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 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 - o  ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Demokratyczno-Socjalistycznej Repu-
bliki Sri Lanki w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu się od opoda-
tkowania w zakresie podatków  
od dochodu, podpisanej w Kolombo 
dnia 6 października 2015 r.. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister 
Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 6 października 2015 r. w Kolombo została podpisana Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki 

Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się 

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,  w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

− została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

− jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

− będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

 

 

PREZYDENT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno- 

-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,  podpisanej 

w Kolombo dnia 6 października 2015 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia niniejszej Umowy 

Obowiązująca obecnie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  

a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego 

opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, została sporządzona w Kolombo, dnia 25 kwietnia 1980 r. (Dz. U.  

z 1988 r. Nr 5, poz. 38). 

W okresie od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, znacznej zmianie uległy stosunki 

ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

W odniesieniu do krajów azjatyckich Polska w ostatnim czasie wynegocjowała umowy bądź 

protokoły zmieniające umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu 

uchylania się od opodatkowania z następującymi państwami: z Indiami (Protokół podpisany 

dnia 29 stycznia 2013 r.), Singapurem (Umowa podpisana dnia 4 listopada 2012 r.), Malezją 

(Umowa podpisana 8 lipca 2013 r.) oraz z Koreą Płd. (Protokół podpisany dnia 22 

października 2013 r.). 

Wejście w życie niniejszej Umowy pozwoli na podniesienie jakości otoczenia prawnego  

w zakresie stosowania postanowień międzynarodowego prawa podatkowego w relacjach 

między Polską a Sri Lanką. 

2. Informacje dotyczące Sri Lanki 
Zgodnie z obowiązującą konstytucją Sri Lanka jest republiką, w której władza należy do 

narodu i jest sprawowana w jego imieniu przez Parlament, Prezydenta oraz wymiar 

sprawiedliwości. Sri Lanka jest państwem unitarnym. Podzielona jest na jednostki 

administracyjne podporządkowane organom centralnym, w których rząd centralny sprawuje 

zwierzchnią władzę nad organami regionalnymi za pośrednictwem lokalnych urzędników.  

W latach 1983–2009 na Sri Lance trwał konflikt zbrojny pomiędzy władzami państwowymi  

a tamilską organizacją antyrządową – stronnictwem Tamilskich Tygrysów (LTTE), dążącym 

do utworzenia niepodległego państwa tamilskiego (Tamil Eelam) w północno-wschodniej 

części wyspy.  
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2.1.  Gospodarka Sri Lanki 
Gospodarka Sri Lanki kontynuuje silny wzrost gospodarczy po zakończeniu 26-letniego 

konfliktu z LTTE. Rząd realizuje projekty odbudowy i rozwoju na dużą skalę na rzecz 

pobudzenia wzrostu w obszarach ogarniętych wojną i mniej uprzywilejowanych, rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie wydajności rolnictwa. Niskie dochody 

podatkowe są istotnym problemem budżetu państwa. Globalny kryzys finansowy i recesja  

w latach 2008–2009 dotknęły również Sri Lankę i spowodowały kryzys bilansu płatniczego 

kraju. W 2009 r. zanotowano wzrost PKB jedynie o 3,5%. Na działalność gospodarczą 

pozytywnie wpłynął koniec wojny i porozumienia z Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym, co w dwóch kolejnych latach 2010–2011 zaowocowało wzrostem PKB o 8%.  

W 2012 r. odnotowano wzrost PKB o 6%. Znacząca wartość przekazów pieniężnych od 

pracowników ze Sri Lanki pracujących za granicą pomogła zrównoważyć deficyt handlowy 

kraju. 

2.2. Wymiana handlowa Polski ze Sri Lanką (w mln USD) 

W 2013 r. obroty handlowe Polski ze Sri Lanką osiągnęły wartość prawie 90 mln USD i były 

o 3% wyższe w stosunku do tego samego okresu 2012 roku. Eksport z Polski wyniósł 

14,2 mln USD (wzrost o 6%), import ze Sri Lanki – 73,7 mln USD ( wzrost o 2%).  

Eksport stanowiły głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego (36% udziału w całym 

eksporcie – 5,1 mln USD), wyroby przemysłu drzewno-papierniczego i papier (30% ogólnego 

eksportu), wyroby przemysłu chemicznego, kauczuk i wyroby z kauczuku (17% udziału  

w całym polskim eksporcie), żelazo, żeliwo i stal, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 

reaktory jądrowe, maszyny i urządzenia a także cukier i wyroby cukiernicze oraz preparaty  

i wyroby kosmetyczno-perfumeryjne.  

Polska importowała przede wszystkim odzież i dodatki odzieżowe z dzianin (20 mln USD, 

udział w całkowitym imporcie 27,1%), odzież i dodatki odzieżowe inne niż z dzianin 

(14 mln USD, udział 19%), herbatę i przyprawy (16,8 mln USD, udział 22,8%) oraz kauczuk 

i wyroby z kauczuku ( 12,1 mln USD, udział 16,4% ).  

2.3. System podatkowy 

 A. Spółki 
1. Rezydenci 
 
Podatek dochodowy 

 
28% (stawka podstawowa) 
12% – spółki, których dochód podlegający 



 

3 

opodatkowaniu nie przekracza 5 milionów 
LKR1  
33.33% – spółki notowane na giełdzie przed 
1 kwietnia 2011 r. (w ciągu 5 lat od daty 
wejścia na giełdę)  

 
Podstawa opodatkowania 

 
od wszelkich dochodów 

 
 

Zyski majątkowe 

 
Nie podlegają opodatkowaniu 

 
2. Nierezydenci 
 
Podatek dochodowy 

 
12% – spółki, których dochód podlegający 
opodatkowaniu nie przekracza 5 milionów 
LKR 
 
28% – spółki, których dochód podlegający 
opodatkowaniu przekracza 5 milionów LKR 

 
Zyski majątkowe (sprzedaż udziałów / 
akcji w spółkach – rezydentach) 

 
brak 

 
Podatek u źródła 

Zyski oddziału 10% 
Dywidendy 10% 
Odsetki 20%, w przypadku odsetek od pożyczek 

płaconych poza Sri Lanką – 15% 
Należności licencyjne 15% 
Opłaty za usługi techniczne 5%  

Opłaty za usługi zarządcze 5% 
 
3. Kwestie szczególne 
Grupy kapitałowe 
 

brak 

Zachęty podatkowe 
 
 

Całkowite lub częściowe zwolnienie  
z opodatkowania; 
Obniżone stawki podatkowe 
Zachęty podatkowe stosowane są m.in.  
w rolnictwie, wybranych działach produkcji, 
IT i infrastrukturze. 

Przeciwdziałanie unikania opodatkowaniu Zasada ogólna 
Niedostateczna kapitalizacja 
Ceny transferowe 

 B. Osoby fizyczne 
 
1. Rezydenci 
  

                                                           
1 1 rupia lankijska (LKR) = 0,0255 złotego polskiego 

http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_1.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_1.4.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_1.7.
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Podatek dochodowy Progresywny; Najwyższa stawka – 24%  
w przypadku dochodów przekraczających 
3 000 000 LKR 

 
Zyski majątkowe 

 
Nie podlegają opodatkowaniu 

 
2. Nierezydenci 
 
Podatek dochodowy 

 
Progresywny; Najwyższa stawka – 24%  
w przypadku dochodów przekraczających 
3 000 000 LKR 

 
Zyski majątkowe (sprzedaż udziałów / 
akcji w spółkach – rezydentach) 

 
brak 

 
Podatek u źródła 

   
Dywidendy 10% 
Odsetki 10%, w przypadku odsetek od pożyczek 

płaconych poza Sri Lanką – 20% 
Należności licencyjne 20% 
Opłaty za usługi techniczne 5%  

Opłaty za usługi zarządcze 5% 
 

3. Krótka charakterystyka Umowy 

Umowa jest oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od 

dochodu i majątku oraz o Modelową Konwencję ONZ. Sri Lanka, jako kraj nienależący do 

OECD, przy zawieraniu bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania preferuje 

rozwiązania przewidziane w Modelowej Konwencji ONZ, stworzonej jako wzorzec z myślą  

o państwach rozwijających się. 

Art. 2 – Podatki, których dotyczy Umowa 

Obowiązująca Umowa z 1980 r., wymienia w art. 2 podatki, do których znajduje ona  

w Polsce zastosowanie: podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń i podatek 

wyrównawczy oraz podatek od nieruchomości. Zmiana w tym zakresie jest podyktowana 

dostosowaniem przepisów Umowy do obowiązującego stanu prawnego. 

Art. 2 Umowy przewiduje, zgodnie z obowiązującym prawem, iż do obecnie istniejących 

podatków, których dotyczy Umowa, należą w Polsce: podatek dochodowy od osób 

fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, zwane dalej podatkami polskimi.  

W przypadku Sri Lanki będzie to podatek dochodowy, włączając podatek dochodowy od 

http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_1.4.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gthb_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gthb_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gthb_us_s_6.3.
http://online.ibfd.org/kbase/?where=/linkresolver/static/gtha_us_s_6.3.
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obrotu przedsiębiorstw, które zawarły umowy z Zarządem Inwestycyjnym (agencją 

państwową powołaną do zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych). 

Art. 5 – Zakład 

Określenie to obejmuje stałą placówkę, przez którą całkowicie lub w części jest prowadzona 

działalność przedsiębiorstwa, w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, 

warsztat, kopalnię, źródło ropy lub gazu, kamieniołom lub każde inne miejsce wydobywania 

zasobów naturalnych, a także plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne 

itd., o ile trwają przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W umowie znalazł zastosowanie przepis, 

iż zakład stanowi także świadczenie usług, w tym usług doradztwa, gdy działalność 

wykonywana w sposób ciągły trwa przez okres lub okresy łącznie 183 dni w każdym 

dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku 

podatkowym. Regulacje zawarte w art. 5 stanowią konsensus między Modelową Konwencją 

OECD oraz ONZ. 

Art. 6 – Dochód z majątku nieruchomego 

Umowa reguluje możliwość opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, włączając 

dzierżawę, również przez państwo miejsca położenia nieruchomości. Do celów Umowy 

dochód z majątku nieruchomego obejmuje dochód z rolnictwa, leśnictwa lub z majątku 

nieruchomego przedsiębiorstwa. Określenie „majątek nieruchomy” definiowane będzie 

zgodnie z prawem państwa, w którym jest on położony. Umowa z 1980 r. nie zawiera 

regulacji przepisów w zakresie opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego. 

Art. 9 Przedsiębiorstwa powiązane – rozszerzenie Umowy o możliwość dokonania tzw. 

„korekty wtórnej” 

Umowa rozszerza treść przepisu o uregulowania pozwalające na dokonanie tzw. „korekty 

wtórnej” przez Umawiające się Państwa, które są zbieżne z treścią art. 9 ust. 2 Modelowej 

Konwencji OECD. Obecnie obowiązująca Umowa nie przewiduje procedury tzw. „korekty 

wtórnej”, co w przypadku dokonania w Umawiającym się Państwie korekty podstawy 

opodatkowania, z uwagi na przebieg transakcji w grupie kapitałowej, prowadzi do 

ekonomicznego podwójnego opodatkowania (podwójne opodatkowanie w odniesieniu do 

tego samego dochodu).  

Powyższe umożliwi usunięcie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów grup 

kapitałowych. 
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Art. 10 – Dywidendy 

W Umowie z 1980 r. jest brak definicji „dywidendy” oraz jest przewidziany podatek u źródła 

w przypadku wypłaty dywidendy na poziomie 15%. Niniejsza Umowa przede wszystkim 

wprowadza przedmiotową definicję, natomiast w przypadku podatku pobieranego u źródła, 

podatek ten nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto.  

Art. 11 – Odsetki 

W przypadku dochodu z odsetek, obecnie obowiązująca Umowa przewiduje zwolnienie  

z podatku u źródła oraz nie występuje w niej definicja „odsetek”. Postanowienia niniejszej 

Umowy przewidują opodatkowanie u źródła stawką 10% oraz wprowadzają definicję 

„odsetek”. 

Art. 12 – Należności licencyjne 

Umowa z 1980 r. przewiduje zwolnienie opodatkowania u źródła należności licencyjnych  

z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania praw autorskich lub filmów dla kin. 

Natomiast w odniesieniu do należności licencyjnych płatnych z tytułu wykorzystywania lub 

praw do wykorzystywania m.in. patentów, projektów, modeli, planów, znaków handlowych 

opodatkowanie u źródła wynosi 10%.  

Przepisy niniejszej Umowy dostosowują definicję należności licencyjnych do obecnie 

stosowanych w umowach zawieranych przez Polskę, w celu bezspornego objęcia tą definicją 

oprogramowania komputerowego. Takie podejście jest zgodne również z Komentarzem do 

Modelowej Konwencji OECD oraz zastrzeżeniem Polski do art. 12 tejże Konwencji.  

Przepis art. 12 na prośbę lankijską rozszerzono także o opłaty za usługi techniczne, co jest 

standardem w zawieranych przez państwa tego regionu umowach.  

Postanowienia niniejszej Umowy przewidują opodatkowanie u źródła stawką 10%. 

Art. 13 – Zyski z przeniesienia własności majątku 

Niniejsza Umowa wprowadza postanowienia tzw. „klauzuli nieruchomościowej” stanowiące, 

iż zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się 

Państwie z przeniesienia własności akcji, lub innych praw udziałowych w spółce, której 

więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego, położonego w drugim 

Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 
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Powyższe postanowienie jest zgodne z brzmieniem postanowień Modelowej Konwencji 

OECD. Uregulowania tego rodzaju mają na celu przeciwdziałanie zjawisku uchylania się od 

opodatkowania i dowolnego wpływania na miejsce opodatkowania majątku poprzez 

przeprowadzanie transakcji ekonomicznych nieodpowiadających stanowi faktycznemu. 

Art. 14 – Wolne zawody 

Na prośbę strony lankijskiej w niniejszej Umowie zostały wyszczególnione przepisy 

dotyczące opodatkowania osób fizycznych wykonujących wolny zawód lub inną działalność 

o samodzielnym charakterze. Dochód takiej osoby będzie opodatkowany w państwie 

rezydencji z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta ma stałą placówkę dostępną dla niej bądź 

przebywa w drugim państwie powyżej 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie  

w danym roku podatkowym. Wówczas taki dochód może być także opodatkowany w tym 

drugim państwie. 

Art. 16– Wynagrodzenia dyrektorów  

Niniejszą Umowę rozszerzono o postanowienie dotyczące wynagrodzeń dyrektorów i innych 

podobnych świadczeń uzyskiwanych przez osoby mające miejsce zamieszkania  

w Umawiającym się Państwie z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów, zarządzie lub w 

radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki, która ma siedzibę w drugim 

Umawiającym się Państwie. Takie wynagrodzenia mogą być opodatkowane w tym drugim 

Państwie. 

Art. 17 – Artyści i sportowcy 

W niniejszej Umowie dodano przepisy dotyczące opodatkowania artystów i sportowców. 

Zgodnie z niniejszym przepisem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w danym 

państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej lub sportowej, osobiście wykonywanej w 

drugim państwie, może być opodatkowany w tym drugim państwie.  

Artykuł 18 – Emerytury, renty i renty kapitałowe  

Przepis niniejszej Umowy wprowadza zmianę w opodatkowaniu powyższych świadczeń 

polegającą na opodatkowaniu ich także w państwie, w którym powstają.  

Art. 22 – Inne dochody 

Umowa z 1980 r. nie przewidywała uregulowań dotyczących opodatkowania z tytułu innych 

dochodów. Niniejsza Umowa reguluje, iż części dochodu otrzymane przez osobę mającą 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym państwie, podlegają opodatkowaniu tylko  
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w państwie rezydencji danej osoby. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dana 

część dochodu jest związana z działalnością zakładu – w takiej sytuacji zastosowanie znajduje 

art. 7 Umowy.  

W przepisie tym zawarto także ust. 3 dotyczący opodatkowania tych dochodów u źródła, 

jeżeli nie zostały one objęte postanowieniami innych artykułów. Przepis ten, wzorowany na 

brzmieniu Modelowej Konwencji ONZ, ma na celu przeciwdziałanie sztucznemu zaliczaniu 

określonych dochodów, które podlegały zgodnie z Umową opodatkowaniu „u źródła” (w tym 

dochodów pasywnych) do „innych dochodów”, opodatkowanych co do zasady tylko  

w miejscu rezydencji podatnika.  

Art. 23 – Metoda unikania podwójnego opodatkowania 

Polska stosowała metodę wyłączenia z progresją w stosunku do kategorii dochodu 

uregulowanych w dotychczasowej Umowie (z wyłączeniem opodatkowania dywidend, 

licencji oraz odsetek). W niniejszej Umowie w art. 23 wprowadzono rozwiązanie polegające 

na zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. 

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony 

z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy 

obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek 

od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Ustalenie wysokości podatku  

w takim przypadku następuje w czterech etapach. Do dochodów podlegających 

opodatkowaniu dodaje się dochody zwolnione z opodatkowania. Od tak uzyskanej sumy 

dochodów oblicza się kwotę podatku według skali określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Następnie oblicza się stopę procentową podatku 

wyrażającą stosunek kwoty podatku do łącznego dochodu. Wreszcie uzyskaną w ten sposób 

stopę procentową podatku stosuje się jako stawkę podatkową, tylko i wyłącznie do tych 

dochodów podatnika, które nie są zwolnione od podatku. 

Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu 

osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji 

podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł 

zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Ustalenie wysokości 

podatku w takim przypadku składa się z trzech etapów. Na początku, zsumowaniu podlegają 

dochody osiągnięte przez podatnika za źródeł przychodów położonych na terytorium Polski  

z dochodami ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski. Następnie od sumy 
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tak obliczonych dochodów oblicza się podatek dochodowy według skali określonej w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trzecim etapie od wyżej obliczonego podatku 

odejmuje się kwotę podatku równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym 

państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć części podatku, która proporcjonalnie 

przypada na dochody osiągnięte ze źródeł położonych poza terytorium Polski w stosunku do 

wszystkich opodatkowanych dochodów podatnika. 

Art. 26 – Wymiana informacji 

Obowiązująca Umowa zawiera skróconą wersję przepisów dotyczących wymiany informacji. 

Zgodnie z niniejszą Umową, przepis dotyczący wymiany informacji rozszerzony zostanie 

m.in. o zapisy umożliwiające żądanie informacji, nawet jeżeli drugie Umawiające się Państwo 

nie potrzebuje ich do własnych celów. 

Zmiana ta jest zgodna z obowiązującą treścią Modelowej Konwencji OECD. 

Art. 27 – Ograniczenie korzyści umownych 

W niniejszej Umowie wprowadzono przepis dotyczący ograniczenia wykorzystywania 

umowy, jeżeli jedynym bądź głównym celem transakcji lub umowy było osiągniecie korzyści 

wynikających z Umowy.  

4. Skutki wejścia w życie Umowy 

Skutki finansowe 

Wejście w życie Umowy nie będzie miało ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów 

publicznych. Z uwagi na zawarcie w Umowie klauzuli o wymianie informacji, Umowa będzie 

skutecznym narzędziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez 

podatników osiągających dochody w relacjach ze Sri Lanką, zatem jej wejście w życie będzie 

miało pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetowych Skarbu Państwa. 

Skutki społeczne i gospodarcze 

Wejście w życie Umowy spowoduje dalszą aktywizację dwustronnej współpracy 

gospodarczej (w szczególności z uwagi na możliwość znacznego zwiększenia polskiego 

eksportu towarowego). 

Skutki polityczne 

Zawarcie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu będzie ważnym krokiem w kierunku 
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rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej i gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską 

a Sri Lanką.  

 

Skutki prawne  

Postanowienia Umowy nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem, ani  

z prawem Unii Europejskiej. Wejście w życie Umowy nie spowoduje konieczności 

wprowadzenia zmian w polskim prawie wewnętrznym. 

5. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Umową 

Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) związanie Rzeczypospolitej 

Polskiej Umową nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, 

ponieważ jest ona umową międzyrządową spełniającą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 

pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, 

z późn. zm.). 

6. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy. 

Przepisy Umowy będą miały zastosowanie do wszystkich osób prawnych i osób fizycznych 

uczestniczących w dwustronnych stosunkach między Polską a Sri Lanką oraz do organów 

polskiej administracji podatkowej stosujących postanowienia Umowy w polsko-lankijskich 

stosunkach gospodarczych. 

7. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Następujące akty prawne są związane z przedmiotową Umową: 

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – podmiot  

i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa 

obliczenia i wysokość podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, 

szczególne zasady ustalania dochodu, 

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – podmiot  

i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia 

przedmiotowe, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, pobór podatku, 
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– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – informacje podatkowe, 

kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji z innymi państwami, 

– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 

udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu 

należności pieniężnych, 

– ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej – postępowanie kontrolne, 

– ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – przestępstwa skarbowe  

i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym, 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – przekazywanie danych 

osobowych do państwa trzeciego, 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – ujawnianie informacji stanowiących 

tajemnicę bankową. 



c 
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UMOWA 

MIĘDZY 

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

A 

RZĄDEM DEMOKRATYCZNO-SOCJALISTYCZNEJ 
REPUBLIKI SRI LANKI 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w 

zakresie podatków od dochodu 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Demokratyczno
-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, pragnąc zawrzeć . Umowę 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 

uzgodniły, co następuje: 
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Artykuł 1 
Zakres podmiotowy 

Niniejsza Umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w jednym lub obu Umawiających się Państwach. 

Artykuł 2 
Podatki, których dotyczy Umowa 

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do podatków od dochodu, 
pobieranych na rzecz Umawiającego się Państwa, jego jednostek 
terytorialnych lub władz lokalnych, bez względu na sposób ich poboru. 

2. Za podatki od dochodu uważa się wszystkie podatki pobierane od całego 
dochodu albo od części dochodu, włączając w to podatki od zysków z 
przeniesienia własności majątku ruchomego lub nieruchomego, jak również 
podatki od przyrostu majątku. 

3. Do obecnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą 
w szczególności: 

a) w przypadku Polski: 

(i) podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 

(ii) podatek dochodowy od osób prawnych, 

zwane dalej "podatkami polskimi"; 

b) w przypadku Sri Lanki: 

podatek dochodowy, włączając podatek dochodowy od obrotu 
przedsiębiorstw, które zawarły umowy z Zarządem Inwestycji ; 

zwane dalej "podatkami w Sri Lance". 

4. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków 
dochodowych takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, 
które będą nakładane po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok 
istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się 
Państw będą informowały się wzajemnie o wszelkich znaczących zmianach, 
dokonanych w ich prawie podatkowym. 

1. 

Artykuł 3 
Ogólne definicje 

W rozumieniu niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: 

a) określenie "Polska" oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w 
znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz każdy rejon przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej 
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Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Pafski i zgodnie z 
prawem międzynarodowym, Pafska może wykonywać prawa 
odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna 
morskiego i jego podglebia; 

b) określenie "Sri Lanka" oznacza terytorium Demokratyczno-
Socjalistycznej Republiki Sri-Lanki, jak zdefiniowano w Konstytucji, 
włączając terytorium lądowe, wody wewnętrzne i morze terytorialne, 
przestrzeń powietrzną nad nimi, jak również wyłączną strefę 
ekonomiczną i szelf kontynentalny, gdzie Demokratyczno
Socjalistyczna Republika Sri Lanka korzysta lub może dalej sprawować 
suwerenne prawa i jurysdykcję zgodnie z prawem międzynarodowym i 
krajowym ustawodawstwem; 

c) określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się 
Państwo" oznaczają w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę i 
Sri Lankę; 

d) określenie "osoba" obejmuje osobę fizyczną, spółkę, a także każde inne 
zrzeszenie osób; 

e) określenie "spółka" oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek 
podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów 
podatkowych; 

f) określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" 
"przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają 
odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się 

Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie; 

g) określenie "obywatel", oznacza: 

i) każdą osobę fizyczną mającą obywatelstwo tego Umawiającego się 
Państwa, 

ii) każdą osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie, które 
zostało utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w 
tym Umawiającym się Państwie; 

h) określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport 
statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez 
przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, 
gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie 
między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie; 

i) określenie "właściwy organ" oznacza: 
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i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego 
przedstawiciela; 

ii) w przypadku Sri Lanki, Generalnego Komisarza ds. Dochodów 
Podatkowych lub uprzywilejowanego przedstawiciela Generalnego 
Komisarza; 

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez 
Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde 
określenie w niej niezdefiniowane ma takie znaczenie, jakie w tym czasie ma 
ono w prawie tego Państwa dla celów podatków, do których ma zastosowanie 
mmejsza Umowa, przy czym znaczenie określenia wynikające z 
ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed 
znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne tego 
Państwa. 

Artykuł4 
Miejsce zamieszkania lub siedziba 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie "osoba mająca miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, 
która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze 
względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę 

zarządu, miejsce utworzenia lub rejestracji albo inne kryterium o podobnym 
charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jego jednostkę terytorialną 
lub władze lokalne. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która 
podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki 
osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie. 

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce 
zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej status 
określa się według następujących zasad: 

a) uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w 
którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce 
zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą 
miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze 
powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); 

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, w którym Państwie osoba ma ośrodek 
interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w 
żadnym z Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce 
zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zazwyczaj przebywa; 

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa 
zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas uważa się ją za mającą miejsce 
zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem; 
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d) jeżeli osoba ta jest obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem 
żadnego z nich, właściwe organy Umawiających się Państw 
rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia. 

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą 
fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa 
się ją za mającą siedzibę tylko w tym Państwie, na terytorium którego znajduje 
się miejsce jej faktycznego zarządu. Jeżeli Państwo, na terytorium którego 
znajduje się miejsce faktycznego zarządu nie może zostać określone, 
wówczas właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w 
drodze wzajemnego porozumienia. 

Artykuł 5 
Zakład 

1. ' W rozumieniu niniejszej Umowy określenie "zakład" oznacza stałą 
placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa. 

2. 

3. 

Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: 

a) siedzibę zarządu; 
b) filię; 

c) biuro; 
d) fabrykę; 

e) warsztat; 
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom lub każde inne 

miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 

Określenie "zakład" obejmuje również: 

a) plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne, 
platformę wiertniczą lub statek wykorzystywany do badania lub 
rozwoju zasobów naturalnych, w tym działań nadzorczych w związku 
z nimi, ale tylko wtedy, gdy taki plac, prace lub działalność trwają 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

b) świadczenie usług, w tym usług doradztwa, wykonywanych przez 
przedsiębiorstwo poprzez pracowników lub inne osoby 
zaangażowane przez przedsiębiorstwo do tego celu, ale tylko wtedy, 
gdy działalność ta wykonywana jest (dla tego samego lub 
powiązanego projektu) w Umawiającym się Państwie przez okres 
lub okresy łącznie wynoszące dłużej niż 183 dni w każdym 
dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym 
w danym roku podatkowym. 

4. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, 
określenie "zakład" nie obejmuje: 
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a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania lub 
wystawiania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; 

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do 
przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu składowania lub wystawiania; 

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do 
przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przetworzenia przez inne 
przedsiębiorstwo; 

d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub 
towarów, albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; 

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla 
przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze 
przygotowawczym lub pomocniczym; 

f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego 
prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa w 
literach a) -e), pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki 
wynikająca z takiego połączenia, ma charakter przygotowawczy lub 
pomocniczy. 

5. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba - z wyjątkiem 
niezależnego przedstawiciela, o którym mowa w ustępie 7 - działa w 
Umawiającym się Państwie w 1m1eniu przedsiębiorstwa drugiego 
Umawiającego się Państwa, wówczas uważa się, że to przedsiębiorstwo 

posiada zakład w pierwszym Umawiającym się Państwie w zakresie każdego 
rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, jeżeli 
taka osoba: 

a) ma, oraz zwyczajowo wykonuje w tym Państwie, pełnomocnictwo do 
zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, chyba że czynności 
wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów 
działalności wymienionych w ustępie 4, które gdyby były 
wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby 
uznania tej placówki za działalność zakładu na podstawie 
postanowień tego ustępu; lub 

b) nie ma takiego pełnomocnictwa, ale zwykle utrzymuje w pierwszym 
wymienionym Państwie zapasy dóbr lub towarów, z których 
regularnie dostarcza dobra lub towary w imieniu przedsiębiorstwa. 

6. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, 
przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem 
działalności reasekuracyjnej, uważane jest za posiadające zakład w drugim 
Umawiającym się Państwie, jeżeli pobiera ono składki na terytorium tego 
innego Państwa, lub ubezpiecza ryzyka występujące na terytorium tego 
państwa, za pośrednictwem osoby innej niż niezależny przedstawiciel w 
rozumieniu ustępu 7. 
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7. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ma w 
drugim Umawiającym się Państwie zakład tylko z tego powodu, że wykonuje 
ono w tym Państwie czynności za pośrednictwem pośrednika, generalnego 
komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli 
takie osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. Jednakże, gdy 
działalność takiego przedstawiciela jest wykonywana całkowicie lub prawie 
całkowicie w imieniu tego przedsiębiorstwa, i ustalone lub narzucone warunki 
między tym przedsiębiorstwem a przedstawicielem w ramach ich stosunków 
handlowych i finansowych, różnią się od tych, które zostałyby ustalone między 
niezależnymi przedsiębiorstwami, wówczas nie będzie on uważany za 
niezależnego przedstawiciela przedsiębiorstwa w rozumieniu tego ustępu. 

8. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje 
lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym 
się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez 
posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z 
tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. 

Artykuł 6 
Dochód z majątku nieruchomego 

1. Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając 
dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim 
Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim 
Umawiającym się Państwie. 

2. Określenie "majątek nieruchomy" ma takie znaczenie, jakie nadaje mu 
prawo tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium dany majątek 
jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie 
przynależne do majątku nieruchomego, żywy inwentarz oraz urządzenia 
użytkowane w gospodarstwach rolnych i leśnych, prawa, do których mają 
zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, 
prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych 
lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż 
mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki 
żeglugi śródlądowej i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego. 

3. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z 
bezpośredniego korzystania, dzierżawy lub innych form korzystania z majątku 
nieruchomego. 

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu z majątku 
nieruchomego przedsiębiorstwa oraz dochodu z majątku nieruchomego 
wykorzystywanego do wykonywania wolnego zawodu. 
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Artykuł 7 
Zyski przedsiębiorstw 

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają 
opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi 
działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony 
tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w ten 
sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w tym drugim 
Państwie, jednak tylko w takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu 
zakładowi. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo 

Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się 
Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie 
należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby 
wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub 
podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie 
niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. 

3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenia wydatków, w 
tym kosztów zarządzania i ogólnych kosztów administracyjnych, które zostały 
poniesione na rzecz zakładu bez względu na to, czy wydatki te zostały 

poniesione w Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej. 

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków 
przypisanych zakładowi na podstawie podziału całkowitych zysków 
przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, to postanowienia ustępu 2 nie 
wykluczają ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysków do 
opodatkowania według zwykle stosowanego podziału. Sposób podziału zysku 
powinien jednak być taki, aby jego wynik był zgodny z zasadami zawartymi w 
niniejszym artykule. 

5. Nie można przypisać zakładowi zysków tylko z tytułu samego zakupu 
dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa. 

6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów, ustalanie zysków zakładu 
powinno być dokonywane każdego roku w taki sam sposób, chyba że 
istnieją uzasadnione powody, aby postąpić inaczej. 

7. Jeżeli zyski obejmują części dochodów, które zostały odrębnie 
uregulowane w innych artykułach niniejszej Umowy, postanowienia tych 
innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego 
artykułu. 
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Artykuł 8 
Transport morski i lotniczy 

1. Zyski osiągane z eksploatacji statków morskich lub statków powietrznych 
w transporcie międzynarodowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym 
Umawiającym się Państwie, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. 

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, zyski osiągane w 
Umawiającym się Państwie przez przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego 
się Państwa z eksploatacji statków morskich w transporcie międzynarodowym 
mogą być opodatkowane w pierwszym wymienionym Państwie, lecz ustalony 
w ten sposób podatek zmniejsza się o kwotę odpowiadającą 50 procentom 
jego wysokości. 

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 stosuje się także do zysków pochodzących 
z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsięwzięciu lub w 
międzynarodowym związku eksploatacyjnym, ale tylko do tej części zysków 
osiągniętych w ten sposób, które mogą zostać przypisane uczestnikowi w 
stosunku do jego udziału w takim wspólnym przedsięwzięciu. 

1. Jeżeli: 

Artykuł 9 
Przedsiębiorstwa powiązane 

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa uczestniczy 
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale 
przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, lub 

b) te same osoby uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w 
zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego 
się Państwa oraz przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się 
Państwa, 

i jeżeli w jednym i w drugim przypadku między tymi dwoma 
przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, 
zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, 
które ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, 
które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu 
tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane przez Umawiające się 
Państwo za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane. 

2. Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków przedsiębiorstwa tego 
Państwa, i odpowiednio opodatkowuje, zyski przedsiębiorstwa drugiego 
Umawiającego się Państwa, z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało 
opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób połączone są 
zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego wymienionego 
Państwa, gdyby warunki ustalone między obydwoma przedsiębiorstwami były 
takie, jak między przedsiębiorstwami niezależnymi, wtedy to drugie Państwo 
dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych zysków. 
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Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględnione inne 
postanowienia niniejszej Umowy, a właściwe organy Umawiających się 
Państw będą w razie konieczności porozumiewać się ze sobą 

3. Postanowień ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli postępowanie sądowe, 
administracyjne lub inne procedury prawne zakończyły się ostatecznym 
orzeczeniem, że na skutek działań, które są podstawą do korekty zysków na 
podstawie ustępu 1, jedno z zainteresowanych przedsiębiorstw podlega 
odpowiedzialności karnej za oszustwo, rażące niedbalstwo lub umyślne 
zaniechanie. 

Artykuł 10 
Dywidendy 

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się 
Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim 
Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

2. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w 
Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma 
swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty 
beneficjent dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim 
Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć 1 O 
procent kwoty dywidend brutto. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w 
odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane. 

3. Określenie "dywidendy" użyte w tym artykule oznacza dochód z udziałów 
(akcji) lub z innych praw do udziału w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak 
również dochód z innych praw w spółce, który zgodnie z prawem podatkowym 
Umawiającego się Państwa, w którym spółka wypłacająca te dywidendy ma 
siedzibę, jest traktowany jak dochód z udziałów (akcji). 

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli rzeczywisty 
beneficjent dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, 
w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, działalność 
gospodarczą przez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim 
Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną, i gdy 
udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z 
działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takiej sytuacji, w 
zależności od przypadku, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. 

5. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, 
osiąga zyski lub dochód w drugim Umawiającym się Państwie, wówczas to 
drugie Państwo nie może ani obciążać żadnym podatkiem dywidend 
wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są 
wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim 
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Państwie lub w przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy są 
wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki 
położonych w tym drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych zysków 
spółki podatkiem od niewydzielonych zysków spółki, nawet jeżeli wypłacone 
dywidendy lub niewydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą 
z zysków albo z dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie. 

Artykuł 11 
Odsetki 

1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane 
osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się 
Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

2. Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym 
Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego 
Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób 
ustalony nie może przekroczyć 1 O procent kwoty brutto tych odsetek. 

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, odsetki powstające w 
Umawiającym się Państwie i osiągane przez rząd drugiego Umawiającego się 
Państwa, włączając władze lokalne, bank centralny lub jakąkolwiek instytucję 
finansową kontrolowaną przez ten rząd, są zwolnione z opodatkowania w 
pierwszym wymienionym Państwie. 

4. Dla celów ustępu 3, określenia "bank centralny" oraz "instytucja 
finansowa kontrolowana przez rząd" oznaczają: 

a) W przypadku Polski: 

(i) Narodowy Bank Polski; 
(ii) jakąkolwiek inną instytucję finansową, której kapitał w całości 

jest własnością rządu polskiego; 

b) W przypadku Sri Lanki: 

(i) Bank Centralny Sri Lanki; 
(ii) jakąkolwiek inną instytucję finansową, której kapitał w całości 

jest własnością rządu Sri Lanki. 

5. Określenie "odsetki" użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z 
wszelkiego rodzaju wierzytelności zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych 
hipoteką i zarówno zawierających bądź nie prawo do udziału w zyskach 
osiąganych przez dłużnika, a w szczególności, dochody z państwowych 
papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, 
włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami 
lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa 
się za odsetki w rozumieniu tego artykułu. 
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6. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli rzeczywisty 
beneficjent odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, 
w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą przez zakład tam 
położony bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o 
stałą placówkę w nim położoną, i jeżeli wierzytelność, z tytułu której 
wypłacane są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą 
placówka. W takim przypadku, w zależności od sytuacji, stosuje się 
postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. 

7. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli 
osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. 
Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, ma w 
Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z 
działalnością których powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane 
odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą 
placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w tym Państwie, w którym 
położony jest zakład lub stała placówka. 

8. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między osobą wypłacającą 
odsetki a rzeczywistym beneficjentem lub powiązań między tymi osobami a 
osobą trzecią, kwota wypłaconych odsetek przekracza kwotę, która byłaby 
uzgodniona pomiędzy płatnikiem a rzeczywistym beneficjentem bez tych 
powiązań, wówczas postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie 
tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad 
wymienioną poprzednio kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem 
każdego z Umawiających się Państw, z uwzględnieniem innych postanowień 
niniejszej Umowy. 

Artykuł 12 
Należności licencyjne oraz opłaty za usługi techniczne 

1. Należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstające w 
Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w 
tym drugim Państwie. 

2. Jednakże takie należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne 
mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym 
powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent 
należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w 
ten sposób ustalony nie może przekroczyć 1 O procent kwoty brutto należności 
licencyjnych lub opłat za usługi techniczne. 

3. 
a) Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza 

wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z 
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użytkowaniem lub prawem do użytkowania każdego prawa 
autorskiego, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, 
tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, a także za 
użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, 
handlowego lub naukowego lub za informacje związane 
z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, 
handlowej lub naukowej (know-how); 

b) Określenie "opłaty za usługi techniczne" użyte w tym artykule 
oznacza wszelkiego rodzaju płatności, inne niż wymienione w 
artykule 15 niniejszej Umowy, w związku z usługami zarządczymi, 
technicznymi lub doradczymi, włączając w to usługi pracowników 
technicznych lub innego personelu. 

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli rzeczywisty 
beneficjent należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, mający 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w 
drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne 
lub opłaty za usługi techniczne, działalność gospodarczą poprzez zakład w 
nim położony bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu 
o stałą placówkę w nim położoną, a prawa lub majątek, z tytułu których 
wypłacane są należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, faktycznie 
wiążą się z działalnością tego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, 
w zależności od sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. 

5. Uważa się, że należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne 
powstają w Umawiającym się Państwie, jeśli osoba je wypłacająca ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba 
wypłacająca należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, bez 
względu na to, czy ma ona w Umawiającym się Państwie miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, ma w Umawiającym się Państwie zakład bądź 
stałą placówkę, w związku z którymi powstał obowiązek wypłaty należności 
licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, i zapłata tych należności lub opłat 
za usługi techniczne jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, 
wówczas uważa się, że takie należności licencyjne lub opłaty za usługi 
techniczne powstają w Umawiającym się Państwie, w którym zakład bądź 
stała placówka są położone. 

6. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między osobą wypłacającą 
należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne a rzeczywistym 
beneficjentem lub powiązań między tymi osobami a osobą trzecią, kwota 
należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, płacona za 
korzystanie, prawo lub informację przekracza z jakiegokolwiek powodu kwotę, 
którą osoba wypłacająca należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne 
i rzeczywisty beneficjent uzgodniliby bez tych powiązań, wówczas 
postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej 
kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio kwotę 
podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego Umawiającego się 

Państwa, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Umowy. 
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Artykuł 13 
Zyski z przeniesienia własności majątku 

1. Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności majątku 
nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim 
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

2. Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego 
część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się 
Państwa ma w drugim Umawiającym się Państwie lub majątku ruchomego 
należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się 
Państwie wykorzystuje w drugim Umawiającym się Państwie dla celu 
wykonywania wolnego zawodu, łącznie z tymi zyskami, które pochodzą z 
tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym 
przedsiębiorstwem) lub stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym 
drugim Państwie. 

3. Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności statków morskich i 
statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym oraz 
z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją 
takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu 
tylko w tym Państwie. 

4. Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności akcji lub udziałów w 
spółce, których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio 
lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym 
się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

5. Zyski, inne niż te do których ma zastosowanie ustęp 4, osiągnięte przez 
osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się 

Państwie 
z przeniesienia własności akcji lub udziałów w spółce, która ma siedzibę w 
drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim 
Państwie, jeżeli przenoszący własność, w dowolnym dwunastomiesięcznym 
okresie poprzedzającym takie przeniesienie, posiadał bezpośrednio lub 
pośrednio przynajmniej 50 procent udziału w kapitale tej spółki. 

6. Zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku, innego niż 
wymieniony w ustępach 1 ,2,3,4 i 5 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym 
Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę. 
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Artykuł 14 
Wolne zawody 

1. Dochód uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w 
Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu albo z innej 
działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym 
Państwie, z wyjątkiem następujących okoliczności, kiedy taki dochód może 
być również opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie: 

a) Jeżeli osoba ta ma stałą placówkę dostępną dla niej w drugim 
Umawiającym się Państwie dla celu wykonywania swej działalności; 
w tym przypadku tylko ten dochód, który jest przypisany do tej stałej 
placówki, może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się 
Państwie; lub 

b) Jeżeli osoba przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez 
okres lub okresy wynoszące lub przekraczające łącznie 183 dni w 
każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub 
kończącym w danym roku podatkowym; w tym przypadku, tylko ten 
dochód, który jest osiągany w związku z wykonywaną działalnością w 
tym drugim Państwie, może być opodatkowany w tym drugim 
Państwie. 

2. Określenie "wolne zawody" obejmuje w szczególności samodzielnie 
wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub 
dydaktyczną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, 
prawników, inżynierów, architektów, dentystów i księgowych. 

Artykuł 15 
Dochody z pracy najemnej 

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19, pensje, płace oraz 
inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce 
zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem 
pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że 
praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca 
jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być 

opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. 

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia uzyskane przez 
osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku 
z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się Państwie, 
podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli: 

a) odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub 
okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym 
dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym 
w danym roku podatkowym; i 
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b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu 
pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w drugim 
Państwie; i 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, 
które pracodawca posiada w drugim Państwie. 

3. Bez względu na poprzednie postanowienia mnieJszego artykułu, 
wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na 
pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanego 
w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się 
Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. 

Artykuł 16 
Wynagrodzenia dyrektorów 

Wynagrodzenia oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę 
mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu 
członkostwa w radzie dyrektorów, zarządzie, radzie nadzorczej lub innym 
podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się 
Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

Artykuł 17 
Artyści i sportowcy 

1. Bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany 
przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z 
tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, 
radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, wykonywanej 
osobiście w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w 
tym drugim Państwie. 

2. Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością 
artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz 
innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułów 
7, 14 i 15, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w 
którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana. 

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, dochód uzyskany z 
działalności, o której mowa w ustępie 1, wykonywanej w ramach umowy 
kulturalnej lub porozumienia między Umawiającymi się Państwami, podlega 
zwolnieniu od opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie w którym 
działalność jest wykonywana, jeżeli wizyta w tym Państwie jest w całości lub w 
znacznym stopniu wspierana ze środków finansowych któregokolwiek z 
Umawiających się Państw, ich władz lokalnych lub instytucji publicznych. Dla 
celów stosowania niniejszego ustępu, określenie "w znacznym stopniu" 
oznacza więcej niż 50 procent. 
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Artykuł 18 
Emerytury, renty i renty kapitałowe 

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury, renty i inne 
podobne świadczenia powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane 
osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie 
ze względu na uprzednie zatrudnienie lub usługi świadczone w pierwszym 
wymienionym Państwie, mogą być opodatkowane w Państwie w którym 
powstają. 

2. Renty kapitałowe powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane 
osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, 
mogą być opodatkowane w tym Państwie, w którym powstają. 

3. Określenie "renta kapitałowa" oznacza określoną kwotę, wypłacaną 
okresowo 
w ustalonych terminach, dożywotnio lub przez określony lub dający się 
określić czas, w wykonaniu obowiązku dokonywania wypłat w zamian za 
odpowiednie wynagrodzenie określone w pieniądzu lub innej formie 
posiadającej wartość pieniężną. 

Artykuł 19 
Funkcje publiczne 

1. a) Pensje, płace oraz inne podobne świadczenia, inne niż emerytura lub 
renta, wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę 
terytorialną lub władze lokalne osobie fizycznej z tytułu usług 
świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub 
władz lokalnych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. 

b) Jednakże takie pensje, płace oraz inne podobne świadczenia podlegają 
opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi 
te są świadczone w tym drugim Państwie przez osobę, która ma 
miejsce zamieszkania w tym Państwie, i która: 

(i) jest obywatelem tego Państwa, lub 
(ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie 

wyłącznie w celu świadczenia tych usług. 

2. a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, wszelkie emerytury, renty i 
inne podobne wypłacane lub pochodzące z funduszy utworzonych 
przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną albo 
władze lokalne, osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz 
tego Państwa lub jego jednostki terytorialnej lub władz lokalnych, 
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. 

b) Jednakże takie emerytury, renty i inne podobne świadczenia, podlegają 
opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba 
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fizyczna ma w nim miejsce zamieszkania jest obywatelem tego 
Państwa. 

3. Postanowienia artykułów 14,15,16 i 18 mają zastosowanie do pensji, 
płac, emerytur, rent i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu 
świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub 
władze lokalne. 

Artykuł 20 
Nauczyciele i pracownicy naukowi 

1. Profesor, nauczyciel lub pracownik naukowy, który jest lub był osobą 
mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie bezpośrednio 
przed przybyciem do drugiego Umawiającego się Państwa w celu nauczania 
lub prowadzenia prac badawczych, lub w obu celach, na uniwersytecie, w 
szkole wyższej lub innej podobnej instytucji, zatwierdzonych w tym drugim 
Umawiającym się Państwie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w tym 
drugim Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac 
badawczych przez okres nie przekraczający dwóch lat od daty jego l jej 
przyjazdu do tego drugiego Państwa. 

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wynagrodzenia, które profesor 
lub nauczyciel otrzymuje za prowadzone badania, jeżeli prace te są 
podejmowane głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub osób. 

Artykuł 21 
Studenci i praktykanci 

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki 
przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed 
przybyciem do Umawiającego się Państwa miejsce zamieszkania w drugim 
Umawiającym się Państwie, i który przebywa w pierwszym wymienionym 
Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie 
podlegają opodatkowaniu w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli 
świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa. 

Artykuł22 
Inne dochody 

1. Części dochodu osoby mającej mieJsce zamieszkania lub siedzibę 
w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a 
nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów podlegają opodatkowaniu 
tylko w tym Państwie. 

2. Postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania do dochodu innego niż 
dochód z majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2, jeżeli 
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osoba osiągająca taki dochód, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie 
działalność gospodarczą przez zakład w nim położony, bądż wykonuje w tym 
drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną, i 
gdy prawo lub majątek, z tytułu którego dochód jest wypłacany, są faktycznie 
związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim 
przypadku, w zależności od sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub 
artykułu 14. 

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, części dochodów osoby 
mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, 
nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów Umowy i powstające w 
drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim 
Państwie. 

Artykuł 23 
Unikanie podwójnego opodatkowania 

1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, może być opodatkowany w drugim Umawiającym się 
Państwie, pierwsze wymienione Państwo zezwoli na odliczenie od podatku od 
dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim 
Państwie. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, 
obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód, który 
może być opodatkowany w tym drugim Państwie. 

2. Jeżeli, zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, 
dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
Umawiającym się Państwie jest zwolniony z opodatkowania w tym Państwie, 
wówczas to Państwo może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego 
dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. 

3. Dla celów niniejszego artykułu, w zależności od kontekstu, określenie 
"podatek" oznacza podatek lankijski lub podatek polski lecz nie obejmuje 
żadnej kwoty, która jest należna w związku z nieuregulowaniem lub 
pominięciem płatności 
w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa lub które 
stanowią karę bądż grzywnę nałożoną w odniesieniu do tych podatków. 

Artykuł 24 
Równe traktowanie 

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim 
Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim 
obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i 
związane z nim obowiązki, jakim są lub mogą być poddani w takich samych 
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okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do miejsca zamieszkania lub 
siedziby, obywatele tego drugiego Państwa. 

2. Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się 
Państwa ma w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w tym 
drugim Państwie mniej korzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstw tego 
drugiego Państwa prowadzących taką samą działalność. Postanowienie to nie 
może być rozumiane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do 
udzielenia osobom mającym miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym 
się Państwie jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych, z 
uwagi na ich stan cywilny i rodzinny, jakich państwo to udziela osobom 
mającym miejsce zamieszkania na jego terytorium. 

3. Z wyjątkiem przypadków stosowania postanowień artykułu 9 ustęp 1, 
artykułu 11 ustęp 8 lub artykułu 12 ustęp 6, odsetki, należności licencyjne, 
opłaty za usługi techniczne i inne wypłaty ponoszone przez przedsiębiorstwo 
Umawiającego się Państwa na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, przy określaniu podlegających 
opodatkowaniu zysków tego przedsiębiorstwa, podlegają odliczeniu na takich 
samych warunkach, jakby były płacone na rzecz osoby mającej miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w tym pierwszym wymienionym Państwie. 

4. Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których kapitał, w całości 
lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, jest własnością lub jest 
kontrolowany przez jedną osobę lub większą liczbę osób mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, nie mogą 
być w pierwszym wymienionym Państwie poddane ani opodatkowaniu, ani 
związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe aniżeli 
opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddane 
podobne przedsiębiorstwa pierwszego wymienionego Państwa. 

Artykuł 25 
Procedura wzajemnego porozumiewania się 

1. Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających się 
Państw powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne 
z niniejszą Umową, wówczas może ona niezależnie od środków 
odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym tych Państw, 
przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego Umawiającego się 
Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli w 
danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 24 ustęp 1, 
właściwemu organowi tego Umawiającego się Państwa, którego jest 
obywatelem. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od 
dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, 
które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może sam 
spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek 
ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem 
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drugiego Umawiającego się Państwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu 
niezgodnemu z niniejszą Umową. Osiągnięte w ten sposób porozumienie 
zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez 
ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Państw. 

3. Właściwe organy Umawiających się Państw będą czynić starania, aby w 
drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które 
mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą 
one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą 
Umową. 

4. Właściwe organy Umawiających się Państw mogą kontaktować się ze 
sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy. Właściwe organy, w 
drodze konsultacji, mogą opracować odpowiednie procedury bilateralne, 
warunki, metody i techniki wykonania procedury wzajemnego porozumienia, 
przewidzianego w niniejszym artykule. 

Artykuł 26 
Wymiana informacji 

1. Właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały takie 
informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień 
niniejszej Umowy albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego 
ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez 
względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez Umawiające się Państwa lub 
ich jednostki terytorialne albo władze lokalne w zakresie, w jakim 
opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Umową. Wymiana informacji 
nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2. 

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo zgodnie 
z ustępem 1 będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak 
informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa 
i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym sądom i 
organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, 
egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków, 
których dotyczy ustęp 1, lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Takie osoby 
lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą 
one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w 
orzeczeniach sądowych. 

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mogą być w żadnym przypadku 
interpretowane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do: 

a) stosowania środków administracyjnych, które są sprzeczne 
z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego 
Umawiającego się Państwa; 
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b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na 
podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki 
administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa; 

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, 
gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo działalności 
handlowej lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z 
porządkiem publicznym (ordre public). 

4. Jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację zgodnie z 
niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków 

służących zbieraniu informacji, aby ją uzyskać, nawet jeżeli to drugie Państwo 
nie potrzebuje tej informacji dla własnych celów podatkowych. Wymóg, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim podlega ograniczeniom, o których mowa 
w ustępie 3, lecz w żadnym przypadku takie ograniczenia nie mogą być 
rozumiane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę 
dostarczenia informacji jedynie dlatego, że nie ma ono wewnętrznego interesu 
w odniesieniu do takiej informacji. 

5. Postanowienia ustępu 3 w żadnym przypadku nie będą interpretowane 
jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia 
informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacja jest w posiadaniu banku, 
innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo 
dotyczy relacji właścicielskich w danym podmiocie. 

Artykuł 27 
Ograniczenie korzyści umownych 

Korzyści określone niniejszą Umową nie zostaną przyznane, w przypadkach 
gdzie można uznać, iż głównym lub jednym z głównych celów zawarcia 
transakcji lub porozumienia było uzyskanie jakichkolwiek korzyści, których 
uzyskanie w inny sposób nie byłoby możliwe. 

Artykuł 28 
Członkowie misji dyplomatycznych 

oraz urzędów konsularnych 

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przywilejów podatkowych 
przysługujących członkom misji dyplomatycznych, stałych przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych na podstawie ogólnych zasad 
prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych. 
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Artykuł 29 
Wejście w życie 

1. Umawiające się Państwa powiadomią się wzajemnie w drodze notyfikacji 
drogą dyplomatyczną o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych 
niezbędnych do wejścia Umowy w życie. 

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy po dacie 
otrzymania późniejszej z not, przy czym będzie miała zastosowanie: 

a) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do kwot dochodu 
osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku 
kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa 
wejdzie w życie; oraz 

b) w odniesieniu do pozostałych podatków, do kwot dochodu 
osiągniętego w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się 
w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym 
następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie. 

3. Bez względu od postanowienia niniejszego artykułu, postanowienia 
artykułów 23 i 24 (Procedura wzajemnego porozumiewania się i Wymiana 
informacji) będą miały zastosowanie od daty wejścia w życie niniejszej 
Umowy, bez względu na okres podatkowy, którego sprawa dotyczy. 

4. Postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o 
unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków dochodu i majątku, sporządzonej w 
Colombo, dnia 25 kwietnia 1980 r. przestaną obowiązywać od dnia, w którym 
niniejsza Umowa zacznie obowiązywać w odniesieniu do podatków, do 
których ma ona zastosowanie zgodnie z postanowieniami ustępów 1, 2 i 3 
niniejszego artykułu. 

Artykuł30 
Wypowiedzenie 

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez 
jedno z Umawiających się Państw. Każde Umawiające się Państwo może 
wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę w drodze 
dyplomatycznej na co najmniej sześć miesięcy przed końcem jakiegokolwiek 
roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od dnia, w 
którym niniejsza Umowa weszła w życie. 

2. Niniejsza Umowa przestanie mieć zastosowanie: 

a) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do kwot 
zapłaconych lub zaliczonych 1 stycznia lub po tym dniu w roku 
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kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została 
przekazana; 

b) w zakresie podatków od dochodu za każdy rok podatkowy 
rozpoczynający się w dniu lub po 1 stycznia w roku kalendarzowym 
następującym po roku, w którym nota została przekazana. 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą 
Umowę. 

Sporządzono w K«>.f."?.&.J.~""········ dnia .O..G. f.9-!irh.iO>til~ ... ~Q/5. roku, 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, sinhala i angielskim, przy 
czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności 
przy interpretacji rozstrzygający jest tekst angielski. 

W imieniu Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

~-e.· t;;. 

W imieniu Rządu 
Demokratyczno-Socjalistycznej 

~. ;k; Sri Lan• 
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AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST 

REPUBLIC OF SRI LANKA 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

TAXES ON INCOME 

The Government of the Republic of Poland and the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka desiring to conclude an Agreement 
for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income, 

have agreed as follows: 



ARTIGLE 1 
PERSONS COVERED 

This Agreement shall apply to persans who are residents of one or both of the 
Contracting States. 

ARTICLE2 
TAXES COVERED 

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on bahalf of 
a Contracting State or, of its political subdivisions or Jocal autholities, irrespective of 
the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income 
ar on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or 
immovable property, as well as taxes on capital appreciation. 

3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in partieula r. 

a) in case of Poland: 

(i) the personar income tax, and 

{ii) the corporate income tax, 

(hereinafter referred to as "Polish taxes"); 

b) in case of Sri Lanka: the income tax, including the income tax based on the 
turnover of enterprises antered into agreements with the Board of 
Investment; 

(hereinafter referred to as "Sri Lanka tax"). 

4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes 
on income, which are imposed after the date of signatura of this Agreement in 
addition to, or in place of, the existing taxes. The competent autholities of the 
Contracting States shall notiły each other of any significant changes that have been 
mad e in their taxation laws. 

ARTICLE3 
GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise reąuires: 

a) the tenn "Poland" means the Republic of Paland and, when used in a 
geographical sense, means the territary of the Republic of Poland, and any 
area adjacent to the territorial waters of the Republic of Poland within 

which, under the Jaws of Poland and in accardance with intemational 
law, the lights of Poland with respect to the exploration and exploitation of 
the natura! rasaurces of the seabed and its sub-soil may be exercised; 

b) the term "Sri Lanka" means the territary of the Democratic S ocialist Republic 
of Sri Lanka as defined in the Constitution, including its land territory, 
interna! waters and terńtorial sea, air space above them as well as the 
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exclusive eeonomic zone and eontinental shelf where the Democratic 
Socialist RepubUc of Sri Lanka exer:cises or may hereafter exercise 
sovereign rights and jurisdiction in eonformity with international law and its 
nationallegislation. 

c) the terms "a Centrseting State" and "the other Contracting State" mean 
Poland and 
Sri Lanka as the context requires; 

d) the term "person" includes an individual, a eompany and any other body of 
persons; 

e} the term "company" means any body corporate or any entity whieh is 
treated as a body corporate for tax purposes; 

f) the terms .. enterpńse of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the 
other Contraeling State; 

g) the term "nationalu means: 

(i) any individual possessing the citizenship of that Contracting State; 

(ii) any legał person, partnership or association deriving its status as such 
from the laws in force in that Contracting State; 

h) the tenn "intemational traffie" means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterpńse of a Contraeling State, except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; 

i) the term "competent authority" means: 

{i) in the case of Poland, the Minister of Finance or his authorised 
representative, 

(ii} in the case of Sri Lanka, The Commissioner Generał of lnland Revenue; 
or an authorised representative of the Commissioner Generał; 

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Centrseting 
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning that it has at that time under the laws of that State for the purposes of 
the taxes to which this Agreement applies, any meaning under the applicable tax 
laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of 
that State. 

ARTICLE4 
RESIDENT 

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contraeling Stałe" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason 
of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or 
registration or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and 
any political subdivision or !ocal authority thereof. This term, however, does not 
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include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from 
sources in that State. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contraeling States, then his status shall be determined as follows: 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available 
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the 
Stałe with which his personał and economic relations are elaser (centre of 
vital interests}; 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
Stałe, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he 
has an habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall 
be deemed to be a resident only of the Stałe of which he is a national; 

d} if he is a national of both States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 
agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting states, then it shall be deemed to be a 
resident only of the Stałe in which its place of effective management i s situated. lf the 
Stałe in which its place of effective management is situated cannot be determined, 
then the competent authorities of the Contraeling States shall endeavour to settle the 
question by mutual agreement. 

ARTICLE6 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" 
means a fixed place of business through which the business of an enterprise is 
whoiły or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 

a) a place of management; 
b} a branch; 
c) an office; 
d} a factory; 
e) a workshop~ 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 

natura! resources. 

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses: 

a) a building site, a construction, assembly or installation project, a drilling 
rig ar ship used for the exploration or development of natural resources, 
including supervisary activities in connection therewith, but only where 
such site, project or activities continua for a period of more 6 months; 
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b) the furnishing of services, including eonsuilancy services, by an 
enterprise through employees ar other personnet engaged by the 
enterprise for such purpose, but only where activities of that nature 
continua (for the same ar a connected project) within a Contraeling State 
for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve 
month period commencing or ending in the fiscal year concerned. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishmentu shall be deemed not to include: 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display ot goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock ot goods ar merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display; 

c) the maintenance of a stock of goods ar merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processina by another enterprise; 

d) the maintenance ot a fiXed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise, ar of collecting information, for the 
enterprise; 

e) the maintenance of a fiXed place of business solely for the purpose of 
carrying on, for the enterpńse, any other activity of a preparatary or 
auxiliary character; 

f) the maintenance Qf a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in sub-paragraphs a) to e}, provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of 
a preparatary ar auxiliary character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person- other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a 
Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contraeling State, that 
enterprise shall be deemed to have a pennanent establishment in the first-mentioned 
Contraeling State in respect of any activities which that person undertakes for the 
enterprise, if sucha person: 

a) has and habitually exercises in that State an authońty to conclude contracts 
in the name of the enterprise, unless the activities ot such person are limited to 
those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of 
business, would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under t he provisions of that paragraph; ar 

b) has nosuch authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a 
stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or 
merchandise on bahalf of the enterpńse. 

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise 
of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a 
permanent establishment in the other Contraeling State if it collects premiums in the 
territary of that other State or insures risks situated therein through a person other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies. 
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7. An enterprise of a Contracting Stałe shall not be deemed to have a permanent 
establishment in the other Contracting Stałe merely because it carrias on business in 
that other Stałe through a broker, general commission agent or any other agent of an 
independent status, where such persens are acting in the ordinary course of their 
business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost 
wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that 
enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from 
those which would have been made between independent enterprises he will not be 
considered an agent of an independent enterprise status within the meaning of this 
paragraphs. 

8. The fact that a company which is a resident of a Contraeling State centrols or is 
eontroilad by a company which is a resident of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State (whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment 
of the other. 

ARTICLE6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. lncome derived by a resident of a Contracting State from immovabłe property 
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State 
may be taxed in that other Contracting State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term 
shalł in any case include property accessory to immovable property, livestock and 
equiprnenti.Jseci iąagriculture ąndJQr~try, rights to which the provisions of general 
law respecting landed property apply, usufruct of immovabłe property and rights to 
variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to werk, 
minera! deposits, sources and other natura! resources; ships, boats and aircraft shall 
not be regarded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct 
use, letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shałl also appły to the income from 
immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for 
the performance of independent person al services. 

ARTICLE 7 
BUSINESS PROFIT$ 

1. The profits of an enterprise of a Centrseting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carrias on business in the other Centrseting State through 
a permanent establishment situated therein. lf the enterprise carńes on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so 
much of them as is attributable to that permanent establishment 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting Stałe through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to 
that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were 
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a distinct and separata enterpńse engaged in the same or simHar activities under the 
same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of 
which it is a permanent establishment. 

3. In deterrnining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment, including executive and generał administrative expenses so incurred, 
whether in the Stale in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 

4. łnsofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profrts 
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of t he 
totał profrts of the enterprise to its vańous parts, nothing in paragraph 2 shall preclude 
that Centrseting State from determining the profits to be taxed by such an 
apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be in accordance with the principles eontainad 
in this Article. 

5. No profrts shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the 
enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to 
the permanent establishment shall be determined by the same method year by year 
unless there is geod and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profrts include items of income which are dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected 
by the provisions of this Article. 

ARTIGLE B 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be 
taxable only in the Contraeling State in which the enterprise is resident. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits derived in a Contraeling 
State by an enterprise of the other Contraeling State from the operation of ships in 
international traffic may be taxed in the first-mentioned State, but the tax so charged 
shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof. 

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shałl also apply to profrts from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency, but only 
to so much of the profrts so derived as i s attributable to the parlicipant in proportion to 
its share in the joint operation. 

1. Where: 

ARTICLE9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 
management, eontroi or capital of an enterprise of the other Contracting 
Stałe, or 
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b) the same persens participate directly or indirectly in the management, 
eontroi or capital of an enterprise of a Contraeling State and an enterprise 
of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the twe enterprises in 
their commercial or financial relations which differ from those which would be made 
between independent enterprises, then any profrts which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included by a Contracting State in the 
profrts of that enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting Stałe includes in the profits of an enterpńse of that State, 
and taxes accordlngly, profits on which an enterprise of the other Contraeting State 
has been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Stałe if the 
conditions made between the two enterprises had been those which would have 
been made between independent enterprises, then that other State shall make an 
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, d ue regard shall be had to the other provisions of this 
Agreement and the competent authońties of the Contraeling States shall if necessary 
eonsuit each other. 

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where judieial, administrative or 
other legaJ proceedings have resulted in a fina! ruling that by actions giving rise to an 
adjustment of profJts under paragraph 1, one of the enterpńses eoncernad is liable to 
penalty with respeel to fraud, gross negligence or willful default. 

ARTIGLE 10 
DIVIDENDS 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contraeling State may be taxed in that other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contraeling State ot which 
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that 
State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other 
Contracting Stałe, the tax s o charged shall not exceed 1 O per cent ot the gross 
amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 

3. The term "dividendsu as used in this Article means income from shares, or other 
ńghts, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other 
corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 
shares by the laws of the Contraeling State of which the company making the 
distńbution is a resident. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carrias on business in the 
other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, 
through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State 
independent personał services from a fixed base situated therein, and the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent 
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establishment ar fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article14, as 
the case may be, shall apply. 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on 
the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a 
resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base 
situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax 
on the company's undistributed profrts, even if the dividends paid or the undistributed 
profits consist whoiły or partfy of profits or income arising in that other State. 

ARTICLE 11 
INTERES T 

1. lnterest arising in a Contracting Stale and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that Stale, but if the beneficial owner of the 
interest is a resident of the other Contraeling State, the tax so charged shall not 
exceed 1 O per cent of the gross amount of the interest. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contraeling 
State and derived by the Govemment of the other Contracting State, including a I ocal 
authority thereof, the Central Bank or any financial institution eontroilad by that 
Government, s hall be exempt from tax in the first-mentioned State. 

4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the Central Bank" and "financial 
institution controlled by that Governmenr mean: 

a) In the case of Poland: 

(i) the National Bank of Poland; 

(ii) any other financial institution, the capital of which is wholly owned by 
the Govemment of Poland; 

b) In the case of Sri Lanka: 

(i) the Central Bank of Sri Lanka; 

{ii) any other financial institution, the capital of which is whoiły owned by 
the Govemment of Sri Lanka. 

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right 
to participate in· the debtor's profits, and in particular, income from government 
securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes 
attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment 
shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contraeling State, carrias on business in the other 
Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment 
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situated therein or performs in that other State independent personał services from a 
fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid 
is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such 
case the provisions of Article 7 or ArtleJe 14, as the case may be, shall apply. 

7. Jnterest shałl be deemed to arise in a Contracting State when the payer i s a 
resident of łhat Stałe. Where, however, the person paying łhe inłerest, whether he is 
a resident of a Contraeling Stałe or not, has in a Contraeling Stałe a permanent 
establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which 
the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent 
establishment, or a fixed base then such interest shall be deemed to arise in the 
State in which the permanent establishment ar a fixed baseis situated. 

B. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner ar between both of them and some other person, the amount of the interest, 
having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Artfele shall apply only to the last mentioned 
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable 
according to the lawsof each Contraeling Stałe, due regard being had to the other 
provisions of this Agreement. 

ARTICLE 12 
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 

1. Royalties or fees for technical services ańsing in a Contracting State and pa id to 
a resident of the other Contraeling State may be taxed in that other Stałe. 

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the 
Contracting Stałe in which they arise and according to the laws of that State, but if 
the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the 
other Contracting State, the tax sa charged shall not exceed 1 O per cent of the gross 
amount of the royalties ar fees for technical services. 

3. 
a) The term "royalties" as used in this Artfele means payments of any kind 

received as a consideration for the use of, or the right to use, any 
copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or 
process, or for the use of, or the ńght to use any industria!, commercial, 
or scientific equipment or for information concerning industria!, 
commercial or scientific experience (know-how); 

b) The term ''fees for technical services" as used in this Article means 
payments of any kind, other than those mentioned in Articles 15 of this 
Agreement as consideration for manageńal ar technical or consultancy 
services, including the provision of services of technical or other personnet 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, 
carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for 
technical services ańse, through a permanent establishment situated therein, or 
perfonns in that other State independent personał services from a fixed base situated 
therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical 
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services are paid is effectively connected with such- permanent establishment or fiXed 
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall 
apply. 

5. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a 
Contraeling State when the payer is a resident of that State. Where, however, the 
person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a 
Contraeling State or not, has in a· Contracting State a permanent establishment or 
fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for 
technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are 
borne by such permanent establishment or fixed base, then such royałties or fees for 
technical services shall be deemed to arise in the Gontraciing Stałe in which the 
permanent establishment or fixed base is situated. 

6. Where, by reason of a speciał relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and same other person, the amount of the royalties 
or fees for technical services, having regard to the use, right or inforrnation for which 
they are pa id, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part 
ot the payments shall remain taxable according to the laws of each Gontrading 
State, due regard being had to the other provisions of this Agreemenl 

ARTICLE13 
CAPITAL GAINS 

1. Gains derived by a resident of a Centraciing Stałe from the alienation from 
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contraeling State 
may be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contraeling State 
has in the other Contraeling State or of movable property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contraeling State in the other Contraeling State for the 
purpose of performing independent personał services including such gains from the 
alienation of sucha permanent establishment {alone or with the whole enterprise) or 
ot su ch a fixed base, may be taxed in that other State. 

3. Gains derived by a resident of a Contracting Stałe from the alienation of ships 
or aircraft operated in International traffic or movable property pertaining to the 
operatlon of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. 

4. Gains derived by a resident of a Gontrading State from the alienation of shares 
ot a company deriving mora than 50 per cent of their value directly or indirectły of 
immovable property situated in the other Gontraciing State may be taxed in that other 
Stałe. 

5. Gains, other than those to which paragraph 4 applies, derived by a resident of a 
Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of 
the other Contraeling State, may be taxed in that other State if the alienator, at any 
time during the 12-months period preceding such alienation, held directly or indirectly 
at least 50 per cent ofthe capital ofthat company. 
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6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in 
paragraphs 1,2,3,4 and 5 shalf be taxable only in the Contracting State of which the 
alienator is a resident 

ARTICLE 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. l ncome derived by an individuaf who is a resident of a Contraeling State from the 
performance of professionaJ services or other activities of an independent character 
shall be taxable only in that State except in the following circumstances when s uch 
income may also be taxed in the other Contraeling State: 

a) lf he has a fixed base regulańy available to him in the other Contracting State 
for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the 
income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other 
Contraeling State; or 

b) lf his stay in the other Contraeling State is for a period or periods amounting 
to or exceeding in the aggregate 183 days in any twefve month period 
commencing ar ending in the fiscal year concemed; in that case, only sa 
much of the income as is derived from his activities performad in that other 
State may be taxed in that other State. 

2. The term "professional services" includes especialły independent scientific, 
literary, artistic, educational or teaching activities as wełl as the independent activities 
of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. 

ARTICLE15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contraeling Stałe in respect of an 
employment shall be taxable only in that Stałe unless the employment is exercised in 
the other Contraeling State. lf the employment is so exerclsed, such remuneration 
as is derived therefrom may be taxed in that other Contraeling State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contraeling State in respect of an employment exercised in the other 
Contraeling State shall be taxable only in the first-mentioned State lf: 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concemed; and 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a 
resident of the other Contracting State~ and 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base 
which the employer has in the other Contracting State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived 
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in 
International traffic by an enterprise of a Contraeling State may be taxed in that State. 
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ARTICLE 16 
DIRECTORS• FEES 

Fees and other similar payments derived by a resident of a Contraeling State in his 
capacity as a mamber of the board of directors, the ma~ag~ment _board, the 
supervisary board ar any other similar organ of a company wh1ch 1s a res1dent of the 
other Contraeling State may be taxed in that other State. 

ARTICLE 17 
ARTISTES AND SPORTSPERSONS 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a 
resident of a Contraeling State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personał 
activities as such exercised in the other Contraeling State, may be taxed in that other 
State. 

2. Where income in respeel of personał activities exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman 
himself but to another person, that inoorne may, notwithstanding the provisions of 
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contraeling Stałe in which the activities of the 
entertainer or sportsman are exercised. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from 
activities referred to in paragraph 1 performad under a cultural agreement or 
arrangement between the Contraeling States shall be exempt from tax in the 
Contraeling State in which the activities are exercised if the visit to that State is wholly 
or substantially supported by funds of either Contraeling Stałe, a local authority or 
public institution thereof. For the purposes of this paragraph, the term "substantially" 
means niore than 50 per cent. 

ARTICLE 18 
PENSIONS AND ANNUITIES 

1. Subjeel to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar 
remuneration arising in a Contraeling State and paid to a resident of the other 
Contraeling State in consideration of past employment or services in that first
mentioned State may be taxed in the State in which they arise. 

2. Annuities arising in a Contraeling State and paid to a resident of the other 
Contraeling State may be taxed in the State in which they arise. 

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times 
during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation 
to make the payments in return for adequate and fuli consideration in money or 
money's worth. 

ARTICLE 19 
GOVERNMENT SERVICE 

1. a) Salaries, wages and other similar remunerations other than a pension, 
paid by the Contracting Stałe or a political subdivision or a !ocal authority 
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thereof to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision or authariły shall be taxable only in that State. 

b) However, such salaries, wages and other similar remumerations shall be 
taxable only in the other Contracting State if the services a re ren de red in 
that other State and the individual is a resident of that State who: 

{i) is a national of that State; or 

(ii) did not become a resident of that Stałe solely for the purpose of 
rendering the services. 

2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pensions and other 
similar remunerations paid by, or out of funds created by, a Contracting 
State or a political subdivision or a !ocal authority thereof to an individual 
in respect of services rendered to that State or subdivision or authority 
shall be taxable only in that Stałe. 

b} However, such pensions and other similar remunerations shall be taxable 
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a 
national of that State. 

3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages, 
pensions, and other similar remunerations in respect of services rendered in 
connection with a business carried on by a Contraeling State or a political subdivision 
or a !ocal authariły thereof. 

ARTICLE 20 
TEACHERS AND RESEARCHERS 

1. A professor, teacher or researcher who is or was a resident of the Contracting 
State immediateły before visiting the other Contracting State for the purpose of 
teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar 
approved institution in that other Contraeling Stałe shall be exempt from tax in that 
other State on any remuneration for such teaching or research for a period not 
exceeding twe years from the date of his/her arrival in that other State. 

2. This Article shall not apply to remuneration which a professer or teacher 
receives for conducting research if the research is undertaken primarily for the private 
benefit of a specific person ar persons. 

ARTICLE21 
STUDENTS AND TRAINEES 

Payments which a student, pupil or apprentice or business trainee who is or was 
immediately before visiting a Contracting Stałe a resident of the other Contracting 
State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpasa of his maintenance, education, or 
training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from 
sources outside that Stałe. 
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ARTICLE22 
OTHER INCOME 

1. ltems of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the Joregoing Articles shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to inc~me, o~her than. i~come 
tram immovable property as defined in paragraph 2 of ~rt1cle 6, •! the ~ec1p1ent of 
such income, being a resident of a Contracting State, ~rnes on bus1_ness '" the oth~r 
Contracting State through a perrnanent establishment s1tuated there1n! ar performs_ m 
that other State independent personał services from a fixed based s1tuated therem, 
and the right ar property in respect oJ which the income is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the 
provisions of Article 7 ar Article 14, as the case may be, shall apply. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a 
resident of a Contracting State not dealt with in the Joregoing Articles of this 
Agreement and arising in the other Contraeling State may also be taxed in that other 
State. 

ARTICLE23 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

1. Where a resident oJ a Contracting State derives income which, in accordance 
with the provisions of this Agreement may be taxed in the other Contraeling State, the 
first-mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the tax on the 
income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other State. 
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed 
before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed 
in that other State. 

2. Where, in accordance with any provision of this Agreement, income derived 
by a resident oJ a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may 
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such 
resident, take into account the exempted income. 

3. For the purpasa of this Article, the tenn "tax" nieans Sri Lankan tax ar Polish 
tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in 
respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement 
applies ar which represents a penalty ar fine imposed relating to those taxes. 

ARTICLE24 
NON-DISCRIMINATION 

1. Nationals of a Centrseting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation ar any requirement connected therewith, which i~ 
other ar more burdensame than the taxation and connected requirements to which 
nationals of that other State In the same circumstances, in particular with respect to 
residence, are ar may be subjected. 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contractf~1g State has in the other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State 
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carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a 
Contracting St~te to grant to. residents of the other Contracting Stałe any persona! 
al/owances, relief and reductrons for taxation purposes on account. of civil status ar 
famiły responsibilities which it grantsto its own residents. 

3. . Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of 
Artr~le 11, ar paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties, fees for technical 
ser~11ces and other disbursements paid by a n enterprise of a Contracting State to a 
resrdent of the other Centrading State shall, for the purpose of determining the 
taxable proflts of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been pa id to a resident of the first-mentioned State. 

4. Enterprises of a Contracting Stałe, the capital of which is whoiły or partfy 
owned ar controlled, directly ar indirectly, by one ar more residents of the other 
Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation 
or any requirement connected therewith which is other or more burdensame than the 
taxation and connected requirements to which other simHar enterprises of the first
mentioned State are ar may be subjected. 

ARTICLE25 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

1. Where a person considers that the actions of one ar both of the Contracting 
States result ar will result for him in taxation not in accordance with the provisions of 
this Agreement, he may, irrespective ofthe remedies provided by the dornastie lawof 
those States, present his case to the competent authariły of the Contracting State of 
which he is a resident ar, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of 
the Contracting State of which he is a national. The case m ust be presented within 
three years from the first notification of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of this Agreement. 

2. The competent authality shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the 
case by mutual agreement with the competent authality of the other Contracting 
Stałe, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this 
Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time 
limitsin the domestic Jaw ofthe Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulties ar doubts arising as to the interpretation ar 
application of this Agreement. They may also eonsuit together for the elimination of 
double taxation in cases not provided for in this Agreement 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the 
preceding paragraphs. The competent authorities, through consult~tions, may 
develop appropńate bilateraJ procedures, conditions, methods and technrques for the 
implementation of the mutual agreement procedura provided for in this Article. 
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ARTICLE26 
EXCHANGE OF łNFORMATION 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this 
Agreement ar to the administration ar enforcement of the domestic laws concerning 
taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contraeling States or of 
their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is 
not centrary to this Agreement. The exchange of information is not restricted by 
Articles 1 and 2. 

2. Any information received under paragraph 1 by a Centrseting State shall be 
treated as sacret in the same manner as information obtained undar tha dornastie 
laws of that State and shall be discłosad only to persans ar authoritias (including 
courts and administrative bodies) eoncernad with tha assessment or collection of, the 
entercement or prosecution in respect of, the datarmination of appealsin relation to 
the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persans or 
authorities shall use tha information only for such purposes. They may disclasa the 
information in public court proceedings or in judicial decisions. 

3. In no casa shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to 
impose on a Contracting State tha obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with tha laws and 
administrative practice of that or of the other Contraeling State; 

b) to supply information which is not obtainable under the laws ar in the 
normai course of the administration of that ar of the other Contracting 

State; 

c) to supply information which would discłase any trada, business, industria!, 
commercial ar professional secret or trade process, or inforrnation the 
disclosure of which would be centrary to public policy (ordre public). 

4. lf information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its information gatheńng measures to obtain the 
requasted information, even though that other State maynot need such information 
for its own tax purposes. Tha obligation eontainad in the preceding santence is 
subject to the limitations ot paragraph 3 but in no case shall such limitations be 
construed to permit a Contracting State to declina to supply information solely 
because it has no dornastie interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 
Centrseting State to dacline to supply information solely because the information is 
hel d by a bank, other financial institution, nominae ar person acting in a n agency ar a 
fiduciary capacity or because it retates to ownership intarasts in a person. 

Article 27 
LIMITATION OF BENEFITS 

Beneflts provided for by this Agreement shall not be available where it might be 
considered that tha main purpasa or one of tha main purposes for antering into 
arrangements has been to obtain any benefits that would not be otherwisa 
available. 
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ARTICLE28 
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

N?th!ng in this Agreement shall affect the fiscal privileges of mambers of diplomatic 
mJssJons or consular posts under the generał rules of intemational Jaw or under the 
provisions ot special agreements. 

ARTICLE 29 
ENTRY INTO FORCE 

1. The Contracting States shall notify each other in wńting, through diplomatic 
channels, that the procedures required by its law for the entry into force of this 
Agreement have been satisfied. 

2. This Agreement shall enter into force after a period of three months following 
the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect: 

a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 
1 January in the calendar year next following the year in which the 
Agreement enters into force, and 

b) in respect of other taxes, on income derived in any tax year beginning on or 
aft er 
1 January in the calendar year next following the year in which the 
Agreement enters into force; 

3. Notwithstanding the provisions of this Article, the provisions of Articles 23 and 
24 (Mutual agreement procedura and Exchange of infonnation) shall have effect from 
the date of entry into force of this Agreement, without regard to the taxabłe period to 
which the matter relates. 

4. The Convention between the Govemment of the Polish Peoples' Republic and 
the Government of the Democratic S ocialist Republic of Sri Lanka for the avoidance 
of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income 
and capital signed at Colombo on 25th of Aprił 1980 shalł terminate and cease to be 
effective from the date upon which this Agreement has effect in respect of the taxes 
to which this Agreement appłies in accordance with the provisions of paragraphs 1,2 
and 3 of this Article. 

ARTICLE 30 
TERMINA TION 

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contraeling State. 
Either Contracting State may, terminate the Agreement, through diplomatic channels, 
by giving written notice of termination at least six months before the end of any 
calendar year following after the period of fiVe years from the date of which the 
Agreement enters into force. 

2. The Agreement shall cease to have effect 

a. in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or credited on or 
after 1 January of the cafendar year next foflowing that in which the notice 
is given; 
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b. in respect of taxes on income, for any taxable year beginning on or after 1 
January of the calendar year next following that in which the notice is 
given. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signad this 
Agreement. 

Done in duplicate at {olr~w,.~~---··· this day of~O/,l!'Jfin Polish, Sinhala and English 
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, 
the English text s hall prevail. 

::. ' . ' ~ . 

For the Govemment of 
the .Republic. of Poland: 

d~~ 
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frotoKopii z oryginałem/edpiseffi 

Warszawa, dnia ćJ..~ •. ).Q R./l)/~ .. 

Kon"" Marclroii? 
Jt'{Cil:iw' J 

Zastępca Dyrektora 
Pepartament Prawno ~Traktatowy 



Warszawa; dnia S· lutego--ld16·r.• . 
. . 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE-920-4(:) -JG/km/}1 

dot. DPT.2701.10.t013/ll 

Opinia 

o zgodności z prawem _Unii Europejskiejprojektu ustawy o .ratyfikacji .Umovt!Yfńięt!*y .·. 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem ciemokrtityczno-Sotjiilistycznej ,R~plibli/ii}Sti. 
Lanki w sprawie·unikania:podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylt:iniU'·sil#'d : • 

opodatkowania·.w zakresie podatk6woddochodu,,podpisanej w Kolombo dnitfói. 
paźdżiernika 2015 r., wyrażona·przez ministrawłaściwego do. spraw człortkost\Na· 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii ·Europejskiej 

Projektustawy niejest sprzeczny z prawem UE. 
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