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OBWJESZCZENIE MlNlSTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH''
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

o sprostowaniu btedu
Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktow norrnatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) w polskirn tekscie Konwencji rniedzy Rzqdern Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdern Ukrainy
w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majqtku, sporzqdzonej
w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 63, poz. 269) w art. 15 zarniast ust. 4 w brzrnieniu:
,,4. Bez wzgledu na postanowienia ustepow 1 i 2 tego artykutu, ptace, uposazenia i inne podobne
wynagrodzenia, ktore osoba rnajqca rniejsce zarnieszkania w jednyrn Urnawiajqcyrn sie Panstwie osiqga z pracy najernnej lub z wykonywania wolnego zawodu w drugirn Urnawiajqcyrn sic
Panstwie, nie podlegajq opodatkowaniu w tyrn
drugirn Panstwie, jeieli praca lub wolny zawod
sq wykonywane:
a) przez specjalistow technicznych w zwiqzku
z istniejqcyrn placern budowy, budowq, rnontazern, instalacjq i pracarni wiertniczymi lub
w zwiqzku z innyrn obiektern, o ktoryrn rnowa
w artykule 5 ustep 3 niniejszej konwencji;
')

Minister Spraw Zagranicznych kieruje dziatern adrninistracji rzqdowej - sprawy zagraniczne, na podstawie 5 1 ust. 2
rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

b) przez dziennikarzy, korespondentow prasowych, radiowych i telewizyjnych,
a uzyskiwane przez te osoby wynagrodzenia pochodzq ze irodet potoionych poza granicarni tego drugiego Panstwa, w ciqgu pieciu lat od dnia
przybycia do tego Panstwa."
powinien byc ust. 4 w brzrnieniu:
,4. Bez wzgledu na postanowienia ustepow 1 i 2 tego artykutu, ptace, uposaienia i inne podobne
wynagrodzenia, ktore osoba rnajqca rniejsce zarnieszkania w jednyrn Urnawiajqcyrn sie Panstwie osiqga z pracy najernnej lub z wykonywania wolnego zawodu w drugirn Urnawiajqcyrn sie
Panstwie, nie podlegajq opodatkowaniu w tyrn
drugirn Panstwie, jeieli praca lub wolny zawod
sq wykonywane:
a) przez specjalistow technicznych w zwiqzku
z istniejqcyrn placern budowy, budowq, rnontaiern, instalacjq, pracarni wiertniczyrni lub
w zwiqzku z innyrn obiektern, o ktoryrn rnowa
w artykule 5 ustep 3 niniejszej konwencji,
b) przez dziennikarzy, korespondentow prasowych, radiowych i telewizyjnych - a uzyskiwane przez te osoby wynagrodzenia pochodzq
ze irodet potoionych poza granicami tego
drugiego Panstwa, w ciqgu pieciu lat od dnia
przybycia do tego Panstwa.".
Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kremer

KONWENCJA
migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Ukrainy w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu sig od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku,
sporzqdzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.

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

W dniu 12 stycznia 1993 r. zostala sporzgdzona w Kijowie Konwencja miedzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzqdem Ukrainy w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania
w zakresie podatkbw od dochodu i majqtku w nastepujqcym brzmieniu:
KONWENCJA

zawrzeC Konwencje w sprawie unikania podwojnego opo-

migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem
Ukrainy w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania
zaDobieaania uchvlaniu
od onadat-r
kowania w zakresiepodatkow od dochbdu i majqtku

datkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania

-

-

~

-

Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzqd Ukrainy, pragngc

w zakresie podatkbw od dochodbw i majqtku i potwierdzajqc
dqienie do rozwijania i poglebiania wzajemnych stosunk6w

gospodarczych, uzgodnily, co nastepuje:
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Artykui 1
Zakres podrniotowy

Niniejsza konwencja dotyczy os6b, kt6re majq miejsce
zamieszkania lub siedzibe w jednym lub w obu Umawiajqcych sie Paftstwach.
Artykul 2
Podatki, ktbrych dotyczy konwencja
1. Niniejsza konwencja dotyczy, bez wzgledu na spos6b poboru, podatk6w od dochodu i majqtku, ktbre pobiera
sie na rzecz kazdego Umawiajqcego sie Pahstwa, jego
jednostek terytorialnych lub wladz lokalnych.

2. Za podatki od dochodu i od majqtku uwaia sie
wszystkie podatki, kt6re pobiera sie od calego dochodu, od
calego majqtku albo od czeSci dochodu lub majqtku, wlqczajqc podatki od zysku z przeniesieniatytuiu wlasnoSci majqtku
ruchomego lub nieruchomego i podatki od og6lnych kwot
wynagrodzeh wyplaconych przez przedsiebiorstwa.
3. Do aktualnie istniejqcych podatk6w, kt6rych dotyczy
konwencja, naleiq w szczeg6lnoSci:
a) w Polsce:
1) podatek dochodowy od os6b prawnych,
2) podatek dochodowy od os6b fizycznych,
3) podatek rolny,
zwane dalej ,,podatkami polskimi",
b) w Ukrainie:
1) podatek od zysku (dochodu) przedsiebiorstw (podatok na pribytok (dohodi) pridpriemstw); i
2) podatek dochodowy od obywateli Ukrainy, cudzoziemc6w i os6b nie posiadajqcych obywatelstwa
(pribytkovyj podatok z gromadjan Ukrainy, inoziemnih gromadjan ta osib biez gromadjanstva);
zwane dalej ,,podatkami ukraihskimi".
4. Niniejsza konwencja bedzie miala takie zastosowanie do wszystkich podatkbw takiego samego lub podobnego
rodzaju, kt6re po podpisaniu niniejszej konwencji bedq
wprowadzone obok istniejqcych podatk6w lub w ich miejsce, WiaSciwe wiadze Umawiajqcych siq Pahstw bgdq informowaly sie wzajemnie o zasadniczych zmianach, jakie zasziy
w ich ustawodawstwach podatkowych.

Artykul 3
Og6lne def inicje

1. W rozumieniu niniejszej konwencji,jeieli z jej kontekstu nie wynika inaczej:
a) okreklenie ,,Polska" uiyte w sensie geograficznymoznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kaldy
obszar poza jej wodami terytorialnymi, na kt6rym na
mocy ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem mi@dzynarodowym Polska moie sprawowad suwerenne
prawa do dna morskiego, jego podglebia i ich zasob6w
naturalnych,
b) okreSlenie ,,Ukraina" uiyte w sensie geograficznym
oznacza terytorium Ukrainy, jej szelf kontynentalny i jej
wylqcznq (morskq) strefg ekonomicznq, w tym kaidy
obszar poza jej morzem terytorialnym, kt6ry zgodnie
z prawem miedzynarodowym jest lub moie byd okreSlony zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy jako terytorium, na kt6rym moie byd stosowane ustawodawstwo
Ukrainy w odniesieniudodna morskiego, podglebia i ich
zasob6w naturalnych;

-
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c) okreSlenie ,,obywatele" oznacza:
1) w odniesieniu do Polski:
a) wszelkie osoby fizyczne posiadajqce obywatelstwo Polski,
b) wszelkie osoby prawne, spblki osobowe i stowarzyszenia, kt6rych status prawny wynika z obowiqrujqcego w Polsce ustawodawstwa;
2) w odniesieniu do Ukrainy:
a) wszelkie osoby fizyczne posiadajqce obywatelstwo Ukrainy;
b) wszelkie osoby prawne, sp6iki osobowe i stowarzyszenia, kt6rych status prawny wynika z obowiqzujqcego w Ukrainie ustawodawstwa;
d) okreSlenia ,,Umawiajqce siq Pahstwo" i ,.drugie Umawiajqce Pahstwo" oznaczajq, zaleznie od kontekstu,
Polske lub Ukraine;
e) okreSlenie ,,osoba" obejmuje osobe fizycznq, sp6lke oraz
kaide inne zrzeszenie os6b;
f) okreSlenie ,,sp6ika" oznacza kaidq osobe prawnq lub
kaidq jednostke, kt6rq dla cel6w podatkowych traktuje
sie jako osobe prawnq;
g) okreSlenia ,,przedsiebiorstwo jednego Umawiajqcego
sie Pahstwa" i ,,przedsiebiebiorstwo drugiego Umawiajqcego sie Pahstwa" oznaczajq odpowiednio przedsiebiorstwo prowadzone przez osobe majqcq miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Paftstwie
i przedsiebiorstwo prowadzone przez osobe majqcq
miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie;
h) okreSlenie ,,transport miedzynarodowy" oznacza wszeIki przew6z statkiem morskim, powietrznym, rzecznym
lub pojazdem drogowym przez przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa, z wyjqtkiem przypadku, gdy
statki morskie, powietrzne i rzeczne lub Srodki transportu
drogowego sq eksploatawane wylqcznie miedzy miejscami poloionymi w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie;
i) okreblenie ,,wlakiwa wtadza" oznacza w Polsce Ministra Finansbw lub jego upowainionego przedstawiciela
a w Ukrainie - Ministra Finans6w lub jego upowainionego przedstawiciela.
2. Przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiajqce sie Paftstwo, jeieli z kontekstu nie wynika inaczej, kazde
okreklenie w niej niezdefiniowane Ndzie miato takie znaczenie, jakie przyjmie sie wedlug prawa tego Pahstwa w zakresie
podatk6w. do kt6rych ma zastosowanie niniejsza konwencja.

Miejsce zamieszkania dla cel6w podatkowych

'1. W rozumieniu niniejszej konwencji okreSlenie ,,osoba
majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym
sie Pahstwie" oznacza kaidq osobe, kt6ra zgodnie z prawem
tego Pahstwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na
miejsce zamieszkania, jej miejsce stalego pobytu, siedzibe
zarzqdu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakie okredlenie to nie obejmuje osoby, kt6ra podlega
opodatkowaniu w Umawiajqcym sie Pahstwie z tytulu dochodu uzyskiwanego tylko w tym Pahstwie lub z tytulu
majqtku znajdujqcego sie w danym Pahstwie.

2. Jezeli stosownie d6 postanowieh ustepu 1 tego
artykulu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu
Umawiajqcych sie Paktwach, to jej status bedzie okreSlony
wedlug nastepujqcych zasad:

-
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a) osobe uwaza siq za majqcq miejsce zamieszkania w tyrn
Umawiajqcym sie Pahstwie, w kt6rym ma ona stale
miejsce zamieszkania; jezeli ma ona state miejsce zamieszkania w obu Umawiajqcych sie Pahstwach, to uwaza
sie jq za majqcq miejsce zamieszkania w tyrn Pahstwie,
z kt6rym ma SciSlejsze powiqzania osobiste i gospodarcze (oSrodek jej interes6w iyciowych);
b) jezeli nie mozna ustaliC, w kt6rym Umawiajqcym sig
Pahstwie osoba ma oSrodek interedw zyciowych, albo
jeieli nie posiada ona stalego miejsca zamieszkania
w iadnym z Umawiajqcychsie Pahstw, to uwaia sie jqza
majqcq miejsce zamieszkania w tyrn Umawiajqcym sie
Pahstwie, w kt6rym zwykle przebywa;
c) jezeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Pahstwach
lub nie przebywa zazwyczaj w iadnym z nich, to bedzie
ona uwaiana za majqcq miejsce zamieszkania w tym
Pahstwie, kt6rego jest obywatelem;
d) jezeli jest ona obywatelem obu Pahstw lub nie jest
obywatelem zadnego z nich, wlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw rozstrzygnq zagadnienie w drodze
wzajemnego porozumienia.
3. Jeieli stosownie do postanowieh ustgpu 1 osoba nie
bedqca osobq fizycznq ma siedzibe w obu Umawiajqcych sie
Pahstwach, to uwaza sig jq za majqcq siedzibe w tym
Pahstwie, w kt6rym znajduje sie miejsce jej faktycznego
zarzqdu.
Artykut 5

1. W rozumieniu niniejszej konwencji okreSlenie ,,zaklad" oznacza stalq plac6wkg, przez kt6rq calkowicie lub
czeSciowo prowadzona jest dzialalnoSk przedsiebiorstwa.
Plac6wka oznacza r6wniez miejsce produkcyjne.
2. OkreSlenie ,,zaklad" obejmuje w szczeg6lno6ci:
a) miejsce zarzqdu,
c)
d)
e)
f)

biuro,
zaklad fabryczny,
warsztat Oraz
kopalnig, fr6dlo ropy naftowej lub gazu, kamieniolom
albo inne miejsce wydobywania kopalnych zasob6w
naturalnych.

3. Budowa, montai lub instalacja stanowi zaklad tylko
wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dluiej n i l dwanaScie
miesiecy. WlaSciwe wladze Umawiajqcego sig Pahstwa,
w kt6rym prowadzone sq takie prace, mogq w wyjqtkowych
przypadkach, na wniosek osoby prowadzqcej takie prace. nie
traktowak jako zakladu takiej dzialalnoSci przekraczajqcej 12
miesiecy, lecz nie przekraczajqcej 24 miesiecy.
4. Bez wzglgdu na poprzednie postanowienia niniejszego artykulu nie stanowiq zakladu:
a) plac6wki, kt6re sluiq wylqcznie do skladowania, wystawiania albo wydawania d6br albo towar6w naleiqcych do przedsigbiorstwa;
b) utrzymywanie zapas6w d6br albo towar6w przedsiebiorstwa wylqcznie dla skladowania, wystawiania lub
wydawania;
c) utrzymywanie zapas6w d6br albo towar6w naleiqoych
do przedsiebiorstwa wylqcznie w celu obr6bki lub przerobu przez inne pnedsigbiorstwo;
d) stale plac6wki utrzymywane wylqcznie w celu zakupu
d6br lub towar6w albo w celu zbierania informacji dla
przedsiebiorstwa;

-
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e) stale placowki utrzymywane wylqcznie w celu prowadzenia dla przedsigbiorstwa jakiejkolwiek innej dzialalnoSci majqcej przygotowawczy lub pomocniczy charakter;
f) utrzymywanie stalej plac6wki wylqcznie w celu wykonywania jakiegokolwiek polqczenia rodzaj6w dziatalnoSci wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, ze calkowita dzialalnoSk tej plac6wki,
wynikajqca z takiego polqczenia rodzaj6w dziatalnoSci,
posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

5. Bez wzgledu na postanowienia ustep6w 1 i 2, jezeli
osoba, t wyjqtkiem niezaleinego przedstawiciela w rozumieniu ustepu 6, dziala w imieniu przedsiebiorstwa i osoba ta
posiada petnomocnictwo do zawierania um6w w Umawiajqcym sie Pahstwie w imieniu przedsiebiorstwa, to uwaia sie, ze
przedsiebiorstwoto posiada zaktad w tyrn Pahstwiew zakresie
prowadzenia kazdego rodzaju dzialalnoki, M6ry osoba ta
podejmuje dla ptzedsiebiorstwa, chyba i e dziaialnoSC wylionywana ptzez te osobe ogranicza sig do dtialalnoSci wymienionej w ustepie 4 i jest takim rodzajem dziatalnoSci, kt6ra jest
wykonywana za poSrednictwem stalej placowki, to w6wczas
nie powoduje uznania tej plac6wki za zaklad.
6. Nie uwaia sie, l e ptz6dsiebiorstwo posiada zaklad
w jednym z Umawiajqcych sie Pahstw tylko z tego powodu,
ze wykonuje ono w tym Umawiajqcymsig Pahstwie czynnoSci przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego
albo kazdego innego niezaleznego przedstawiciela, pod
warunkiem, l e te osoby dzialajq w ramach swojej zwyklej
dzialalnoSci.

7. Fakt, i e sp6tka majqca siedzibe w Umawiajqcym sig
Pahstwie kontroluje lub jest kontrolowana ptzez spdkg, ktora
ma siedzik w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie albo ktora
prowadzi dzialalnoSC w tym drugim Pahstwie (przez posiadany tam zaklad albo w inny spos6b), nie wystarcza, aby
jakqkolwiek z tych sp6lek uwaiaC za zaklad drugiej spolki.

Dochody z nieruchomoSci
1. Dochody osiqgane przez osobe majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sig Pahstwie z majqtku nieruchomego (wlqczajqc dochody z eksploatacji gospodarstwa rolnego i IeSnego), potoionego w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie, mogq by6 opodatkowane w tym
drugim Pahstwie.
2. OkreSlenie ,,majqtek nieruchomy" posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje sie wedlug prawa tego Pahstwa,
w kt6rym majqtek ten jest pololony. OkreSlenie to obejmuje
w kazdym przypadku mienie nalelqce do majqtku nieruchomego, lywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leSnych, prawa, do kt6rych zastosowanie majq przepisy prawa
powszechnego dotyczqce wlasnoSc~ziemi, prawa uzytkowania majqtku nieruchornego, jak rowniei prawa do zm'iennych
lub stalych Swiadczeh z tytulu eksploatacji lub prawa do
eksploatacji poklad6w mineralnych, fr6del i innych zasobow
naturalnych; statki morskie, powietrzne i rzeczne oraz Srodki
transportu drogowego nie stanowiq majqtku nieruchomego.

3. Postanowienia ustgpu 1 tego artykulu stosuje sie do
dochod6w z bezpoSredniego uiytkowania, najmu, jak r6w niei kaidego innego rodzaju uiytkowania majqtku nieruchomego.
4. Postanowieniau s t e ~ w
1 i 3 tego artykulu stosuje sig
r6wniei do dochod6w z majqtku nieruchomego przedsiebiorstwa i do dochodu z majqtku nieruchomego, kt6ry sluiy do
wykonywania wolnego zawodu.
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Zyski z przedsigbiorstw

jest dzialalnoSciq ubocznq w stosunku do eksploatacji statku
morskiego lub powietrznego uiywanego w transporcie miedzynarodowym.

1. Zyski przedsiebiorstwa Umawiajqcego sie Pahstwa
podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, chyba i e
przedsiebiorstwo prowadzi dzialalnoS6 w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie przez poloiony tam zaklad. Jeieli przedsiebiorstwo wykonuje dzialalnoS6 w ten sposbb, zyski przedsigbiorstwa mogq by6 opodatkowane w-drugirn Pahstwie,
jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogq by6 przypisane
temu zakladowi.

3. Jeieli zyski, o kt6rych mowa w ustepie 1 tego
artykulu, osiqga osoba majqca miejsce zamieszkania lub
siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie z tytulu uczestnictwa
w urnowie poolowej, we wsp6lnym przedsiebiorstwie lub
w miedzynarodowym zwiqzku eksploatacyjnym, to zyski
takiej osoby podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Urnawiajqcym s i t Pahstwie, w kt6rym ma ona miejsce zarnieszkania
lub siedzibe.

2. Z zastrzeieniem postanowieh ustgpu 3 tego artykulu,
ieieli ~rzedsiebiorstwoUrnawiaiaceao sie Pahstwa w k o n u ie dzialalnoS2 w drugirn ~ m a w k j G y r n
sic ~ahstwieprzez
poloiony tam zaklad, t o w kaidym Umawiajqcyrn sie Pahstwie naleiy przypisa6 ternu zakladowi takie zyski, jakie
m6gtby on osiqgnq6, gdyby wykonywal takq samq tub
podobng dzialalnoS6 w takich samych lub podobnych warunkach jako sarnodzielne przedsiebiorstwo i byl calkowicie
niezaleiny w stosunkach z przedsiebiorstwem, ktbrego jest
zakladem.
3. Przy ustalaniu zysk6w zakladu dopuszcza sie odliczenie naklad6w ponoszonych dla tego zaktadu, wlqcznie
z kosztarni zarzqdzania i og6lnymi kosztami adrninistracyjnyrni, niezaleinie od tego, czy powstaty w tym Pahstwie,
w kt6rym leiy zaklad, czy gdzie indziej.
4. Jeieli w Umawiajqcyrn sit Pahstwie istnieje zwyczaj
ustalania zysk6w zakladu przez podzial calkowitych zysk6w
przedsiebiorstwa na jego poszczeg6lne czeSci, iadne postanowienie ustepu 2 tego artykulu nie wyklucza ustalenia
przez to Umawiajqce sie Pahstwo zysku do opodatkowania
wedlug zwykle stosowanego podzialu. Spos6b zastosowanego podzialu zysku musi jednak by6 taki, ieby wynik byl
zgodny z zasadami zawartyrni w niniejszym artykule.

5. Nie rnoina przypisak zakladowi zysku tylko z tytulu
sarnego zakupu d6br lub towar6w przez ten zaklad dla
przedsiebiorstwa.
6. Przv stosowaniu poprzednich ustep6w ustalanie zvsk6w zakladu powinno by6 dokonywane kaidego roku w ten
sam spos6b, chyba i e istniejq uzasadnione powody, aby
postqpi6 inaczej.

7. Jeieli w zyskath mieszczq siq dochody, kt6re zostaty
odrebnie ureaulowane w innvch artvkulach ninieisrel konwencji, post&owienia tych' innych artykul6w .nie' bgdq
naruszane przez postanowienia niniejszego artykutu.
Artykul 8
Transport rnigdzynerodowy
1. Zyski osiqgane przez osobe majqcq miejsce zamieszkania tub siedzibg w Umawiajqcyrn sie Pahstwie z eksploatacji w transporcie miedzynarodowym statk6w morskich, rzecznych i powietrznych oraz Srodk6w transportu
drogowego bedq podlegaty opodatkowaniu tylko w tyrn
Pahstwie.
2. W rozurnieniu tego artykulu zyski pochodzqce z eksploatacji w transporcie miedzynarodowym statk6w morskich
lub powietrznych obejmujq:
a) doch6d z wydzieriawienia pustych statk6w morskich
lub powietrznych i
b) zyski uzyskane z uiytkowania, utrzyrnywania tub wydzieriawiania kontener6w ( w tym przyczep i towarzyszqcego wyposaienia, sluiqcego do transportu kontener6w) uiywanych do transportu towar6w i d6br.
gdy takie wydzieriawienie, uiytkowanie lub utrzymywanie

Artykul 9
Przedsigbiorstwa powiqzane
Jeieli:
a) przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa bierze
udzial bezpogrednio lub poSrednio w zarzqdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiebiorstwa drugiego Umawiajqcego sig Pahstwa albo
b) te same osoby bezpoSrednio lub poSrednio biorq udzial
w zarzqdzaniu, kontroli lub kapltale przedsiebiorstwa
Umawiajqcego sie Pahstwa i przedsiebiorstwa drugiego
Umawiajqcego sie Pahstwa
i w jednym i w drugim przypadku miedzy dworna przedsiebiorstwarni w zakresie ich stosunk6w handlowych lub
finansowych zostanq um6wione lub narzucone warunki,
r6iniqce sie od warunk6w, ktbre by ustalily miedzy sobq
niezaleine przedsiebiorstwa, to zyski, ktbre osiqgaloby~edno
z przedsiebiorstw bez tych warunkbw, ale z powodu tych
warunk6w ich nie osiqgnelo, rnogq by6 uznane za zyski tego
przedsiebiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

2. Jeieli zyski przedsiebiorstwa,Umawiajqcegosie Pahstwa, opodatkowane w tyrn Pahstwie, sq wlqczone takie do
zysk6w przedsiebiorstwa drugiego Umawiajqcego sit Pahstwa oraz odpowiednio opodatkowane, a zyski w ten s p o d b
wlaczone sa zvskami, kt6re naroslvbv na rzecz ~rzedsiebiorstwa drugiego ~ a h s t w a
-jeSliby 4ar;nki uzgodnione hiedzy
tymi dwoma przedsiebiorstwami bvlv warunkami, kt6re bvlvby uzgodnione mikdzy niezaleznvrni przedsiebiorstwami
- wtedy to drugie Pahstwo powinno dokonag odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku pobieranego od tego
dochodu. Przy ustalaniu takiej poprawki powinny by6 wziete
pod uwage inne postanowienia niniejszej konwencji, a wlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw mogq w razie koniecznoSci przeprowadzak migdzy sobq konsultacje.
Artykul 10
Dywidendy
1. Dywidendy wyplacane przez sp6lke majqcq siedzibe
w Umawiajqcym sie Pahstwie osobie majqcej miejsce zarnieszkania tub siedzibe w drugirn Umawiajqcym sit Pahstwie
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie.

2. Dywidendy te mogq by6 jednak opodatkowane takze
w Urnawiajqcym sie Pahstwie i wedlug prawa tego Pahstwa,
w kt6ryrn sp&ka wyplacajqca dywidendy ma swojq siedzibe,
ale jeieli odbiorca dywidend jest uprawniony do ich otrzymania, pobierany podatek nle moie przekroczy6:
a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeieli odbiorcq dywidend jest sp&ka (inna n i i sp6lka osobowa), kt6rej udzial
w kapitale sp6lki wyplacajqcej dywidendy wynosi co
najrnniej 25 procent.
b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich
pozostalych przypadkach.
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WlaSciwe wladze Umawiajqcych sie Pahstw ustalq
w drodze wzajemnego porozumienia spodb stosowania
tych ograniczefi. postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajq opodatkowania sp6tki w odniesieniu do zyskbw, z kt6rych-dywidendy sq wyptacane.

3. Uiyte w tym artykule okreSlenie ,,dywidendyP'oznacza doch6d z akcji i innych praw, z wyjqtkiem wierzytelnoSci,
do udziaiu w zyskach, jak r6wniei dochody z innych praw
sp6tki, kt6re wedtug prawa podatkowego Pahstwa, w kt6rym
sp6tka wydzielajqca dywidendy ma siedzibe, zr6wnane sq
z wptywami z akcji.
4. Postanowieh ustep6w 1 i 2 tego artykutu nie stosuje
sie, jeieli osoba uprawniona do dywidendy, majqca miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie,
wykonujew drugim Pahstwie, w ktorym znajduje sie siedziba
sp6tki wyptacajqcej dywidendy, dziaialnoS6 zarobkowq przez
zaktad poloiony w tym Pahstwie bqdi wykonuje w tym
drugim Padstwie wolny zaw6d w oparciu o statq plac6wk9,
kt6ra jest w nim potoiona, i gdy udzial, z kt6rego tytuiu
wyptaca sie dywidendy, rzeczywiScie wiqie sie z dziaialnoSciq takiego zakladu lub stalej plac6wki.W takim przypadku,
w zaleinoSci od konkretnej sytuacji, stosuje sie postanowienia artykulu 7 lub artykutu 14.

5. Jeieli spdka, kt6rej siedziba znajduje sie w Umawiajqcym sie Pahstwie, osiqga zyski albo dochody z drugiego
Umawiajqcego sie Pahstwa, to drugie Pahstwo nie moie ani
obciqtat podatkiem dywidend wyptacanych przez te spotke,
z wyjqtkiem przypadku, gdy takie dywidendy sq wyptacane
osobie majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym
drugim Pahstwie, lub w przypadku, gdy udzial, z kt6rego
tytulu dywidendy sq wyptacane, rzeczywigcie wiqie sie
z dziatalnolciq zakladu lub staiej placdwki poioionej w drugim Pahstwie, ani t e i obciqiat nie wydzielonych zyskow
sp6tki podatkiem od nie wydzielonych zysk6w, nawet gdy
wyptacone dywidendy lub nie wydzielone zyski catkowicie
lub czeSciowO pochodzq z zysk6w albo dochod6w osiqgnietych w drugim Pahstwie,
Artykul 11
Odsetki

1. Odsetki, kt6re powstajq w Umawiajqcym sie Paristwie i wyptacane sq osobie majqcej miejsce zamieszkania lub
siedzibew drugim Pahstwie, mogq by6 opodatkowanew tym
drugim Pahstwie, jeieli osoba ta jest uprawniona do ich
otrzymania.
2. Jednakie odsetki takie mogq bye takze opodatkowanew Umawiajqcym sie Pahstwie,~kt6rym powstajq, i zgodnie z ustawodawstwemtego Pahstwa, ale -jeteli odbiorca
odsetek jest osobq uprawnionq do ich otrzymania- podatek
w ten spos6b ustalony nie moie przekroczyt 10 procent
kwoty brutto tych odsetek. WlaSciwe wladze Umawiajqcych
sie Pahstw ustalq w drodze wzajemnego porozumienia
spos6b stosowania tych ograniczeh.

3. Uiyte w tym artykule okreSlenie ,,odsetki" oznacza
dochody z wszelkiego rodzaju roszczeh wynikajqcych z dtug6w, zar6wno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych
prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestnictwa
w zyskach dtutnika, a w szczeg6lnoSci dochody z poiyczek
publicznych oraz dochody z obligacji lub skrypt6w dtuinych,
wtqcznie z premiami i nagrodami majqcymi zwiqzek z takirni
skryptami dtuinymi, obligacjami lub poiyczkami. Optaty
karne z tytutu op6f nionych zaptat nie bgdq uwaiane w rozumieniu tego artykutu jako odsetki.
4. Postanowieh ustepu 1 i 2 nie stosuje sie, jeieli osoba
uprawniona do odsetek, majqca miejsce zamieszkania lub
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siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie, wykonuje w drugim
Paristwie, w ktorvm ~owstaiaodsetki, dziatalno66 zarobkowa
przy pornocy zakladu poloionego w tym Pafistwie bqdz
wykonuje wolny zaw6d w oparciu o statq placbwke, ktora
jest w nirn poioiona, i jeieli wierzytelno46, z ktorej tytuiu sq
ptacone odsetki, rzeczywiscie naleiy do takiego zaktadu lub
takiej statej plac6wki. W takim przypadku, w zaleinoSci od
konkretnej sytuacji, stosuje sie odpowiednio postanowienia
artykutu 7 lub artykutu 14.

5. Uwaia sit, i e odsetki powstajq w Umawiajqcym sie
Padstwie, gdy piatnikiem jest to Pahstwo, jego jednostka
terytorialna, wtadza lokalna lub osoba majqca w tym Pahstwie miejsce zamieszkania lub siedzibe. Jeieli jednak osoba
wypiacajqca odsetki, bez wzgledu na to, czy ma ona miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie,
posiada w Umawiajqcym sit Pahstwie zaktad lub staiq
plac6wke, w zwiqzku z dziaialnoiciq ktorych powstato zadtuzenie, z ktorego tytutu sq wyptacane odsetk~,i zapiata tych
odsetek jest pokrywana przez ten zaktad lub statq plac6wke,
to uwaia sie, i e odsetki takie powstajqw Pahstwie, w ktoryrn
poloiony jest zaktad lub stata placowka.
6. JeFeli miedzy dluinikiem a osobq uprawnionq do
odsetek lub miedzy nimi obydwoma a osobq trzeciq istniejq
szczeg6lne stosunki i dlatego odsetki majqce zwiqzek z roszczeniem wynikajqcym zdlugu, z kt6rego tytutu sq wypiacane,
przekraczajq kwote, kt6rq dtuznik i osoba uprawniona do
odsetek uzgodniliby bez tych stosunkow, to postanowienia
tego artykutu stosuje sie tylko do tej ostatnio wymienionej
kwoty. W tyrn przypadku nadwyika ponad te kwote podlega
opodatkowaniu wediug prawa kaidego Umawiajqcego sie
Pahstwa i przy uwzglednieniu innych postanowieh niniejszej
konwencji.

7. Postanowienia tego artykuiu nie majq zastosowania,
jeieli gt6wnym celem lub jednym z gtbwnych cel6w jakiejkolwiek osoby majqcej zwiqzekz powsrawdnlem lub przeniesieniem wierzytelno6ci, z kt6rej tytutu wy??azdnesq odsetki,
byto uzyskanie przywilej6w (korzySci) z tego tytuiu w drodze
stworzenia lub przeniesienia takiej wierzytelnoSci.
8. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 2 tego artykulu, odsetki powstate w Umawiajqcym sie Pahstwie,
naleine Rzqdowi drugiego Umawiajqcego sie Pahstwa, jego
wtadzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo powstale
dzieki pomocy tego Rzqdu lub wtadzy lokalnej, podlegajq
zwolnieniu od opodatkowania w tym pierwszym Pahstwie.

9. Bez wzgledu na postanowienia artykuiu 7 niniejszej
konwencji i ustepu 2 tego artykuiu, odsetki powstate w jednym Umawiajqcym sie Pahstwie,wypiacane i naleine osobie
majqcej miejsce zarnieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, podlegajq zwolnien~uod podatku
w pierwszym Pahstwie, jeieli sq one wypiacane w zwiqzku
z zaciqgnietq potyczkq gwarantowanq lub ubezpieczonq
albo w zwiqzku z jakimkolwiek innym dtugiem lub kredytem
gwarantowanym lub ubezpieczonym przez upowatniony
organ drugiego Umawiajqcego sip Pahstwa.
Artykul 12
Naleino8ci licencyjne

1. NaleinoSci licencyjne, powstajqce w Umawiajqcym
sie Pahstwie i wyptacane osobie majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie,
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie, ieieli
osoba uprawniona do tych naletnokci podlega opodatkowaniu z tego tytuiu w tym drugim Umawiajqcym sie Pahstwie.
2. Jednakie naleinoSci licencyjne mogq by6 takie opodatkowane w tym Umawiajqcyrn sie Pahstwie, w kt6rym
powstajq, i zgodnie z prawem tego Pahstwa, lecz podatek
ustalony w ten spos6b nie mote przekroczyt 10Y0 kwoty
brutto naleinoSci licencyjnych.
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3. OkreSlenie ,,naleinoSci licencyjne", uzyte w niniejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju naleznoSci uzyskiwane z tytulu uzytkowania lub prawa do uiytkowania
kaidego prawa autorskiego do dzieta literackiego, artystycznego lub naukowego (wlqcznie z filmami dla kin oraz filmami
i tasmami dla radia lub telewizji), patentu, znaku towarowego,wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub
procesu produkcyjnego, jak rowniez za uzytkowanie lub
prawo do uzytkowania urzqdzenia przemyslowego, handlowego lub naukowego lub za informacje (know-how)
zwiqzane z doSwiadczeniem zdobytym w dz~edzinieprzemystowej, handlowej lub naukowej.
4. Postanowienia ustep6w 1 i 2 nie majq zastosowania,
jezeli odbiorca naleznoSci licencyjnych majqcy miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiaiacvmsie Pahstwie wvkonuje w drugim ~mawiajqcymsieS~ahstw/e,
z kt6rego pochodzq naleznoSci licencyjne, dzialalnoS6 zarobkowq przez
zaktad w nim potozony bqdf wolny zaw6d za pomocp tam
poloionej statej plac6wki, a prawa lub majqtek, z kt6rych
tvtutu wyptacane sq naleinoSci licencyjne, rzeczywiicie
wiqiq sie 2 dziatalno~ciqtakiego zaktadu lub statej plac6wki.
W takim przvpadkustosuje sie odpowiednio, w zaleznoSci od
konkretnej situacji, postanowienia anykulu 7 lub artykulu

14.
5. Jeieli miedzy ptatnikiem a odbiorcq naleznoSci licencyjnych lub miedzy nimi obydwoma a osobq trzeciq istniejq
szczeg6lne stosunki i dlatego zaplacone optaty licencyjne
majqce zw~qzekz uzytkowaniem, prawem lub informacjq, za
ktbe sq placone, przekraczajq kwote, kt6rq platnik i wtaSciciel naleznoSci licencyjnych uzgodniliby bez tych stosunk6w, to postanowienia n~niejszegoartykulu stosuje sie tylko
do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyika ponad te kwote podlega opodatkowaniu zgodnie
z prawem kazdego Umawiajqcego sig Pahstwa i z uwzglednieniem innych postanowieh niniejszej konwencji.

6. Postanowienia tego artykutu nie majq zastosowania,
jeieli gt6wnym celem lub jednym z gl6wnych cel6w jakiejkolwiek osoby majqcej zwiqzek ze stworzeniem lub przeniesieniem praw, z kt6rych tytutu wyplaca sie naleinoSci licencyjne, bylo uzyskanie ptzywilej6w (korzykci) na podstawie
tego artykutu w drodze stworzenia lub przeniesienia takich
praw.
Artykut I3
Zyski ze s p r ~ e d a i ymajqtku

1. Dochody osiqgniete przez osobe majqcq miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sie Pahstwie
z przeniesienia wlasnoSci majqtku nieruchomego, o kt6rym
mowa w artykule 6,potozonego w drugim Umawiajqcym sie
Paristwie, mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie.
2. Dochody osiqgane przez osobe majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcymsie Pahstwie z tytulu przeniesienia:

a) wtasnoSci akcji innych niz notowane na uznanej giddzie, uzyskujqcych ich wart056 lub wiekszq czeS6 wartoSci bezpoSrednio lub poSrednio z tytutu nieruchomoSci
poloionej w drugim Umawiajqcym sic Pahstwie, lub
b) odsetek z udzialu w sp6tce osobowej lub powierniczej,
kt6rych dochod pochodzi gt6wnie z nieruchomoSci
potozonych w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie lub
z akcji okreSlonych pod literq a),
mogq by6 opodatkowane w tyrn drugim Umawiajqcym sie
Pahstwie.
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3. Dochody z przeniesienia tytulu wlasnoSci majqtku
ruchomego stanowiqcego czeS6 majqtku zakladu, kt6ry
przedsieb~orstwo
Umawiajqcegosie Pahstwa posiada w drugim Umawiajqcym siq Pahstwie, alboz przeniesienia wlasnoSci majqtku ruchomego naleiqcego do statej plac6wki, ktorq
osoba zamieszkala w Umawiajqcym sie Pahstwie dysponuje
w drugim Umawiajqcym siq Pahstwie dla wykonywania
wolnego zawodu, tqcznie z zyskami, kt6re zostanq uzyskane
przy przeniesieniu wlasnoSci takiego zakladu (odrebnie albo
razem z calym przedsigbiorstwem) lub takiej stalej plac6wki,
mogq by6 opodatkowane w tym drugim Pahstwie.
4. Dochody osiqgane przez osobe majqcq miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcymsie Pahstwie z przeniesienia tytulu wlasnoSci statk6w morskich, powietrznych
lub rzecznych i Srodk6w transportu lqdowego eksploatowanych w transporcie miedzynarodowym lub majqtku ruchomego zwiqzanego z eksploatacjq takich statk6w morskich,
powietrznych i rzecznych oraz pojazd6w drogowych, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Umawiajqcym sie Pahstwie.
5. Dochody z przeniesieniatytulu wlasnoSci jakiegokolwiek majqtku innego niz wymieniony w ustepach 1, 2,
3 i 4 tego artykutu podlegajq opodatkowaniu tylko w tym
Pahstwie, w kt6rym osoba przenoszqca tytul wlasnoSci ma
miejsce zamieszkania lub siedzibe I w kt6rym podlega ona
opodatkowaniu od tych dochod6w.
Artykut 14Wolne zawody

1. Dochody, ktore osoba majqca miejsce zamieszkania
w Umawiajqcym sie Pahstwie osiqga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej dziatalno9ci o samodzielnym
charakterze, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie, chyba ze osoba ta dysponuje zwykle statq plac6wkq
w drugim Umawiajqcymsie Pahstwiedla wykonywania swej
dzialalnoSci. Jezeli dysponuje ona takq statq plac6wkq, to
dochody mogq by6 opodatkowane w drugim Panstwie,
jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogq by6 przypisane
tej statej placowce.
2. OkreSlenie ,,wolny zawod" obejmuje w szczeg6lnoSci samodzielnie wykonywanq dzialalnoSC naukowq, literackq, artystycznq, wychowawczq lub oSwiatowq, jak rowniez
samodzielnie wykonywanq dziaialnoS6 lekarzy, prawnik6w,
iniynier6w, architektow oraz dentyst6w i ksiegowych.
Artykut I5
Praca najemna

1. Z uwzglednieniem postanowiehartykut6w 16,18,19
i 20 place, uposazenia i inne podobne wynagrodzenia, kt6re

osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie
Pahstwie osiqga z pracy najemnej, podlegajq opodatkowaniu
tylko w tym Paristwie, chyba te praca wykonywana jest
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie. Jeieli praca jest tam
wykonywana, to osiqgane za niq wynagrodzenie moze by6
opodatkowane w tym drugim Pahstwie.

2. Bez wzgledu na postanowienia ustepu 1 , wynagrodzenia, jakie osoba majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie Panstwie osiqga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim UmawiajqcymSIV Pahstwie, podlegajqopodatkowaniu tylko w pierwszym Pahstwie, jeteli:
a) odbiorca przebywa w drugim Pahstwie przez okres lub
okresy nie przekraczajqcetqcznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego oraz
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b) wynagrodzenia sq wyptacane przez pracodawce lub
w imieniu pracodawcy, kt6ry nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Pahstwie, oraz

c) wynagrodzenia nie sq ponoszone przez zaklad lub staiq
plac6wke, kt6rq pracodawca posiada w drugim Pahstwie.

3. Bez wzgledu na poprzednie postanowienia niniejszego artykuiu, wynagrodzenia uzyskiwane przez osobe
z tytutu pracy najemnej wykonywanej na pokiadzie statku
morsklego, powietrznego lub rzecznego eksploatowanego
w transporcie miedzynarodowym mogq podlegat5 opodatkowaniu tylko w tym Umawiajqcym sie Paf5stwie.w kt6rym
znajduje sie siedziba przedsiebiorstwaeksploatujqcego statki
morskie, rzeczne lub powietrzne.

4. Bez wzgledu na postanowienia ustep6w 1 i 2 tego
artykuiu, place, uposaienia i inne podobne wynagrodzenia,
ktdre osoba rnajqca miejsce zamieszkania w jednym Umawiajqcym sie Pahstwie osiqga s pracy najemnej lub z wykonywania wolnego zawodu w drugim Umawiajqcym sie
Pahstwie, nie podlegajq opodatkowaniu w tym drugim
Pahstwie, jeieli praca lub wolny zawod sq wykonywane:
a) przez specjalist6w technicznych w zwiqzku z istniejqcym
placem budowy, budowq, rnontazem, instalacjq i pracami wiertniczymi lub w zwiqzku z innym obiektem,
o kt6rym mowa w artykule 5 ustep 3 niniejszej konwencji;
b) przez dziennikarzy, korespondentdw prasowych, radiowych i telewizyjnych,
a uzyskiwane przez te osoby wynagrodzenia pochodzq ze
ir6de) poioionych poza granicami tego drugiego Panstwa,
w ciqgu pigciu tat od dnia przybycia do tego Pahstwa.
Artykui 16
Wynagrodzenia dyrektor6w
Wynagrodzenia i inne podobne naleznokci, kt6re osoba
majqca miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie Pahstwie
otrzyrnuje z tytutu czlonkostwa w zarzqdzie sp6iki lub w innym podobnym organie sp6tki majqcej siedzibe w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, mogq by6 opodatkowane w tym
drugim Pahstwie.
s

I

Artykut I7
ArtySci i sportowcy

1. Bez wzgledu na postanowien~aartykui6w 14 i 15
niniejszej konwencji, doch6d uzyskany przez osobe majqcq
miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie Pahstwie z tytuiu
dziatalnoSci artystycznej, na przykiad artysty scenicznego,
filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak tez muzyka lub
sportowca, z osobiScie wykonywanej w tym charakterze
dziaialnoSci w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, moie by6
opodatkowany w tym drugim Pahstwie.
2. Jeieli doch6d majqcy zwiqzek z osobiScie wykonywanq dziatalnoSciqtakiego artysty lub sportowca nie przypada ternu artyScie lub sportowcowi, lecz innej osobie, doch6d
taki
bez wzglgdu na postanowienia artykutbw 7,14 i 15
- moie by6 opodatkowany w tym Umawiajqcym siq Pahstwie, w kt6rym dziatalnoSC tego artysty lub sportowca jest
wykonywana, jeleli taka osoba jest bezpoSrednio lub poSrednio kontrolowana przez artyste lub sportowca.

-

3. Bez wzglgdu na postanowienia ustgp6w 1 i 2,
dochdd, o kt6ryrn Vowa w tym artykule, bgdzie zwolniony od
opodatkowania w Wm Umawiaiacvmsie Pahstwie. w kt6rvm
dzialalndt artysty rub sportowca jest wykonywana, jeiel; ta

-
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dziaialno6k jest finansowana w istotnym stopniu z fundusz6w publicznych tego Panstwa albo Pahstwa drugiego
lub jezeli dziatalnoS6 ta jest wykonywana na podstawie
zawartej miedzy Umawiajqcymi siq Pahstwami umowy
o wsp6ipracy kulturalnej.
Artykut I8
Emerytury i renty

1. Z uwzglednieniem postanowierl artykulu 19 ustep
2 niniejszej konwencji emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytutu poprzedniej pracy najemnej, wyptacane
osobie majqcej miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sie
Pahstwie, podlegajq opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie,
z kt6rego przekazuje sie platnokci.
2. OkreSlenie ,,renta" oznacza ustalonq kwotg wyptacane osobie fiz~czneidoivwotnio w ustalonvch terminach tub
wyptacanq w okreSlonym lub ustalonym'czasie w wyniku
zobowiqzah dokonywania ptatnoici zwrotnych jako rekompensaty w postaci pienieinej lub w r6wnowazniku pieniqinym.

Funkcje publiczne

1. a) Wynagrodzenie inne niz renta lub emerytura,
wypiacane przez Umawlajqce sle Pahstwo, ]ego jednostke
terytorialnq lub wiadze lokalnq osobie fizycznej, z tytuiu
funkcji wykonywanych na rzecz tego Panstwa, jego jednostki terytorialnej lub wtadzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.
b) Bez wzgledu na postanowlenia Ilt. a) tego ustepu,
wynagrodzenie takie moze podlegak opodatkowaniu tylko
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, jezeli funkcje te sq
wykonywane w tym Pahstwie, a osoba otrzymujqca tak~e
wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania w tym drugim
Pahstwie oraz osoba ta:
1) jest obywatelem tego Pahstwa lub
2) nie stala sie osobq majqcq miejsce zamieszkania w tym
Pahstwie wyiqcznie dla cel6w Swiadczenia tych usiug.
2. a) Jakakolwiek renta lub emerytura wypiacana przez
Umawiajqce sie Pahstwo, jego jednostke terytorialnq lub
wiadze lokalnq albo z funduszy utworzonych przez to Pahstwo, jego jednostke terytorialnq lub wiadze lokalnq osobie
fizycznej z tytulu funkcji wykonywanych na rzecz tego
Pahstwa, jego jednostki terytorialnej lub wladzy lokalnej
podlega opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.
b) Bez wzgledu na postanowienie lit. a) tego ustepu, taka
renta tub emerytura podlega opodatkowaniu tylkq w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, jeieli osoba jq o~rzymujqca
posiada w nim miejsce zamieszkania lub jest jego obywatelem.

3. Postanowienia artykuiow 15,16 i 18 niniejszej konwencji majq zastosowanie do wynagrodzeh, rent i emerytur
majqcych zwiqzek z funkcjami wykonywanymi w zwiqzku
z dziatalnoiciq handlowq Umawiajqcego sie Pahstwa, jego
jednostki terytorialnej lub wtadzy lokalnej.
Artykut 20
Studenci

1. NaleinoSci otrzymywane na utrzymanie sie, ksztaicenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub staiyste,
kt6ry przebywa w Umawiajqcym sie Pahstwie wyiqcznie
w celu ksztaicenia sie lub odbywania praktyki i kt6ry ma albo
bezpokrednio przed przybyciern do tego Pahstwa miat miejsce zamieszkania w drugim Pahstwie, nie podlegajq opodatkowaniu w pierwszym Pahstwie, jezeli naleinoSci te pochodzq ze fr6det spoza tego pierwszego Pahstwa.
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2. Doch6d uzyskiwany przez studenta lub staiystg
w zwiqzku z dzialalnoSciq wykonywanq w Umawiajqcym sig
Pahstwie,~kt6rym przebywa wylqcznie w celu nauki lub
szkolenia, nie bpdzie opodatkowany w tym Pahstwie, chyba
ze doch6d przekracza kwotg niezbednq na wlasne utrzymanie, naukq lub praktykg.

l n n e dochody
1. CzeSci dochodu osoby majqcej miejsce zamieszkania
lub siedzibe w Umawiajqcym sip Pahstwie, bez wzgledu na
to, skqd one pochodzq, a kt6re nie zostaty wymienione
w poprzednich artykulach niniejszej konwencji, podlegajq
opodatkowaniu tylko w tym Pahstwie.

2. Postanowienia ustppu 1 tego artykulu nie majq zastosowania do dochodow nie bedqcych dochodami z majqtku nieruchomego okreSlonego w artykule 6 ustgp 2 niniejszej
konwencji, jezeli osoba uzyskujqca takie dochody, posiadajqca miejsce zamieszkania lub siedzibp w Umawiajqcym sie
Panstwie, wykonuje w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie
dziaialnoS6 zarobkowq przez zaklad w nim polozony lub
wykonuje w tym drugim Pahstwie wolny zawod w oparciu
o stalq plac6wkg w nim polozonq i gdy prawa lub dobra,
z kt6rych tytulu wypiacany jest doch6d, sq rzeczywiScie
zwiqzane z dziaialnoSciqtakiego zakladu lub stalej plac6wki.
W takim przypadku, w zaleinoSci od konkretnej sytuacji,
stosuje sie odpowiednio postanowienia artykulu 7 lub artykulu 14.
Artykul 22
Profesorowie i p r a c o w n i c y naukowo-badawczy
1. Osoba fizyczna, kt6ra przebywa czasowo w Umawiajqcym sie Pahstwie w celu nauczania lub prowadzenia prac
badawczych na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej bqdi
innej plac6wce oSwiatowej i kt6ra ma lub bezposrednio
przed tq wizytq miata stale miejsce zamieszkania w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie, bedzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiajqcym sie Pahstwie z tytulu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie
prac badawczych, jeieli okres pobytu tej osoby nie przekracza dwu lat, liczqc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym
celu.

2. Postanowienia niniejszego artykutu nie majq zastosowania do dochod6w z tytulu prac badawczych, jeieli takie
prace sq podejmowane nie w interesie publicznym, ale
gl6wnie'dla prywatnej korzySci okreSlonej osoby lub okreslonych os6b.

Majqtek
1. Majqtek nieruchorny okreSlony w artykule 6 niniejszej
konwencji, kt6ry jest wlasnoSciq osoby majqcej miejsce
zamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sip Pahstwie
a kt6ry jest polozony w drugim Umawiajqcym siq Pahstwie,
moie by6 opodatkowany w tyrn drugim Pahstwie.

2. Majqtek ruchomy, stanowiqcy czeS6 majqtku zakladu,
kt6ry przedsiebiorstwo Umawiajqcego sie Pahstwa posiada
w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, lub majqtek ruchomy
naleiqcy do stalej plac6wki. ktorq osoba majqca miejsce
zamieszkania w Umaw~ajqcym sie Pahstwie dysponuje
w drugim Umawiajqcym sig Pahstwie dla celow wykonywania wolnego zawodu, rnoie by6 opodatkowany w tym
drugim Pahstwie.
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3. Majqtek, kt6ry stanowiq statki morskie, powietrzne
lub rzeczne albo Srodki transportu Iqdowego, eksploatowane
w transporcie miedzynarodowym, jak r6wniez majqtek ruchomy sluzqcy do eksploatacji takich statkow morskich,
powietrznych lub rzecznych i Srbdk6w transportu Iqdowego,
moze podlegaC opodatkowaniu tylko w tym Umawiajqcym
sie Pahstwie.

4. Wszelkie inne czeSci majqtku osoby majqcej miejsce
zamieszkania lub siedzibg w Umawiajqcym sie Pahstwie
mogq by6 opodatkowane tylko w tym Pahstwie.

Unikanie podwbjnego opodatkowania
1. Z zastrzeieniem przepidw ustawodawstwa Ukrainy,
dotyczqcych zwolnienia od podatku zaplaconego poza granicami Ukrainy (kt6re nie bqdq sprzectn~ez zasadami tego
ustepu), polski podatek zaplacony zgodnie z ustawodawstwem Polski i z postanowieniami niniejszej konwencji, pobierany bezpoSrednio lub przez potrqcenie z tytulu tego zysku,
dochodu lub majqtku podlegajqcego opodatkowaniu w PoIsce, bedzie zaliczany na poczet podatku ukraihskiego z tytul u tego zysku, dochodu lub majqtku, od kt6rych odliczany
bedzie podatek ukraihski.
2. Z zastrzeleniem przepis6w ustawodawstwa Polski
(kt6re nie bedq sprzeczne z zasadami tego ustepu), dotyczqcych zwolnienia od podatku zaplaconego poza granicami
Polski, podatek ukraihski bedzie taliczany na poczet podatku
polskiego w s p o d b nastepujqcy:

a) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Polsce uzyskuje doch6d lub posiada majqtek, kt6ry
zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji moze
by6 opodatkowany w Ukrainie, to Polska zwolni taki
doch6d lub majqtek od podatku zgodnie z postanowieniami lit. b) i ustgp6w 3 i 4, .
b) jeieli osoba majqca miejsce zamieszkanja lub siedzibe
w Polsce uzyskuje dochody, kt6re zgodnie z postanowieniami artykul6w 10, 11 i 1 2 niniejszej konwencji
mogq by6 opodatkowane w Ukrainie, to Polska zezwoli
na potrqcenie od podatku dochodowego tej osoby
kwote rownq podatkowi dochodowemu zapiaconemu
w Ukrainie.
3. Takie potrqcenie nie moie jednak przekroczy6 tej
czeSci podatku od dochodu lub majqtku obliczonego przed
dokonaniem potrqcenia, kt6ra odnosi sig do dochodu lub
majqtku podlegajqcego opodatkowaniu w tym drugim Pahstwie.
4. Jezeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej konwencji uzyskany doch6d lub majqtek posiadany
przez osobe majqcq miejsce zamiesakania lub siedzibe
w Umawiajqcym sie Pahstwie k d z i e zwolniony od opodatkowania w tym Pahstwie, to Pahstwo moie tym niemniej
pray obliczaniu kwoty podatku od pozostalego dochodu lub
majqtku tej osoby wziqC pod uwagv zwolniony od podatku
doch6d lub majqtek.

5: W rozumieniu ustep6w 1 i 2 tego artykulu zysk,
doch6d i przyrost majqtku nieruchomego naleiqcego do
osoby majqcej miejscezamieszkania lub siedzibe w Umawiajqcym sip Pahstwie, kt6re zgodnie z niniejszq konwencjq
mogq by6 opodatkowane w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie, bgdq traktowane jako powstajqcy ze ir6dei poloionych
w tym drugim Umawiajqcym sie Pahstwie.

-
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Artykut 25
Rdwne traktowanie
1. Obywatele Umawiajqcego sie Pahstwa nle mogq by6
poddani w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie ani opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nim obowiqzkom, kt6re sq inne lub
bardziej uciqiliwe n i i opodatkowanie i zwiqzane z nim
obowiqzki, kt6rym q lub mogq by6 poddani w tych samych
okolicznoSciach obywatele tegq drugiego Pahstwa. Niniejsze postanowienie stosuje siq rowniei, bez wzgledu na
postanowienia artykutu, do os6b fizycznych, kt6re nie majq
miejsca zamieszkania w jednym lub w obu Umawiajqcych sie
Pahstwach.
2. Osoby nie posiadajqce obywatelstwa, ktore posiadajq miejsce zamieszkania w Umawiajqcym sip Pahstwie, nie
bedq poddane w iadnym z Umawiajqcych sie Pahstw ani
opodatkowaniu, ani zwiqzanym z nlm obowiqzkom, ktdre sq
inne lub bardziej uciqiliwe n i i opodatkowanie i zwiqzane
z nim obowiqzki, kt6rym sq lub mogq by6 poddani w tych
samych okolicznoSciach obywatele tego drugiego Umawiajqcego sie Paristwa.
3. Opodatkowanie zaktadu, ktdry przedsiebiorstwo
Umawiajqcego sie Pahstwa posiada w drugim Umawiajqcym
sie Pahstwie, nie moie by6 w tym drugim Pahstwie bardzlej
niekorzystne niz opodatkowanie przedsiebiorstw tego drugiego Pahstwa, prowadzqcych taka samq dziatalnoSC.
4. Z wyjqtkiem przypadku stosowania postanowieh artykutu 9 ustep 1, artykuiu 11 ustep 5 lub artykutu 12 ustep
4 i zgodnie z postanowieniami artykuiu 12 ustep 5 niniejszej
konwencji odsetki, naleinoSci licencyjne i inne oplaty ponoszone przez pizedsiebioistwo Umawiajqcego sie Pahstwa na
rzecz osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiajqcym sie Pahstwie sq odliczane przy okreklaniu
podlegajqcych opodatkowaniu zysk6w tego przedsiebiorstwa na takich samych warunkach, jakby byly one ptacone na
rzecz osoby majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym
pierwszym Pahstwie.'Podobniedlugi przedsiebiorstwa Umawiajqcego sig Pahstwa, zaciqgniete wobec osoby majqcej
miejsce zamieszkan~alub siedzibe w drugim Umawiajqcym
sie Pahstwie, sq odliczane przy okreilaniu podlegajqcego
opodatkowaniu majqtku tego przedsiebiorstwa na takich
samych warunkach, jakby byiy one zaciqgniete wobec osoby
majqcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w tym pierwszym
Pahstwie.
5. Przedsiebiorstwa Umawiajqcego sig Pahstwa, kt6rych kapitat naleiy w caioSci lub czeSciowo lub jest kontrolowany bezpokrednio lub poSrednio przez jednq lub wiecej
os6b majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim
~ m a w i a j i c i msie Pahstwie, nie mogq by6 w 'pierwszym
Umawiaiacym sie Pahstwie ~ o d d a n e
ani o~odatkowaniu.ani
zwiazan;k'z nim obowiazkom, ktbre sa' inne tub bardziei
uciqiliwe aniieli opodatkowanie i zwiqzaie z nim obowiqzki:
ktdrym sq lub mogq by6 poddane ptzedsigbiorstwa pierwszego wymienionego Pahstwa.

Arty kut 26
Procedura wzajemnego porozumiewania s i ~
1. Jeieli osoba majqca miejsce zamieszkania lub siedzibg w Umawiajqcym sie Pahstwie jest zdania, i e czynnoSci
jednego lub obu Umawiajqcych sig Paristw wprowadziiy lub
wprowadzq dla niej opodatkowanie, ktore jest niezgodne
z postanowieniami niniejszej konwencji, to moie ona, niezaleinie od Srodk6w odwoiawczych przewidzianych w prawie
wewnetrznym tych Pahstw, przedstawiC swojq sprawe wtaSciwej wtadzy tego Pahstwa, w kt6rym ma ona miejsce
zamieszkania lub siedzibe. Powyisze postanowienia dotyczq
w r6wnej mierze o d b fizycznych, do kt6rych majq zastosowanle postanowienia artykutu 24 ustep 1. Sprawa
powinna by6 przedstawiona w ciqgu trzech lat, liczqc od
pierwszego urzedowego zawiadomienia o czynnoSci pociqgajqcej za sobq opodatkowanie, kt6re jest niezgodne z,postanowieniami niniejszej konwencji.
2. WtaSciwa wtadza, jeieli uzna zarzut za uzasadniony,
ale nie moie sama spowodowaC zadowalajqcego rozwiqzania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowaC w drodze wzajemnego poroiumienia z wtaSciwq wiadzq drug~ego
Umawiajqcego sie Pahstwa, tak aieby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszq konwencjq.
3. WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sig P h s t w bedq
czyniC starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia
usuwaC trudnoSci lub wqtpliwoici, ktore mogq powstawaC
przy interpretacji lub stosowaniu konwencji.
4. WtaSciwe wtadze Umawiajqcych sie Pahstw mogq
porozumiewaC sie ze sobq bezpoSrednio w celu osiqgniecia
porozumienia w sprawach objetych postanowieniami poprzednich ustgp6w.
Artykut 27
Wymiana i n f o r m a c j i
1. WtaSciwe wiadze Umawiajqcych sie Pahstw bedq
wymieniaty informacje niezbedne do stosowania postanowieh niniejszej konwencji, a takze informacje o ustawodawstwie wewnetrznym Umaw~ajqcychSIP Pahstw, dotyczqce
podatk6w wymienionych w ntn~ejszejkonwencjl w taklm
zakresie, w jakim opodatkowante, jakie ono przewiduje, nle
jest sprzeczne z konyencjq, jak r6wn1ez~nformacjezapoblegajqce uchylaniu sie od opodatkowan~aWszelkie ~nformacje
uzyskane przez Umawiajqce sie Pahstwo bedq stanowiiy
tajemnice na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane
przy zastosowaniu ustawodawstwa wewnetrznego tego
Pahstwa i bedq udzielane tylko osobom I wiadzom ( w tym
sqdowym albo organom administracyjnym) zalmujqcym s19
ustalaniem, poborem albo Sclqganiem podatk6w, ktorych
dotyczy konwencja, lub organom rozpatrujqcym Srodki odwotawcze w sprawach tych podatk6w. Wyzel wymtenlone
osoby lub wtadze bedq wykorzystywac? tnformacje tylko dla
tych celow. Mogq one udostepnlC te ~nformacjew postepowanlu sqdowym lub do wydawan~aorzeczeh.

6. Postanowienia tego artykulu nie mogq by6 rozumiane jako zobowiqzujqce Umawiajqce sie Pahstwo do udzielania osobom nie majqcym miejsca zamieszkania w drugim
Umawiajqcym sie Pahstwie jakichkolwiek osobistych zwol2. Postanowienia ustgpu 1 tego artykuiu nie mogq by6
n~eh,ulg i obniiek dla celow podatkowych, kt6rych udz~ela w iadnym przypadku interpretowane tak, jak gdyby zoboosobom majqcym miejsce zamieszkania na jego terytorium. wiqzywaiy jedno z Umawiajqcych sie Pahstw do:

7. Postanowienia niniejszego artykuiu majq zastosowanie do wszystkich podatk6w, kt6rych dotyczy niniejsza
konwencja.

a) stosowania Srodk6w administracyjnych, kt6re nie sq
zgodne z ustawodawstwem lub praktykq administracyjnq tego lub drugiego Pahstwa;
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b) udzielania informacji, kt6rych uzyskanie nie byloby
moiliwe na podstawie wlasnego ustawodawstwa albo
w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub
drugiego Umawiajqcego sie Pafistwa;
c) udzielania informacji, ktore ujawnilyby tajemnice handlowq, gospodarczq, przemystowq lub zawodowq albo
tryb dziatalnoSci przedsiebiorstw, lu b informacji, kt6rych
udzielanie byloby sprzeczne z porzqdkiem publicznym.

Poz. 269

nego opodatkowania dochod6w i majqtku o d b fizycznych
z dnia 27 maja 1977 r. oraz Porozumienie miedzy Ludowq
Republikq Bulgarii, Wegierskq Republikq Ludowq, Niemieckq Republikq Demokratycznq, Mongolskq Republikq Ludowq, Polskq Rzeczqpospolitq Ludowq, Socjalistycznq Republikq Rumunii, Zwiqzkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Czechostowackq Republikq Socjalistycznq o unikaniu
podwbjnego opodatkowania dochod6w i majqtku od osob
prawnych z dnia 19 maja 1978 r.

Artykul 28

Pracownicy dyplomatyczni i konsularni

Artykut 30

Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszajq przywilejow podatkowych przystugujqcych pracownikom dyplomatycznym lub konsularnym na podstawie og6lnych norm
prawa miedzynarodowego lub postanowien um6w szczeg61nych.

Wypowiedzenie

Artykul 29

Wej6cie w tycie
1. Umawiajqce sie Pahstwa poinformujq sie wzajemnie
w drodze dyplomatycznej o spetnieniu wymog6w prawnych
wymaganych przez ich ustawodawstwo w zakresie wejicia
w iycie niniejszej konwencji. Niniejsza konwencja wejdzie
w iycie w dniu otrzymania noty pbtniejszej i jej postanowienia bedq mialy zastosowanie:
a) w Polsce:
1) jeieli chodzi o podatki pobierane u fr6dla - do
dochod6w uzyskanych od dnia 1 stycznia roku
nastepnego po roku, w ktorym niniejsza konwencja
wejdzie w zycie;
2) jeieli chodzi o podatki od innych dochod6w i majqtku, pobierane za kaidy rok podatkowy- od 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastepnym po roku, w kt6rym niniejsza konwencja weszta
w zycie;
b) w Ukrainie:
1) w zakresie podatk6w od dywidend, odsetek lub
naleinoici licencyjnych - do wszelkich ptatnoici
dokonanych szeikdziesiqtego dnia lub po szeSkdziesieciu dniach nastepnych po dacie wejkcia w i y cie niniejszej konwencji.
2) w zakresie podatk6w od zysku (dochodu) przedsiebiorstw - do kaidego okresu podatkowego zaczynajqcego sie 1 stycznia lub po tym dniu w roku
kalendarzowym nastepnym po roku wejicia w iycie
niniejszej konwencji,
3) w odniesieniudo podatku dochodowego od obywateli Ukrainy, obywateli obcych lub os6b nie posiadajqcych obywatelstwa -do kaidych ptatnoici dokonanych szeikdziesiqtego dnia lub po uptywie szeikdziesieciu dni. liczqc od dnia wejicia w iycie niniejszej konwencji w zycie.
2. W dniu wejicia w iycie niniejszej konwencji tracq
mot w st~sunkach
miedzy Rzeczq~os~olitq
Polskq a Ukrainq
Porozumienie miedzy Ludowq Republikq Butgarii, Wegierskq Republikq Ludowq, Niemieckq Republikq Demokratycznq, Mongolskq Republikq Ludowq, Polskq Rzeczqpospolitq Ludowq, Socjalistycznq Republikq Rumunii, Zwiqzkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich i Czechostowackq Republikq Socjalistycznq o unikaniu podw6j-

Niniejsza konwencja pozostanie w mocy do czasu
wypowiedzenia jej przez jedno z Umawiajqcych sie Pahstw.
Kaide z Umawiajqcych sie Pahstw mote wypowiedziek
konwencje, przekazujqc w drodze dyplomatycznej notyfikacje o wypowiedzeniu co najmniej szeX miesiecy przed
kohcem roku kalendarzowego, rozpoczynajqcego siq po
uptywie pieciu lat od daty wejScia w iycie niniejszej konwencji. W takim wypadku konwencja przestanie obowiqzywak:
a) w Polsce:
1) jeteli chodzi o podatki pobierane u ir6dla - do
dochod6w uzyskanych od dnia 1 stycznia roku
nastepnego po roku, w kt6rym bedzie przekazana
nota o wypowiedzeniu,
2) jeieli chodzi o inne podatki od dochod6w i majqtku,
pobierane w kazdym roku podatkowym - od 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym,
nastepujqcym po roku, w kt6rym bedzie przekazana
nota o wypowiedzenlu;
b) w Ukrainie:
1) jezeli chodzi o podatki od dywidend, odsetek lub
naleznokci licencyjnych -do platnokci dokonanych
szeikdziesiqtegodnia lub po uplywie sze6kdziesieciu
dnl, liczqc od daty ztozenia notyfikacji o wypowiedzeniu,
2) jeieli chodzi o podatek od zysku (dochodu) przedsiebiorstw - do okresu podatkowego zaczynajqcego sie 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastepnym po roku, w kt6rym zostata
przekazana notyfikacja o wypowiedzeniu.
3) jeieli chodzi o podatek dochodowy od obywateli
Ukrainy, obywateli obcych i os6b nie posiadajqcych
obywatelstwa - do platnoSci dokonanych szeSkdziesiqtego dnia lub po uplywie szeitdziesieciu dni,
liczqc od dnia przekazania noty o wypowiedzeniu.
Na dowod czego niiej podpisani, naleiycie upowainieni
podpisali niniejszq konwencje.
Sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach w Kijowie dnia
12 stycznia 1993 r. w jezykach polskim i ukraihskim, przy
czym oba teksty majq jednakowq moc obowiqzujqcq.
upowainienia

Z upowainienia

~~~d~
Rzeczypospolitej

Rzqdu
Ukrainy

H. Suchocka

L. Kuczrna
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Po zaznajomieniu siq z powyiszq konwencjq, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oiwiadczam, i e :
- zostata ona uznana za stusznq zar6wno w cato6ci. jak i kaide z postanowieh w niej zawartych,
- jest przyjeta, ratyfikowana i potwierdzona,

- bedzie niezmiennie

zachowywana.

Na d o w 6 d czego wydany zostal akt niniejszy, opatrzony pieczeciq Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 31 marca 1993 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Walesa
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

