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Opinia  

do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną 

Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

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

podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. 

(druk nr 127) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 

a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. (zwanej w dalszej części opinii 

„Konwencją”). 

Konwencja określa zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (w Polsce 

podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) podmiotów 

mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach.  

Postanowienia Konwencji oparte zostały na Modelowej Konwencji Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie podatków od dochodu i majątku. 

Konwencja jest pierwszą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną 

przez Polskę z Etiopią.  

W zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw Konwencja określa zasadę, iż zyski 

przedsiębiorstwa jednego umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym 

państwie, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność w drugim państwie poprzez 

położony tam zakład. Zyski przypisywane zakładowi należy wtedy określać w taki sposób, 



– 2 – 

jak gdyby stanowił on samodzielny podmiot gospodarczy prowadzący działalność 

w podobnym zakresie i na podobnych warunkach z uwzględnieniem ryzyka i funkcji, jakie 

zakład pełni w strukturze przedsiębiorstwa.  

Konwencja – w zakresie regulacji dotyczącej tzw. dochodów pasywnych, obejmujących 

dywidendy, odsetki i należności licencyjne, zawiera klauzulę pozwalającą na zastosowanie 

obniżonej stawki podatku u źródła jedynie w przypadku, gdy odbiorcą należności jest 

rezydent drugiego państwa będący osobą uprawnioną do tych kwot (beneficial owner). 

Zasada ta ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom w postaci wykorzystywania postanowień 

umowy do uzyskiwania przywilejów nią przyznawanych przez podmioty niebędące 

rezydentami umawiających się państw (treaty shoping). 

W zakresie opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku Konwencja 

wprowadza tzw. klauzulę nieruchomościową. Pozwala ona na opodatkowanie w danym 

państwie zysków ze zbycia udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi 

bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w tym państwie.  

W przypadku dochodów z pracy najemnej przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym 

wynagrodzenia, pensje oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę mającą miejsce 

zamieszkania w jednym z państw, w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają 

opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. 

Konwencja przewiduje, iż emerytury powinny być opodatkowane jedynie w państwie, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba otrzymująca te świadczenia.  

W przypadku opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów Konwencja przewiduje 

poddanie opodatkowaniu tych płatności w państwie siedziby spółki, w której osoba ta pełni 

funkcje w zarządach lub radach nadzorczych tych spółek. 

Konwencja zawiera pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych (umożliwia 

żądania informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo nie potrzebuje ich do 

własnych celów podatkowych). 

Konwencja zawiera ogólną klauzulę ograniczającą korzystanie z przywilejów 

umownych w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji 

lub utworzenia danej struktury jest uzyskanie takich korzyści.  

Konwencja zawiera ponadto postanowienia regulujące m.in. zasady opodatkowania 

zysków z majątku nieruchomego, transportu międzynarodowego, wynagrodzeń artystów 
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i sportowców, regulacje dotyczące prowadzenia procedury wzajemnego porozumiewania się, 

niedyskryminacji, postanowienia o wejściu w życie oraz wypowiedzeniu Konwencji. 

Postanowienia Konwencji nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce 

ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej. Wejście w życie Konwencji nie 

spowoduje konieczności wprowadzenia zmian w polskim prawie wewnętrznym. 

Konwencja dotyczy konstytucyjnych praw i wolności, w szczególności obejmuje 

materię, o której mowa w art. 217 Konstytucji. Z tych względów zasadnym jest tryb 

związania Polski Konwencją za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie 

z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 299). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


