tributadas nesse 
outro Estado.

2. Nao obstante o disposto no paragrafo 1, salarios, ordenados e outras remuneraęóes
similares percebidas por um residente de um Estado Contratante em razao de emprego exercido 
no outro Estado Contratante serao tributaveis somente no primeiro Estado mencionado se;

2. A expressao "servięos profissionais" abrange, principalmente, as atMdades
independentes de carater cientifico, literario, artistico, educacional ou pedagógico, assim como as 
atMdades independentes de mśdicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas 
e contadores.

b) se sua permanencia no outro Estado Contratante se der por periodo ou periodos 
que totalizem ou excedam, no total, 183 dias em qualquer periodo de dozę 
meses comeęando ou terminando no ano fiscal em questao; neste caso, apenas 
a parcela dos rendimentos proveniente das suas atMdades desempenhadas 
nesse outro Estado podera ser tributada nesse outro Estado.
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As remuneraęóes de direęao e outras retribuięóes similares percebidas por urn 
residente de urn Estado Contratante na capacidade de membro da diretoria, do conselho fiscal ou 
de qualquer outro órgao semelhante de urna sodedade residente do outro Estado Contratante 
poderao ser tributadas nesse outro Estado.

1. Nao obstante as disposięóes dos Artigos 15 e 16, os rendimentos percebidos
por um residente de um Estado Contratante por atividades pessoais exerddas por esse residente 
no outro Estado Contratante na qualidade de profissional de espetaculos, tal como artista 
de teatro, cinema, radio ou televisao, ou como musico, ou na qualidade de desportista, poderao 
ser tributados nesse outro Estado.

2. Ctuando os rendimentos de atMdades pessoais exercidas por um profissional
de espetaculos ou um desportista, nessa qualidade, forem atribuidos nao ao próprio profissional 
de espetaculos ou ao próprio desportista, mas a outra pessoa, esses rendimentos poderao, 
nao obstante as disposięóes dos Artigos 7,15 e 16, ser tributados no Estado Contratante em que 
forem exercidas as atividades do profissional de espetaculos ou do desportista.

1. Ressakadas as disposięóes do paragrafo 2 do Artigo 20, pensóes e outras
remuneraęóes similares em razao de um emprego anterior, bem como as anuidades, provenientes 
de um Estado Contratante e pagas a um residente do outro Estado Contratante poderao ser 
tributadas no primeiro Estado mencionado.

1. a) Salarios, ordenados e outras remuneraęóes similares pagas por um Estado
Contratante, ou por urna de suas subdkisóes politicas ou autoridades locais a urna pessoa fisica

ARTIGO 19 
Pensóes, Anuidades e Pagamentos de Seguridade Social

ARTIGO 17 
Remuneraęóes de Direęao

ARTIGO 18 
Artistas e Desportistas

ARTIGO 20 
Funęóes Publicas

2. Nao obstante as disposięóes do paragrafo 1, pensóes e outros pagamentos
efetuados sob um regime publico que seja parte do sistema de seguridade social de um Estado 
Contratante ou de urna de suas subdMsóes politicas ou autoridades locais serao tributaveis 
somente nesse Estado.



(i) seja um nacional desse Estado; ou
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(ii) nao se tenha tornado um residente desse Estado unicamente com a finalidade 
de prestar os servięos.

b) Todavia, essas pensoes e outras remuneraęoes similares serao tributaveis 
somente no outro Estado Contratante se a pessoa fisica for residente e nacional desse Estado.

Urna pessoa fisica que for, ou tenha sido, em periodo imediatamente anterior a sua 
visita a um Estado Contratante, residente do outro Estado Contratante e que, a convite 
do Governo do primeiro Estado mencionado ou de urna universidade, estabelecimento de ensino 
superior, escola ou museu do primeiro Estado mencionado, ou no ambito de um programa oficial 
de intercambio cultural, permanecer nesse Estado por um periodo nao superior a dois anos 
consecutivos, com o unico firn de lecionar, proferir conferencias ou realizar pesquisas em tais 
instituięóes, sera isenta de imposto nesse Estado pela remuneraęao dessa atividade, desde que 
o pagamento de tal remuneraęao provenha de fora desse Estado.

As importancias que um estudante, pupilo, aprendiz ou estagiario que for, ou tenha 
sido, em periodo imediatamente anterior a sua visita a um Estado Contratante, residente do outro 
Estado Contratante e que permanecer no primeiro Estado mencionado com o unico firn de ai 
prosseguir seus estudos ou sua formaęao, receber para fazer face as suas despesas com

b) Todavia, esses salarios, ordenados e outras remuneraęoes similares serao 
tributaveis somente no outro Estado Contratante se os servięos forem prestados nesse Estado e a 
pessoa fisica for um residente desse Estado que:

por servięos prestados a esse Estado ou a essa subdivisao ou autoridade serao tributaveis somente 
nesse Estado.

ARTIGO 21 
Professores e Pesquisadores

ARTIGO 22 
Estudantes

2. a) Nao obstante as disposięóes do paragrafo 1, pensoes e outras remuneraęóes
similares pagas por um Estado Contratante, ou por urna de suas subdMsóes politicas 
ou autoridades locais, ou por meio de fundos por eles constituidos, a urna pessoa fisica em razao 
de servięos prestados a esse Estado ou a essa subdivis3o ou autoridade serao tributaveis somente 
nesse Estado.

3. As disposięóes dos Artigos 16,17,18 e 19 aplicar-se-ao aos salarios, aos ordenados,
as pensoes e a outras remuneraęóes similares pagas em razao de sen/ięos prestados no ambito 
de urna atMdade empresarial exercida por um Estado Contratante ou por urna de suas subdMsóes 
politicas ou autoridades locais.



No caso da Polonia, a dupla tributaęao sera evitada do seguinte modo:1.

No caso do Brasil, a dupla tributaęao sera evitada do seguinte modo:2.
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manutenęao, educaęao ou treinamento, nao serao tributadas nesse Estado, desde que esses 
pagamentos provenham de fontes situadas fora desse Estado.

Cluando um residente da Polonia receber rendimentos que, de acordo com as disposięóes 
do presente Acordo, possam ser tributados no Brasil (salvo na medida em que essas disposięóes 
permitam a tributaęao pelo Brasil unicamente porque os rendimentos sao tambem rendimentos 
auferidos por um residente do Brasil), a Polonia admitira como urna deduęao dos impostos sobre 
os rendimentos desse residente, um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil. 
Tal deduęao, todavia, nao excedera, a fraęao dos impostos sobre a renda, calculados antes da 
deduęao, que for atribuivel aos rendimentos que possam ser tributados no Brasil.

Cluando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposięóes deste 
Acordo, possam ser tributados na Polónia, o Brasil admitira, observadas as disposięóes de sua 
legislaęao em relaęao a eliminaęao da dupla tributaęao (que nao afetarao o principio geral aqui 
adotado), como urna deduęao dos impostos sobre os rendimentos desse residente, um montante 
igual ao imposto sobre a renda pago na Polónia. Tal deduęao, todavia, nao excedera a fraęao dos 
impostos sobre a renda, calculados antes da deduęao, que for atribuivel aos rendimentos que 
possam ser tributados na Polónia.

ARTIGO 24 
Eliminaęao da Dupla Tributaęao

ARTIGO 23 
Outros Rendimentos

1. As modalidades de rendimentos de um residente de um Estado Contratante,
de onde quer que provenham, nao tratadas nos Artigos precedentes deste Acordo serao 
tributaveis somente nesse Estado.

3. Nao obstante as disposięóes dos paragrafos 1 e 2, as modalidades de rendimentos
de um residente de um Estado Contratante nao tratadas nos Artigos precedentes deste Acordo 
e provenientes do outro Estado Contratante poderao tambem ser tributadas nesse outro Estado.

2. O disposto no paragrafo 1 nao se aplicara aos rendimentos que nao sejam
rendimentos de bens imobiliarios, como definidos no paragrafo 2 do Artigo 6, se o beneficiario 
desses rendimentos, residente de um Estado Contratante, exercer atividades empresariais 
no outro Estado Contratante por meio de estabelecimento permanente ai situado, ou prestar 
servięos pessoais independentes nesse outro Estado por meio de instalaęao fixa ai situada, e se 
o direito ou bem em relaęao ao qual os rendimentos forem pagos estiver efetivamente 
relacionado com esse estabelecimento permanente ou instalaęao fixa. Nesse caso, aplicar-se-ao 
as disposięóes do Artigo 7 ou do Artigo 15, conforme couber.



As disposięóes deste Artigo aplicam-se somente aos tributos abrangidos por este
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5.
Acordo.

ARTIGO 25 
NSo-discriminaęSo

1. Os nacionais de um Estado Contratante nao estarao sujeitos, no outro Estado
Contratante, a qualquer tributaęao, ou exigencia com ela conexa, diversa ou mais onerosa do que 
a tributaęao e as exigencias com ela conexas as quais os nacionais desse outro Estado nas mesmas 
circunstancias, em particular com relaęao a residencia, estiverem ou puderem estar sujeitos.

3. Salvo nos casos em que se aplicarem as disposięóes do Artigo 9, do paragrafo 8 do
Artigo 11, do paragrafo 6 do Artigo 12 ou do paragrafo 7 do Artigo 13, juros, "royalties", 
remuneraęóes por servięos tecnicos e outras despesas pagas por urna empresa de um Estado 
Contratante a um residente do outro Estado Contratante serao dedutiveis, para fins de 
determinaęao dos lucros tributaveis dessa empresa, nas mesmas condięóes como se tivessem sido 
pagos a um residente do primeiro Estado mencionado.

ARTIGO 26 
Procedimento Amigavel

3. duando, em conformidade com qualquer disposięao deste Acordo, os rendimentos
auferidos por um residente de um Estado Contratante estiverem isentos de imposto nesse Estado, 
tal Estado podera, todavia, levar em conta os rendimentos isentos ao calcular o montante 
do imposto incidente sobre os demais rendimentos desse residente.

4. As empresas de um Estado Contratante cujo Capital seja, total ou parcialmente,
direta ou indiretamente, detido ou controlado por um ou mais residentes do outro Estado 
Contratante, nao estarao sujeitas, no primeiro Estado mencionado, a qualquer tributaęao ou 
exigencia com ela conexa, diversa ou mais onerosa do que a tributaęao e as exigencias com ela 
conexas, a que estiverem ou puderem estar sujeitas outras empresas similares do primeiro Estado 
mencionado.

2. A tributaęao de um estabelecimento permanente que urna empresa de um Estado
Contratante tiver no outro Estado Contratante nao sera determinada de modo menos favoravel 
nesse outro Estado do que a das empresas desse outro Estado que exercerem as mesmas 
atMdades. Esta disposięao nao podera ser interpretada no sentido de obrigar um Estado 
Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante deduęóes pessoais, 
abatimentos e reduęoes para fins de tributaęao em funęao de estado civil ou encargos familiares 
concedidos aos seus próprios residentes.

1. Quando urna pessoa considerar que as aęóes de um ou ambos os Estados
Contratantes resultam, ou poderao resultar, em relaęao a si, em urna tributaęao em desacordo 
com as disposięóes deste Acordo, ela podera, independentemente dos recursos previstos 
na legislaęao interna desses Estados, submeter seu caso a apreciaęao da autoridade competente
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a) tomar medidas administrativas contrarias as suas leis e praticas administrativas 
ou as do outro Estado Contratante;

do Estado Contratante de que for residente. O caso devera ser apresentado dentro de tres anos 
contados da primeira notificaęao que resultar em urna tributaęao em desacordo com 
as disposięóes deste Acordo.

3. Em nenhum caso, as disposiędes dos paragrafos 1 e 2 serao interpretadas
no sentido de impor a urn Estado Contratante a obrigaęao de:

ARTIGO 27 
IntercSmbio de InformaęSes

2. A autoridade competente, se a reclamaęao se Ihe afigurar justificada e se ela
própria nao estiver em condięóes de Ihe dar soluęao satisfatória, envidara esforęos para resoker 
a questao, mediante acordo mutuo, com a autoridade competente do outro Estado Contratante, 
a firn de evitar urna tributaęao em desconformidade com o Acordo. Qualquer entendimento 
alcanęado sera implementado a despeito de quaisquer limites temporais previstos na legislaęao 
interna dos Estados Contratantes.

4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderao comunicar-se
diretamente a firn de chegarem a urn acordo nos termos dos paragrafos anteriores.

3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes envidarao esforęos para
resoker as dificuldades ou para dirimir as duvidas a que possa dar lugar a interpretaęao ou 
a aplicaęao do Acordo mediante acordo mutuo. As autoridades competentes poderao tambem 
consultar-se mutuamente para a eliminaęao da dupla tributaęao nos casos nao previstos no 
Acordo.

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes intercambiarao entre
si informaęoes previsivelmente relevantes para a aplicaęao das disposięóes deste Acordo ou para 
a administraęao ou cumprimento da legislaęao interna dos Estados Contratantes relatka aos 
tributos de qualquer especie e descrięao exigidos por conta dos Estados Contratantes, ou de suas 
subdkisoes politicas ou autoridades locais, na medida em que a tributaęao nela prevista nao seja 
contraria ao Acordo. O intercambio de informaęoes nao esta limitado pelos Artigos 1 e 2.

2. Quaisquer informaęoes recebidas na forma do paragrafo 1 por urn Estado
Contratante serao consideradas sigilosas da mesma maneira que informaęoes obtidas sob 
a legislaęao interna desse Estado e serao comunicadas apenas as pessoas ou as autoridades 
(incluindo tribunais e órgaos administrativos) encarregadas do lanęamento ou da cobranęa dos 
tributos referidos no paragrafo 1, da execuęao ou instauraęao de processos relativos a infraęóes 
concernentes a esses tributos, da apreciaęao de recursos a eles correspondentes, ou da supervisao 
das atkidades precedentes. Essas pessoas ou autoridades utilizarao as informaęoes somente para 
esses fins. Elas poderao revelar as informaęoes em procedimentos publicos nos tribunais ou em 
decisóes judiciais. Nao obstante as disposięóes precedentes, as informaęóes recebidas por urn 
Estado Contratante poderao ser utilizadas para outros fins quando essas informaęóes puderem 
ser utilizadas para outros fins nos termos da legislaęao de ambos os Estados e a autoridade 
competente do Estado fornecedor autorizar essa utilizaęao.



a) transporte maritimo;

22

c) fornecer informaęoes que revelariam qualquer segredo comercial, empresarial, 
industrial ou profissional, ou processo comercial, ou informaęoes cuja revelaęao 
seria contraria a ordem publica {ordre public).

b) atMdades bancarias, financeiras, de seguros, de investimento ou atividades 
similares; ou

c) operar como urna Holding Company, centro de coordenaęao ou entidade similar 
que forneęa servięos administrativos ou outro suporte para um grupo de 
sociedades que exeręam suas atMdades empresariais principalmente em 
terceiros Estados,

nao for tributado nesse Estado ou for tributado a urna aliquota inferior a 75 por cento da aliquota 
aplicada aos rendimentos de atMdades similares exercidas no próprio território, o outro Estado 
Contratante nao estara obrigado a aplicar qualquer limitaęao imposta nos termos deste Acordo 
sobre o seu direito de tributar os rendimentos obtidos pela sociedade de tais atMdades no 
exterior ou sobre o seu direito de tributar os dMdendos pagos pela sociedade.

ARTIGO 28 
Direito a Beneficios

5. Em nenhum caso as disposięóes do paragrafo 3 serao interpretadas no sentido de
permitir que um Estado Contratante se recuse a prestar as Informaęoes somente porque tais 
informaęoes sao detidas por um banco, por outra instituięao financeira, por mandatario ou pessoa 
que atue na qualidade de agente ou de fiduciario, ou porque estao relacionadas com os direitos 
de participaęao na propriedade de urna pessoa.

1. Se a legislaęao de um Estado Contratante contiver disposięoes, ou introduzir tais
disposięóes após a assinatura deste Acordo, em que os rendimentos provenientes do exterior 
(“offshore") obtidos por urna sociedade decorrentes de:

4. Se as informaęoes forem solicitadas por um Estado Contratante de acordo com este
Artigo, o outro Estado Contratante utilizara os meios de que dispóe para obter as informaęóes 
solicitadas, mesmo que esse outro Estado nao necessite de tais informaęóes para seus próprios 
fins tributarios. A obrigaęao constante da frase anterior esta sujeita as limitaęóes do paragrafo 3, 
mas em nenhum caso tais limitaęóes serao interpretadas no sentido de permitir que um Estado 
Contratante se recuse a prestar as informaęóes somente porque essas informaęóes nao sejam de 
seu interesse no ambito interno.

b) fornecer informaęóes que nao possam ser obtidas com base na sua legislaęao 
ou no curso normal de suas praticas administrativas ou nas do outro Estado 
Contratante;



3. duando:

Para os fins dos paragrafos precedentes deste Artigo:5.

a) a expressao "bolsa de valores reconhecida" significa:
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a) urna empresa de urn Estado Contratante obtiver rendimentos provenientes 
do outro Estado Contratante, e o primeiro Estado Contratante mencionado 
tratar estes rendimentos como atribuiveis a urn estabelecimento permanente 
da empresa situado em urn terceiro Estado; e

b) os lucros atribui'veis a esse estabelecimento permanente forem isentos 
de tributaęao no primeiro Estado Contratante mencionado,

(i) qualquer bolsa de valores assim estabelecida e regulada de acordo com as 
leis de qualquer Estado Contratante; e

2. Nao obstante o disposto no paragrafo 1, urna sociedade que seja um residente de
urn Estado Contratante e obtenha rendimentos de fontes do outro Estado Contratante nao tera 
direito nesse outro Estado Contratante aos beneficios deste Acordo se, naquele momento ou por 
pelo menos metade dos dias de um periodo de dozę meses que inclua aquele momento, pessoas 
que nao sejam residentes do primeiro Estado mencionado ou que nao tenham direito aos 
beneficios deste Acordo possuiam, direta ou indiretamente, pelo menos 50 por cento das aęóes 
da sociedade. No entanto, a sentenęa anterior nao se aplica se essa sociedade tiver sua classe 
Principal de aęóes regularmente negociada em urna ou mais bolsas de valores reconhecidas, 
ou exercer, no Estado Contratante de que for um residente, urna atividade negocial substancial 
que nao seja a mera posse de valores mobiliarios ou quaisquer outros ativos, ou a mera realizaęao 
de atividades auxiliares, preparatórias ou de quaisquer outras atividades similares relativamente 
a outras entidades relacionadas.

os beneficios do Acordo nao se aplicarao a qualquer item de rendimento para o qual a tributaęao 
no terceiro Estado seja inferior a 75 por cento da tributaęao que seria imposta sobre esse item de 
rendimento no primeiro Estado Contratante mencionado se esse estabelecimento permanente 
estivesse situado no primeiro Estado Contratante mencionado. Nesse caso, qualquer rendimento 
ao qual se apliquem as disposięóes deste paragrafo permanecera tributavel de acordo com 
a legislaęao domestica do outro Estado Contratante, nao obstante qualquer outra disposięao do 
Acordo.

4. Se um residente de um Estado Contratante nao tiver direito a beneficios pela
aplicaęao dos paragrafos 1, 2 ou 3 deste Artigo, a autoridade competente do Estado Contratante 
no qual os beneficios forem negados em virtude dos paragrafos anteriores deste Artigo podera, 
ainda assim, conceder os beneficios deste Acordo, ou beneficios referentes a um item especifico 
de rendimento, levando em consideraęao o objetivo e a finalidade deste Acordo, mas somente 
se tal residente demonstrar, a satisfaęao de tal autoridade competente, que nem seu 
estabelecimento, aquisięao ou manutenęao nem a conduęao de suas operaęóes tenham como um 
de seus principais objetivos a obtenęao dos beneficios deste Acordo. A autoridade competente 
do Estado Contratante para a qual o requerimento tenha sido feito, nos termos deste paragrafo, 
por um residente do outro Estado, devera consultar a autoridade competente desse outro Estado 
antes de conceder ou negar o requerimento.



a) na Polonia:

b) no Brasil:
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Nenhuma disposięao deste Acordo prejudicara os privilegios fiscais de membros 
de missóes diplomaticas ou postos consulares, em conformidade com as normas gerais de Direito 
Internacional ou com as disposięóes de acordos especiais.

b) relativamente as entidades que nSo sejam sociedades, o termo "aęóes" significa 
direitos que sejam comparaveis a aęóes;

c) a expressao "principal classe de aęóes" significa a classe, ou as classes, de aęóes 
de urna sociedade ou entidade, as quais representem a maioria do total dos 
direitos de voto e do valor da sociedade ou entidade.

(ii)qualquer outra bolsa de valores reconhecida em comum acordo pelas 
autoridades competentes dos Estados Contratantes;

(i) no tocante aos tributos retidos na fonte, em relaęao aos rendimentos 
pagos, remetidos ou creditados no ou após o primeiro dia de Janeiro 
imediatamente seguinte a data em que o Acordo entrar em vigor; e

para anos ou penodos fiscais que comecem, ou fatos geradores que 
ocorram, no ou após o primeiro dia de Janeiro no ano calendario seguinte 
aquele em que o Acordo entrou em vigor.

ARTIGO 29 
Membros de Missóes Diplomśticas e Postos Consulares

ARTIGO 30 
Entrada em Vigor

6. Nao obstante as outras disposięóes deste Acordo, nao sera concedido um beneficio
ao abrigo deste Acordo relativamente a um item de rendimento se for razoavel concluir, 
considerando todos os fatos e circunstancias relevantes, que a obtenęao desse beneficio foi um 
dos principais objetivos de qualquer arranjo negocial ou transaęao que resultou direta 
ou indiretamente nesse beneficio, a menos que fique demonstrado que a concessao desse 
beneficio nessas circunstancias estaria de acordo com o objęto e a finalidade das disposięóes 
relevantes deste Acordo.

1. Cada Estado Contratante notificara ao outro por.escrito, por via diplomatica,
o cumprimento dos procedimentos exigidos por sua legislaęao para a entrada em vigor deste 
Acordo.

2. Este Acordo entrara em vigor ao termino de um periodo de tres meses após a data
da ultima dessas notificaęóes e passara a produzir efeitos:



a) na Polonia:

b) no Brasil:

2o de 2022,

Pela Republica da Polonia PelaRepublic:

- T
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Qualquer um dos Estados Contratantes podera denunciar este Acordo, depois 
de cinco anos de sua entrada em vigor, mediante notificaęao por escrito da denuncia, por via 
diplomatica, com pelo menos seis meses de antecedencia do firn de qualquer ano-calendario 
posterior aquele em que se completarem cinco anos da entrada em vigor deste Acordo. Nesse 
caso, o Acordo nao mais se aplicara:

(i) no tocante aos tributos retidos na fonte, em relaęao aos rendimentos 
pagos, remetidos ou creditados no ou após o primeiro dia de janeiro 
imediatamente seguinte ao ano em que a notificaęao for feita; e

para anos ou periodos fiscais que comecem, ou fatos geradores que 
ocorram, no ou após o primeiro dia de janeiro no ano calendario seguinte 
aquele em que a notificaęao for feita.

(ii) no tocante aos demais tributos, em relaęao aos rendimentos auferidos nos 
anos fiscais que comecem no ou após o primeiro dia de Janeiro 
imediatamente seguinte ao ano em que a notificaęao for feita;

ARTIGO 31 
Denuncia

Feito em duplicata em Nova York, em .5:.^.... de
nos idiomas polones, portugues e ingles, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso 
de divergencia de interpretaęao, prevalecera o texto em ingles.

Republica Fedeij^iva do Brajli

(ii) no tocante aos demais tributos, em relaęSo aos rendimentos auferidos nos 
anos fiscais que comecem no ou após o primeiro dia de janeiro 
imediatamente seguinte a data em que o Acordo entrar em vigor.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, firmaram 
este Acordo.



PROTOCOLO

1.

c) As disposięóes mencionadas na alinea a) acima nao serao aplicadas quando
processos judiciais, administrativos ou outros procedimentos legais resultarem em uma decisao 
finał que, em virtude das aęóes que resultaram em urn ajuste nos lucros nos termos do Artigo 9, 
uma das empresas envolvidas for passi'vel de penalizaęao com respeito a fraude, culpa grave ou 
inadimplencia dolosa.

Com referencja ao Artigo 9
A Polonia aplicarś as seguintes disposięóes:

Com referencja ao Acordo
Se qualquer tratado ou acordo entre os Estados Contratantes, que nao seja este 

Acordo, incluir uma clausula de nao-discriminaęao ou de naęao mais favorecida, fica entendido 
que tais clausulas nao se aplicarao aos tributos visados por este Acordo, salvo se expressamente 
mencionado em tal tratado ou acordo.

b) Fica entendido que as disposięóes do paragrafo 4 do Artigo 11 aplicar-se-ao aos
juros pagos a uma agenda (inclusive uma instituięao financeira) de propriedade exclusiva do
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b) Se, após a assinatura deste Acordo, qualquer convenęao ou acordo firmado pelo
Brasil com urn terceiro Estado incluir disposięóes que tenham urn resultado equivalente ao da 
alinea a), o Brasil tambem aplicara as disposięóes mencionadas na alinea a) acima, tao logo tais 
disposięóes produzam efeitos entre o Brasil e esse terceiro Estado. O Brasil informara a Polónia de 
qualquer disposięao semelłiante que produziria efeitos entre o Brasil e urn terceiro Estado.

3. Com referenda ao Artigo 11
a) Fica entendido que os juros pagos como remuneraęao sobre o Capital próprio
(tambem denominados "juros sobre o Capital próprio") de acordo com a legislaęSo tributaria 
brasileira sao tambem considerados juros para os efeitos do paragrafo 3 do Artigo 11.

2.
a)

No momento da assinatura do Acordo entre a Republice da Polónia e a Republice 
Federativa do Brasil para a Eliminaęao da Dupla Tributaęao em Relaęao aos Tributos sobre a Renda 
e a Prevenęao da Evasao e da Elisao FIscais, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, 
acordaram as seguintes disposięóes, que constituem parte integrante do Acordo.

"Quando urn Estado Contratante acrescer aos lucros de uma empresa desse Estado — e, como tal, 
tributar — os lucros sobre os quais uma empresa do outro Estado Contratante tenha sofrido 
imposięao de tributo nesse outro Estado e os lucros assim incluidos forem lucros que teriam sido 
obtidos pela empresa do primeiro Estado mencionado se as condięóes estabelecidas entre as duas 
empresas fossem aquelas que teriam sido estabelecidas entre empresas independentes, entao o 
outro Estado fara um ajuste apropriado ao montante de tributos ali cobrado sobre esses lucros. 
Para a determinaęao de tal ajuste, serao levadas em conta as demais disposięóes deste Acordo e 
as autoridades competentes dos Estados Contratantes consultar-se-ao, se necessario."



4.

5.

6.

8.
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Governo de um Estado Contratante ou de urna subdivisao pohtica sua apenas quando esses juros 
forem recebidos por essa agenda em conexao com suas funęóes de natureza publica.

Com referenda aos Artigos 11 e 12
Se, após a data de assinatura deste Acordo, o Brasil adotar, em urna convenęao ou 

acordo com qualquer pafs membro da Organizaęao para a Cooperaęao e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), exduindo qualquer pais na America Latina, ah'quotas inferiores (incluindo 
qualquer isenęao) as previstas na almea b) do paragrafo 2 do Artigo 11 e na alinea a) do paragrafo 
2 do Artigo 12 deste Acordo, as ah'quotas previstas nas disposiędes deste Acordo acima 
mencionadas serao substituidas pela ah'quota de 10 por cento, a partir do momento em que tais 
ali'quotas inferiores (ou isenęóes) entrarem em vigor e enquanto forem aplicaveis.

Com referencja ao Artigo 26
Fica entendido que, independentemente de os Estados Contratantes serem partes 

no "Acordo Geral sobre o Comercio de Servięos" (GATS), ou em quaisquer outros acordos 
internacionais, as questóes de natureza tributaria com respeito aos tributos visados por este 
Acordo que surgirem entre os Estados Contratantes serao reguladas apenas pelas disposięóes 
deste Acordo.

b) Fica entendido que as disposięoes da legislaęao tributaria brasileira sobre a
limitaęao de dedutibilidade de royalties, conforme definido no paragrafo 3 do Artigo 12, na 
determinaęao da renda tributavel de um estabelecimento permanente na forma do paragrafo 3 
do Artigo 7 nao estao em conflito com o disposto no paragrafo 2 do,Artigo 25 do presente Acordo.

c) Fica entendido que, no caso do Brasil, no que diz respeito ao paragrafo 4 do Artigo
25, quaisquer requisitos que nao sejam diretamente relacionados com a obrigaęao de pagar 
tributos (isto e, obrigaęóes acessórias, conforme definięao do Código Tributario Nacional - Lei ns 
5.172/66 e do Regulamento do Imposto sobre a Renda - Decreto n^ 9.580/2018) a que estao 
sujeitos empresas do Brasil, cujo Capital seja total ou parcialmente detido ou controlado, direta 
ou indiretamente, por um ou mais residentes da Polonia, nao sao discriminatórios.

7. Com referencja ao Artigo 25
a) Fica entendido que as disposięóes do paragrafo 5 do Artigo 10 nao sao conflitantes
com as disposięóes do paragrafo 2 do Artigo 25.

Com referenda ao Artigo 17
Fica entendido que, no caso do Brasil, as disposięóes do Artigo 17 aplicar-se-ao 

tambem aos membros dos conselhos de administraęao e fiscal instituidos segundo o Capitulo XII, 
Seęao I, e o Capitulo XIII, respectivamente, da lei brasileira das sociedades anónimas (Lei ns 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976).

Com referenda ao Artigo 13
Fica entendido que as disposięóes do paragrafo 3 do Artigo 13 aplicar-se-ao a 

pagamentos de qualquer especie recebidos como remuneraęao pela prestaęao de assistencia 
tecnica.



10.
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Pela Republica da Poidnia
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Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, firmaram 
este Protocolo.

Feito em duplicata em Nova York, em de de 2022,
nos idiomas polones, portugues e ingles, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso 
de divergenda de interpretaęao, prevalecera o texto em ingles.

b) Os Estados Contratantes reconhecem a importancia do intercambio de informaęóes
em todas as suas formas (a pedido, a u to mat i co e espontaneo), e reconhecem o beneficio mutuo 
de faze-lo.

9. Com referenda ao Artigo 27
a) Fica entendido que, em relaęao aos pedidos apresentados pelo Brasil, os tributos
referidos no paragrafo 1 do Artigo 27 compreendem apenas os tributos federais.

Com referenda ao Artigo 28
Fica entendido que as disposięóes do Acordo nao impedirao que urn Estado 

Contratante aplique sua legislaęao nacional voltada a combater a evasao e elisao fiscais, descritas 
ou nao como tal, incluindo as disposiędes de sua legislaęao tributaria relativas a subcapitalizaęao 
ou para evitar o diferimento do pagamento de imposto sobre a renda, tal como a legislaęao de 
sociedades controladas estrangeiras (legislaęao de "CFC").
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