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UMOWA 

między Rządem Pol:skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem His1.panit o unikanIu podwójnego opodatkowa. 
nia w zakresie podarków od dochodu l majątk.u, 

Po.dpisana w Madrycie dnia 15 listo.p <lda 1979 r. 

W Imienhi Palskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Po.daje do. Po.wszechnej wiado.mo.ści: 

W, dniu 15 Iistopa(h . 1979 r. zo.stała Po.dpisana W Madrycie Umo'wa między Rządem Po.lskiej Rzeczyp()sPO~ 
litej LlH.!owej a Hl.c') , lem ł liszptlnii Q unikaniu god wójnego o.Podatko.wania w zakreSie' podatków o.d d ochodu 
majątku w następującym brzmieniu: 

UMOWA 

między Rządem Polskiej Rl.eczypospolilej Ludowej 
li Rządem ' llisl"papii o unikaniu po(lwójnego opodatko~ 

wania w zakresie podatków od dochodu I majątku. 

Rząd Po.lskiej Rzeczypospolitej Ludo.wej 
i 
Rząd Hiszpanii. 

biorąc pod u wagę zilsad y I Po.stano.wienia Aktu końco~ 

wego. Ko.nferencji ' Bezpi eczeI'istwa . i Wspólpracy " w . Eu~ 
ropie i powodując się chęcią dalszego rozwijania 
i ułatwiania wZiljemnych stosunków gospodarczych. po~ ' 

stano.wiły zawrzeć UmDwę D unika niu pDdwójnegD DPO
d a tkow<lnia w zdkresie podatków od dDChDdu i majątku 

i uzgodnily. CD Oi:lstGPuje: 

Artykuł 1 

Zakres podmiotowy. 

Niniejsza umDwa dDtyCZy osób. które mają mie jsce 
zamieszkania 'lub siedzibę w ' jednym lub . wobu Urna· 
wiających się Pansl wach. 

Artykuł 2 

Podatki. których dotyczy umowa. 

1. Niniejsza umowa dotyczy - bezwzględ,u na 
s,pDsób poboru - po.datków od dochDdu imająt.ku. któ· 
re pDbiera się na rzecz jednego z obu Umc1wiającycb 
się Pal'1stw. 

r 
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2. Za podaU,i od dochodu I od majątku uważa SIę 
'tJszysHue. pudatki" klOJe(JuIHt!la, Sl(~ odcćlłegodochodll, 
,Id qlłego Ulćllątku albo, od częsci dochodu lub md- -
jątku. WłąCldJCJC poddlki od' zysku z przeniesienia ty· 
tułu włćts'noScl m .:lIąt-ku ruchomeyo lub nieruchomeyQ, 
jakrówi,Jiei podali" od plzyr\Jslu majątku, 

3: Do aktualnie istniejących p'Jdatk6w, których do
ty('~y lJIQOWd, nalezą wSlczeyó/nosci; 

o) w Polsce;. 

J~ podatek , dochodowy, 

2) podatek od w yOćlg IOd]. eń, 

31 p"ddtek wyrównciwczy' (podatek wyrównawczy 
do podatku dochpdowego albo podatku od wy

.Dd91 udze(l), 
(zwane dalej" podatkami polskimi"); 

b) w Hiszpdnii; 

J} podalek dochodowy od osób fi ,zyczl1ych (et Im
puesto sobre la Renta de las Persollas Flsicasl, 

2j podatek ,od spółek (eł ' lmpliesto ' sobie Socie.da
des). 

31poddlek ' od majątku (eł lmpuesto sobre eł Pa
ttimomo), 

(zwane dalej "podatkami hiszpariskimj"l.-

• ' Nińiejslćl umowćl będzie miala także zasłosowa

nie do wszysikicb podatków tego sameyo lub pudobne: 
go r'odzdju.klóre hęLlą pulJlelalle po dnIU podfJlsania ni- , 
niejszeJ \lłl:i'owyoh<Jkistn,I€IClcych ' podalków lub zclmlast, 
D1ch Wła'iciwe włddze Urndwldi4cych su~ Pań5!w będą 

inło;rnowały SIę wzajemnIe o zasadlllczych ' zmianach, 
jakie zaszły wich ustawoelawstwach podatkol"ych. 

Artykuł 3 

[)określenie . .. obywatele" oznacza każdą OSll!>ę fi
zyczną pOSiadającą obywalelsIwo UmawldJącego 

/ SIę Pallsl Wdona . kazdąosCibę prawną lub inną 

jednostkę utworzoną na p"dslawie uStdwóddW
sIwa olxnviąwJ<lcego w umawrćllącym S((~ Pan,
ślwle; 

g) przez .. komunikację międzynarodową" rowmie 
SH~ wszelkI tral)sportwykonywany . jlrzez sldlek, 
samolol. pojazd szynowy lub drogowy Ui.'ylkowa
ny przez 2,IZeuslęlJioistwO. klOre ma UJ leJsce lak
tycznego ldJządu . w UmawIającym SIę Pallstwle, 
z wyjątki('m wypadków. gdy stdtek, ' sdn~oIOtlub 

POJdłU jesl wyKolzystywrlny tylko IN ruchu mię
dzy mleJs(dmi pololonymi w drugIm UmawidJą
cym Się .Ptlilstwie . 

2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez ·Umawia- · 
jąte się . Pdnslwo. Jezeli z tles!:,i przepisu nie ·w.ynika 
inaczel· 'ka7de określenIe, o iI,e nIe zoStdJO w IIlny spo
sób zde.liniowane, · ma .takie zna<:zenie • . jakie przyjmuje 
su: \VI'd,fIlY p1dwa 'danego ' LJtlldwwjącego SIę ł'd1JStwd 
w Zdkl ('sle podatków, które sąp'rzedniiotem niniejszej 
umowy 

Artykuł 4~ 

Miejsće zamieszkania dla cel.)w podatkowych . 

Ogólne definicje. 

1. W rozumieniu niniejszej umowy okresIenie "oso
ba nldj<jca miejsce zamieszkan'ia łub. siedZibę w Hilla
Wiil)<Icymslę Pdnslwie" oznacz.a osobę. która według 

praWd tego Pdflstwa PQdlegd tdm obówiązkowi P!'lddtko
wemu z uwagi na jej miejsce zamięszkania, jej miejSCe 
stałego pobytu. siedzibę zarządu albo inne , kryteria , 
o podobnym charakterze. wyłąc7,ając jednakże osoby, 
które podlegają obOWiązkowI . podatkowemu ' w . tym 

, Pansiwie tylko' w zakresie dochodu ze żródeł znaJdu
jących się w tym Pailslwie lub położonego tam ma-

, , 
1. W rozumieni.u umowy, jeżeli z jej treści nie 

wynika' inacze I: 

aj oKreslenia ,.Umawiające się Państwo" 

g'e . ,LJ rJJd wia jące się ·Palisl wo" oznaCZd ją 
wiednio PotskąRz€czpospolitą Ludową lub 
paniec.i 

"dru
odpo
Hisz-

bl ok'eslenie "osoha" ohejmlijeosobę fizyczną, 
spo./kę ika;ide .inne 'lfzeslt?nreosób; 

-el okr~slf'ńleuspó-lka" oznacza osobę prawną lub 
Jednllslkę prawną • . ł<lórąw celach podatkowych 
tlaktlJje się jako , osohę prawną: 

dl okleślenia .. ~rzedsiębiorslwo Umawiającego się 
Pal1slwa"i .. przedsięhiorstwo drugiego' Umawia, 
jacego się P<lilslwa" 'oznaczają odpowiednio 
plledslęhiolslwo pl()wddzone przez osobę mającą 
mlelsce zamieszkania luh ~iedz.ibę w jednym 

. Umawiającym .sIę I'anstwie: albo plzedsiębiorstwo 
p r ował'1zQne przez osobę . mdjącą .mielsce zamiesz~ 
kania lub siedzibę w dluglm Umawiającym SIę: 
p,j(lslwiei 

ej 'określenie "właśdwtl wJadza" oznacza: 

iJ w Polsce - Ministra ' Finansów łub jego upo
w ćl7. nionegopr zedsl a wiciela; , 

, , 

fi) w ł/iszpanil- Minlsl ra Finansów lub jaką
kolwlek . inną władzę przeZoleyo . UpOWdZ

. niomu 

jątku. ' 

2. JężeJi stosownie dópostanowieil ustępu ' } osoba 
fizyczna ' ma ' mlę Isce . zalrieszkania w obu Umawiających 
SIę' Pat'lstwdch. w.tedy taki wy pacek jest rozstrzygany 
zgodnie' z n'Clst.ępującymi zasadami; ' 

al osobę uWil?,a się za mającą miejsce żaUli.eszkania 

w tym Umawiającym się ' Panstwie, w którym 
ma ona stdłe ' miejsce ' zamieszkania. " ;Jeżeli ma 
ona stdłe miejsce zamieszkanja IN obu Umawia
jącychsię Państwdch. wówczas uważa się ją za 
mającą miejsce zamieszkania ' W tym Umawiają
cym się Państwie, z którym ma ściślejsze po
wiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek int~
resów życiowych); , 

b) jezell nie można ustalić, w którym Umawiają

cYł1l się Państwie osoba ma ściślejsze powiąza

niaos"biste i gospodarcze. albo jeżeli niema 
o~a std/ego miejsca zam.ieszkania w żadnym z 
Umi!widJącychsię Państw, wówczas . uważa się 
ją za mającą mlej~ ce zamieszkania w tym Urna. 
wiającym się Panstwie, w którym zwykle prze
byw<lj 

c) jeze'Jj pr.zebywa . ona zazwyczaj w obydwu ' Uma
wiających się Pal1stwach lub nie przebywa za· 
zwyczaJ wzadnym z nich. wówcZas będZIe ona 
uważana za mającąrniejsce zamie!lizkania w tym 
lJmawiającY,msię Państwie, którego Jest obywa
telem, 
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d) jeżeli sytuacji tej osoby nie można określić 
' zgodnie z postanowieniami litery c). wlasciwe 
władze Umawiającycb Sitt Państw rozstrzygną ' 
ugadnłenie wdrodże wzajemnego porozum,jenia. 

, 3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu l osobii 
nie' będąca6sobą fizyczną ma Siedzibę w obu Umawia
jącycb się Paostwdch. uW,aża się ill za mającą siedzibę ' 

w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje 
się miejsce jej faktycznego zarządu. 

Artykuł 5 

laklacl. 

t. W rozumieniu , niniejszej -umowy określenie "za
kład" oznacza stałą ' placówkę; poprzez którą całł$.Qwicie 

: ąlbo częsciowo ' wykonuje się . działalno$Ć przedsię
biorstwa. 

'2. ' Określenie .. zaklad" , obejmuje w szciególnośch 

al ptiejsce zarz<\du, 

b) filię, 

c) biuro, 

dl zakład fabryczny; 

konuje laąt cZynności przez maklera, komisanta albo 
lp.nego niezalez-nego przedstawiciela, ' jeżeli te osoby 
działają w Tdmachswojej ' zwykłęj działalności. 

, 6. Sam fakt. że spółka mająca siedzibę w Umclwia
jącym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana 
przez spółkę mającą sie<lzibę w drugim Umawiającym 
sią Panstwie przez posiad_n y tam zakład albo w Inny 
sppsób. nie wystarcza. aby którąkolwiek z tych ' społek 
uważać za zakład drugiej spółki. 

' Artykuł 6 

Dochody Z nleruchomoścl. 
;/' 

t. , Dochody z majątku nierucho:neg<Yi włączając do
chody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnych, 

· mogąbyć opodat~owane ' w tym · Umawiającym się Pań
stwie, w którym len, mająteK jest położony. 

2. , Ok,reślenie .. majątek nieruchomy.. 'fOzumie się 
według prawa Umawiającego się Państwa. w którym 
majątek len jest położony. Określenie to obejmuje w 

( każdym wypadku przynależność do majątku nierucho
mego. żywy I martwy inwentarz gospodarstw .ro\nycb. 
1 leśnych. prawa. do których mają zastosówanie prze
pisy prawa rzeczowego, uzytkowanie majątku nierucho-

e) warsztat, mego, ,jak rówóież prawa do zmiennych lub stałych 
, f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce ' wydo- ŚWIadczeń z . tytułueksplQatacji , al'bo prawa do ekspJo-

bywania bogactW naturalnych, atacjizasobów ' mineralnych, źródeł i innych bogactw ' 
:' ' ·naturalnych. Statki, barki ' oraz· samoloty nie stano\vią 

g) budowę albo montai. które ' , trwajll przez okres majątku nieruchom.ego. ' " 
, dłuższy niż 12 miesięcy. ) 

J. Postanowteniaustępu l- ~t osu je si~ do dochodów 
3. Określenie .. ,zakład" nie będzie uważane ZIl b ś' d ' ' k ' , " j to ' • ż ' k ' , z ezpo re niego -uzyt owama, :mtJmu. a .. , ro-wllle , az· 

<obejmujące: dego innego rodzaju . użytkowania majątku nierucho-
a) placów ki. kleJre służą wyłąqnłe do składowania, 

wystawiania lub wydawania dóbr albo ' towar,ó.Ył 

, 'należących do przedslębiofs'wa. ' 

bl , ~apasy ' dQbr albo towarów należących,; do. przed
' slębiorstwa. utrzymywańychwy-łącznie, w · celu 

, skła~owania. wyst~wiania 1~_b':Vyąawania, 
c) zaptlsy dóbr albo towarów należących do przed

siębiorstwa. utrzymywanych wyłącznie w celu 
, obróbki lub ' przerobu . przez inne przedsiębior-
stwo. 

dl ' stale placówki. utrzymywane , wyłącznie w ,celu 
z'akupu , dóhr lub towarów albo w celu uzyski
Wdnl,a informacji ' dla przedsiębiorstwa, 

\ . 
e) stale ' placówki ,utrzymywane przez przedsiębior

stwo, wyłącznie , w celu reklamy, dostarczania 
in(ormd,'ji. prowadzenia badań naukowych lub 
wykonywąnla ' podolmej dliałalnoścl o przygoto-
wawczym lub pomocniczym charakterze dla 
przedsiębiorstwa . 

' 4. Osoba. z wyjątkiem tliezaleinego przedstawiciela 
w rozumieniU 'postdncwien ustępu 5, dzialaJącil ' w Urna
,,:iającym S\{: Państwie ' na rzecz przedsiębiorstwa dru
giego Umawiającego' SIę Paflstwa. będzie uwa żana za 
'posiadającą status zakładu w tym pie rwszym Panstwie, 
jeże li ta (Jsoba ma pełnomOcOlctw o (jo zawierania umów 
w imieniu przedsiębiorslwa i pełnomocnictwo w tym 
Państwie zwykle vąkonuje, - chyba ze ' jej działalność 

ogranicza się tylko do wymienionej w ust. 3, 

S Nie b(~(jzie się uwazać pr zedsiębiorstwa 'Umdwia
jącego się Państwa za ' pOSiadające zak ład w ~ r ląJlm 
lill1a wiaJącym się Panslwie / tylko z teg o powodLi, 'że wy-

mego. ' 

4. Postanowienia ' ustępów 1 '13 ' stosuje się również 
ciódochoclu ' z majątku " nie'r'uchomego ' przedsiębioi'stwa 
ido dochodu 'z majątk'u ńieruchom!if.lo, który służy do 
wykonywania wolnego zaworl.u; 

, , , ,~ , 

Artykuł , 7 

Zysk' ' przedsiębiorstw. 

1. Zyski przedsiębio rstwa " Umawiającego się Pań- , 
stwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, 
chyba że przedsiębiolstwo prowadzi działalność w dru- , 
gim Umawiającym się Pal'lstwie przez położony tam 

, .zak ład. Jeżeli przedsiębiorst wo prowadzi działalność w 
ten sposób. zyski przedsiębiorstwa mogą byc opodatko
wańe w drugil!:l ' Umawiającym siQ I'a r'lsl wie, jednak 
tylko do takiej wysokości. w jakiej mogą być przypi
sane temu zakładowi. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu ' 3. jeżeli 
przedsiębiorstwo Umawiającego się Pans twa wykonu je 
działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez 
położony tam ' zak/ad ... lo w k iJżd ym Umawia1ącym się; 
Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, 
które mógłby on osiągriąć. gdyby wykonywal taką samą 

lub podobną działalność w takich samy.ch lub ,podob
nych wa runkach ja ko sam9dzielne przedsięhiorstwo 

I by ł całkowicie niezale iny w stoslln~a<:h z przed się: 
, biorstwem. któ rego je~ t zakł adem. 

3, Przy ustal a niu zysków zakładu dopuszcza się 
odliczenie nakiadów ppJ1oszonych dla tego Z1Ik ł adu. 

' włącznie zkoszlami zarządzania i ogólnymi kosztami 
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6liIną;iStf0Cy :jn'Y1ili. nieulleżnie · .,dłe§e,czy l'o..ws:ta.ły 
'" l 'ym .. PunsI'w:te..w . ;któiY'IDzilktad jest · ł>0/iil.l-(ln y" :cz'f, 
:gd1.leilldzief 

... . ~2~h 'iW 'Umawiająql:1JI 5i'1 'Państwie :istn,je~ 
~yCZtl] ·'tJs~~.arnlł ·zyd;4)w .z64r.'loduprzez ,podziaICilłłtą
wtt\ycb . Ż'ys.k<ow . 'fH~siębiof;&t w.a· ,na poslCzefloJ.oepęśc1, 
ifdne . ·poS1.t!~~wi'elN>ełłstęp u2 ,nie w y:kluczi:l ,u:st,a'lenUi 
pr-zez .· :lo tiJnCfwi.}iIlC'ę 6.14: P411f>t ,wozyskłJpod:legał4c~Jl) 
opodatkowaniu wedLugzwy;kle 'slosow,aoeg.Q POQ2;latlJl 
spbsób zaSlosowanegopodżialu ,zSSKU musi jednak byĆ 
'lak.i. żeby wynik by\!god·ny ~ zasadami oiniejsiego 
liltyku/u. 

5 Nie można -przY.pisać z'akJadowizysku tylko z t y
luki .~k .up.u . dóbl lub towar.ow przez t'en zdoktad dla 
pl 2.edsięhi(~rstwa. 

16. -Prz'Y' iłtollO'w4Snru ,po.przedir.\icll Alstępt'>W -u:statiH1Ml 
. zysków zdklaBu 'będe.ie ,tiok.ąaiV'Wiftl'e ~ .. żde.voFoku w \len 
·....,spt,)$GQ, cl'ryba ·iIe Jslniej'łł 'lizasadniolle powody. aby 
pm;tą.ptt inaceej. 

1 . . Je+eli w ,zy$k'łJ'c1\ ·mie~c2.1ł,,~dochody,ktÓrie 
.iootiily . odrębni:e ufełJuloWa~ 'w~1lfIyóhaTłyku'1łch ni
n ie1szeJ 'umowy. pustanowieni:a tych · in.nycll .Mt,y.k lI.Jćw 
tlte. · ibędą JlarlJs~'()ne :prz~ ' postaoowitmi,a niniej5z.eqo 
ta'! I yll. ału. 

ArtYKuł .fj . 

T"ł'mspoI1 1IJfęd.z,....,'CJdewy. 

,l. Z-ysłt,jpochod.74oe z U:ęloa:Lacjlw lk&mu'ni~acji 

'_~ z ~łWf.I\Qłh)we 'j~tał&~>w. 'berek ltJob 'Sd'malote.wpedre
fł'I ;jąQPtx!<JiIit,ewiłn:iu ,t-y·Iik-o w ' ty.inVmawitJmcyni5i4: . 
P.allstwle. w 11ól ym-znajrluje5i~ ,miejsce ·liJ.kt,yc~nego 
Zd f ztjOU :pl zeclSI.ętllOrltl wa. berzw.zglęGU . na to. czy' te 
1i1~tkl. · barkiluh ' stUnó)Olo/ . slanowi4 wlaSnośĆ 'teiło 
pi I.edsiębiorslw,ii. czy 'są :prie2 to !Hżeil'Si~bio·rslw..o -d.zier
ti,JWiI)!le 

l. Jezeli miejsce faktycznegf) ,~ar'Ządu pr2edsiębior

sIwo za Ilnującego -sięttr-ąn-s,por,t,elil międzynil'rodowym w 
himllnikacji mOlskiej znajduj-e się na ;pokldclzie statku, 
uwala się. że iI1IIIJUiI:je».ł1: ,ono .W 'tym' Umawiającym 
Się Pansf wie. w kló, ym l.ety portmacierzysly slalku, 
Jj ,,e·le.ll .00e ,ma .onporhl ·ma.cier:zysle,go - .'IN tym Unla
:W-/.d:ićłcym . :aie P.a.nstw.ie. ,w ,którym oso:ba -€:ksp!oalująca 
.stalf>k IlUl miejsce .zamie$zka.nia .Iub si.edzi.bę. 

3 :Zyski :pochodzą~z ·eksploatac.ji w komunikacji 
międzyn6rwowe,jpoja'ldów~zynowych llibd'rogewyc,h 
J)(.ldl.eytlii'f! ,qpodi:l:!:kowaniu tylko w tymUm.a·wi-aJącym 

's~ :Pans;hwie, ;w k101 ym zUlIjdujesię 'mi.ejsce (aktyc.z
'negozar'1i:ądu :pr zedslębioi~st-wa. 

•. Postanowieni., usŁę,pów I i 3 'bl':dą uważ·ane za 
,o~,imlliące ' ~ysk:i . poc'hef..łzqce z uczesl'niclwa w umowie 
'fl~otowei. ~ wsp@~nym przedsięblorslwie .,lu,b 'IN między
JOaredowym :zw iąik, u ek.sproatacyjny.m. 

b~t.e -"~OS~beil'4>GŚ1 erloio IUb ,pośroedniolNorl\ 
,-udlAa" w ~[ZqdZ<tfljlł. kGoH.oU lUD kApilale.-pI'led
$'W.~iOI~LW. · Uw"w~a.itt{'eqo t;ię . Paristw:a 'ł prz-ed. 
si-ę;bior6twa dr-ug.iefłO Umawia)ącego 'sj,ę P;al\stwa 

f - : . 

Iw jed·ny.m .1 drugimwY'Pad.ku.m'~ędzy dWQmaprz.ed
siębi{lrs:t w,a:miw ,zakresie icbiloiunłlOw ,h and ~owycb, tub 
nnaoso~ y.cb zoslanąumówione Ju b n a.rzIJCOl'l.e ,war~nki." 

k:t:ÓIE. :r-'Óznją's~' 'Od WiHUEtk.oW. jakie by uSLaHly nł-ię<il ·:zy 
Sobą 'ni~zuleżne przedsię.b101.s1 wa. wówczas ~:yski,k.tó.re 

Qsiąga/oby jedpo 'l prz-edsi.ębWr:Stw bez l ych warunków, 
ale :·z powodu tych war-un.k;,&w kh ' nie osiągnęło; OH),Qą
być .uznane za 'zyski ' tego ' przedsiębiorstwa I od;po~ 
wiednio opodatkowane. . 

c 2. Jezel.i t{Wliwiające . SięPdńs.t,w<J włączado .zy
-Sków . p/'wcl5iębiOl's'twa ;te.go 'Pan.s'twfI.i odpowiednio po· 
datkuje 'Z'yskl. 't tytułukt6iY>yc'h flr;aedstębtorstw·o {ł'llA .

g,tego umdwie iąeegos~ · 'f'aJlslw-a ·~staj0 QPod-allwWiltl8 
w tylD drugim Par,stM'i.e. ,,6 zyski włen-sposób ' W~C2{Ml@ 

.~ . ~ysł\.óMIli.Hł>-re 'P1J)'.W,ilUlO . uzysk~ pr~edstębio~t wo 

.pi:erwsleg'oUmawia}ące,gosię Pall'5twa. jetetiwarunki . 
ustalone P9rniędzy tymi dwomaprzedsię/),jor5twami ' by
łyby takie; ja'k ie zostałyby ustdlone pomiędzy nie-

, zaleznymi , plzedslębiOfsl ,wilmi, wteuy lo drUjJltlPd~l$two 
powinnO', dokonać własci:W~jzm·'·llnyw wJ:SO'k-l.>Sdpo
datku pobier.all'egood , tyuh ZYSK8W. iPl'2y OkH~:Ś~iłnhl tej 
zmiany będzie Się brało pod uwagę'lnne :pa&.t:fIDOw:~nid 

. 'nifliiljszeJumow-y.8 wł:iil'Ściw,e władv.e Umawtająeychsię 

PałtStw ·będą .. tęporozum~wa ły ·Wfii-ezbęd.Bych wy
padk.ttCn. 

Dywidendy. 

l. Dywidendy. · któJ~. p/acj spó1kamająca ,siedzibę 

w :Umawi.a;ąc)'m :-s.lePiłńsłwie os~ie 'maJącoej .miejsce 
zami-esl,kan'iii lub~ie:dzi-bp, ,w ;drng,im lJmawi'i1 jącym się 

:P.sr'l'$t-w~. ,Dl egą 'by~ ·o:podt\'tii.·ow ii'tle w tym dr~1Ri ·'Ila ń
.twie. 

2. Dywid"t?fld.y 'te mogą ,być jednaik :równi.eż opo
datkowane w tymtJ~na·wiil.lącymstę 'Państw·je i . w~HlIg 
.prawa tegoPanst.wa. w kt6rymspó'ik'a wyptac.aJąca dy
wi{~nd'Y mtJ , 'swoją 5Ied ,zlu.ę1 (l<Jdatek. tenn~e może 
jednak .przekrocz.yć: ' 

:a.) " SO/ilkwoty <dy-wioonQ.y brutto. jeżeli odM0rc.a jest , 
sJi),ó'łką ..{inną nli współudział) rozporządzającą 

bezpośrecrnio ,co najmniej 25e/. kapitału spólł\.i 

w y placajqoej ,dywidend Yi 

b) JS°/'it "k,w0tydywidend-y brultowe wszyst.kich , 
innych wy padkach. 

Właściwe wladze ' UmawIających się Par:lstw uzgodnią 
$,posób stosowani.a ni,niejsze\ło lIstElPu. Posl(lnowienia ni-

• niejszegollstępu nie naruszają 0podatkowania spółki 

,mającego związek z zyskami; z których dywidendy są 
wy'p1aca'oe. 

3. Użyte wninLejszym ,artykule określenie .. dywi. 
dendy" .oznaC2.8 w:plywy ;z .ilkcJi ItJbtnnydl ,prilwzwiq-Artykuł 9 

I . kiJE.'lł: 

~IPfz.erlsiębtorsl.wo Um·l:J'Wmji'lc.eg·olSi~ . P.a,~lwa bj,e. 
-r.ae ud~la. ~śra!ll;łelub_l-ednio WilarUj

.c~lM'lłH. · .je 'llI'1H.H . .tI.oM · w 4.:iil!Ptt.IIJ~ .,pJ'?Jeds~r&r~(-w.oł 
4r~' ,UmawWl~, '&ię ' ł'<&nstwa ~bo 

..... uDych r: 't\o.tia:lem WZyskdCb. z w'yjątkiem wierzyle-~
łl'OŚCj. j.iic również wpływy :pochodzące z Innych utlzi .. -
;łów, w spółce. któr.e'Sq ·lr.aktowane w\en sam .s.posóti 
.ja« wpł"wyz alccJi,z9od.n:iilz 'prllw,em podatlwwy,. 
'PaI1'51,w6. 'W klórYłll5,pótka wyd.zie~ajcą()G d ·~lwi~ndy ma 
siedzihę· ' 

4 . P,f~sl&n()'wień u,stęfJÓ'W'l I 2 >nie :stosuje sIę. -je
·ae:liooJilkłJ'<Uł otl;f"Wicl~ .GliiłWl' miEjKeAflliesdi..w'. 

( 
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lub, siedzibę w Lmdwiającym sięPuństwie : pro wddli 
d~Lid /d l nust g<JSpUdd l CZlj w ' druglmUmdwldJąCYIII SI l) 

Pdllstw le. w którym ' zn iIJduje SH: siedzi ba 'spo /kl płd" 

'cgceJ dywidendy" puplLez pu ł ożony tam zak /tl eJ O ci (I Ż 

wyk onUje w tym d/uglllJ ' Pd!lstwle wolny ldW0.d p:i:y 
pomocy tam położuneJ pldcowkl I jeze ll ud'ud/, z ty" 

tu/u któ rego wypłaca slęu y wluendy . Jest rzenywlsue 
zwiilzdny z dZlałalnosClą takiego ldklddu luh stdlejpld
cowki. W takim WYPddku stOSUje Się odpowiednIO po
stdflowlenid altykułu7 Itlb ' artykułu 14. 

5. Jeżeli spolka,któlej sie~ziba znajduje i s'ię W 
Umawialącym się Pal1stwle, osiągazys)<1 dlbo90Chody 
z, dl uglego Umawiającego się PdllstWd, wówczas lo dru
gie ,PdflSlwo nJe moze dni oJJcłąi,ac poddtkiem dywi
dend, które , ta spółkd' pl<l(l osobom nie mającym mlej~ 

śca ' zdmleszkanialub siedZiby w tym drugim Pil (1st wie, 
an~ też obciązac zyskt1 spóiki pcxJatkiem ód nie wydzie
lone!:lozysku, nawet gdy wypłdcone dywidendy 'Iuo Ole 
wydZielone zyski ca, łkuwlcie lub częściowo pochodzą 

z zy.sków 'albo dochodów osiągniętych ' w tym drugim 
, Pa(lSt wie. 

Artykuł II 

Odsetki; 

1. Odsetki: które powsta ,ią w jednym z t,Jmawia
jących się Państw i wYjJłacdne są osobie mającej miej
sce zamieszkania lub Siedzibę ' w drugIm Umawiającym 
Się Pdilstwie, mogą byt opodatkowane tylko w tym drll
glin Państwie. 

2. Użyte w niniejszym , artykule określenie "od
"etki" ozńacza dochody z wszelkiego ' rodzaju roszczeń 

rynikającychz długów, bez względu na to. czy są 

.• abezpieczone hipotecznie i , czy pociągają za sobą pra
wo do udziału w zyskach d/uznlka, a w szczególności 

o<lochody z pożyczek rządowych oraz duchody z obli
;acji j , skryptów dluznych, włączając dodatkowe, wY
#rane związane :ż takimi pozyczkami, obligacjami 
i skryptami , ~łużnymi. Kal y za' zwlokę w zapłacie nie 
będą traktowane jako odsetki przy' stosowaniu niniej
szego a r tykułu. 

3. Postanowieli ustępu nie stosuje się, jeżeli ' od-
biorca odsetek mający miejsce zamie,szkania lub sie
d·zjbę w Umdwiającym się PaństWie prowadzi w drug~m 
lJm<lwiającym Się Pa,nstwie, z którego pochodzą " odsetki, 

- d zia l d l~śc gospodarczą poprzez ' polożony tam zakldd 
lub wykonuje w tym drugim Państwie woiny zawód 

, p IZy pomocy tam- p%zonej stalej placów k i i jeż. eli wie
rz y telności. na któ ry ch zaspokojenie są placone odsetki, 
faklyczme na ! eżą do tego wkładu lup stalej pl acó wki, 
W takim wypadku stosuje si ę odpow iednio postano-
wienia artykułu 7 lu? artykułu 14. ' 

4. Jeżeli między dłużnikiem wierzycielem lub 
między num obydwoma ' a osobą trzedą istnieją 
szczególne stosunki i dlatego zaplacone odsetki przekra
czają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, 

k tó rą dłużnik i wierzyciel umÓwiliby bez tych stosun
ków, wówczas post aoo wienia tegą artykułu stosuje, się 
tylko do tej ostatnio wymienione} kwoty. W , tym. wy
padku nadwyżka ponad tę kwotę podlega op~atkowa- , 

mu we~lug plawa każdego Umawiającego . §ię Państwa 
i z uwzględriieniem innych, postanowień ' Iliniejszej 
umowy. ' , ' , 

_ A ~ tykllł l ? 

Należności lit e'nt YJr.e, 

l. Nalei,oości licency.Jlle, p~!Ltll)(jLclce l Um il wiają

cego się PdllstWd. w ypłd(d lle osuble Il1 ctjąc eJ UlIe)SLe 
zamieszkania luh siedt.ilrę ,w d/uglnJ UmdwidJąC1tm Slę / 

Panstwi e" ll1ugą być cpoddtkowdne w tym dru~Jm Uma" 
WlclJcjCym Się Pdnstwle, 

l.. Naleznosci te Jeclpclk nwgąlJyc- u(Judcltkuwctne 
tdkze w Umawiającym Ślę Pdń::;twle. w ktol ym (Jow.sta~ 
Iy. I zgodnie z prawem tego Limawiającegoslę Państwa, 
lecz pqdatek w ten s(Josób ustalony 'w 'wYPddku, gdy 
podlegają one opoJdatkowahiu w drugim Umawiającym 

się Pa~)s lwie. n ie prze kroczy 10% kwoty tych należ- ' 
pości. 

3. Niezależnie od postanowień ustępu 2 ' nalezności 

Iicency jne z tytułu pra wa autorskiego , i podobne płat
ności związane 'z lwor~eniem lub reprodukcją dziela li
terackiego. 'muzycznego lub artystycznego (nie włącza

jąc nalezności związanych 'z tilmami dld kin i filmami 
lub taśmami przezoaczonymi do wykórzystaOla w tele
wizji), powstałe w jednym Umawiającym ,się Państwie 

i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkaoia lul> 
sledzil>ę w drugim Umawiającym się Państwie, będą 

podlegały opodatkowaniu tylko w tym drugim Pań

stwie. 

4. Użyte w niniejszym artyku'le . określenie "należ-
. noścl licencyjne" oznacza wsielk.iego rodzaju nalewo
ści,' któle są płacone za użytkowanie lub . prawo do 
'użytkowania prawa autorskiego do dzieła , literackiego, 
artystycznego lub naukowego, ' wlącznie z filmami dla 
kin oraz filmami lub ta~mami dla radia lub telewizji, 
do patentu, znaku towarowego" rysunku, modelu, planu, 
tajemnicy lub technol'ogii produkcyjnej albo za użytko-

wanielubprawo do użytkowania urządzenia przemysło
wego, , handlowego lub naukowegó, albo za informacje 
związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie prze
mysłowej, handlowej lub naukowej. 

S: ,Postanowień ustęp,ów I I 2 nie ' stosuje się. je
żeli od~iOIca należności licency jn ych inający miejsce 
zamieslkania lub siedzibę w UmawIającym się'panstwle 

prąwadzi w drugim Umawiając y m się Pdnstwie, z któ
r~go pochodzą należności, dzialalność . gospodarczą po
przez polożony t am zaklad bądź wykonuje w tym dru
gim Palistwie\ wo,lnyzawód przy pomocy tam pOłożonej' 
stalej placówki, a prawa lub majątek, z t ytułu których. 
wy pl acćrne są na l eżności licenc y jne, rzecz ywiście oa leżą' 

do tego zakładu lub slalej placówki. W takim wypadku 
stosuje się odpówiednio postanowienia artykułu '} lub 
artykulu 14. ", 

6. Uważa si ę, że n a leżnoścl licency jne powstają w 
' Umawiającym się Patlstwie, gdydluznikiem jest to Pań
:stwo, jego jednostka tery tor ia I na I ub władza 'lokalna 
albo osoba mająca w t ym Państwie miejsce' zamieszka
nia lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca na
leżności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona 
w Um9wiającym · się Państwie miejsce zamieszkania lub 
siedzibę, posiada w Umawiającym się 'Państwie zakład, 
w związk'u z którym powstał obowiązek zapła ty tych 
należności licencyjnych i zakład sam ponosi te nalez
nosCl, wówczas uważa się. że należności licencyjne po
wstają w tym Umawiającym się P"Iństwie. w ' którym 
'położony jest zakład. ' 

7 . Jezeli między dłużnikiem a wierzvCiel e;n lob 
między nitui a osobą trzecią istnieją szq:ególne 3 t'O-
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.(lUki · dlatego ' zapłacone opIaty licencyjneooiljące 
%wląlek z uzylkowanlem; prawem lub inlo'lUdCj4. td 

ktOI e są picieone. przekraczaJą li WtJtę,ktol <t ' dhlZri ik 
i ,; wierzyciel um6wllihy bez tytb Iitos1mków. WOW!:ZdS 
posldnowlelJlanllllejszego artykulu st.Jśuje SIę tyłki, do 
teJ ost<łIIllO wymIenionej kwoty. Wtyl.n wypadku nad
\vlzka plmad tę kwulę podleg(ł ; opód~tkowaniu według 
plawa kdz<łego UmawigJącego Się Państwa oraz Z 
uwzylędOlenłem Jon ytti posldnowieó nlOieJslej umowy. 

Artykuł 13 
" 

Z yskl. kapltalowe. 

t. Zyski pochodzące z przeniesienia tytułu ' wlas
nościmdJątku nier\,łCholueRo. 'okle,slonego w artykule 6 
ustęp 2. lub z '. prieniesienia tytulu własności . udziałów 
lub pod'lbnychplaww spolce: lifólej mdJ<jlek sklada 
się główIIle z nieruchomości. mogą . byc opodatkowane 
w, tym Umdwia jącym się Państwie. wktól pn len ma-
jątek jesl polózpny. . . 

2; lyskiz przeniesienia tytułuwlasności mdjątltu 

ruchomego.stdnowiącego majątek idkladu, który przed
siębiorstwo Umawiającego się Panstwa pOSiada w ' dru
gim Um3wiający"m si~ Panstwie • . albo plzynaleinego do 
stdlej placówkI. którą .dysponuje osoba zdmieszkdła w 
jednym z UmaWii'ljących SIę Pallslw , W dlugimUmil o , 

w1alącym się · Państwie. wykonująca wolny zawód, 
łącznie z zyskami • . które· zostańąuzyskane przy .plze
nIesIeniu własnosci takiego zdkłddu (odlębnie albo ta
zern Z całym pr.zedsiębfor.stwem) lub takiej stalej pła
cówki,mogąb,yć opodatk,owane w tym drugim Pdń~ 

slwie. Jednakże zyski z przeniesien'ia ' tytulu własności 
mdjątku ruchomego wymienionego waltykule 22 ustęp 3 
'mogą być opodatkowane tylko w tym Umawiający/u się 
Pd,nstwie. w którym ten majątek ruchomy podlega opo
datk,owaniu na mocy w ymiellionego alt y kulu. 

3. ' Zyski z przeniesienia tytulu wldsności 11Idjątku 
nie wymIenionego w uSlępach .1 lub 2 b~dą opoddtko
wane tylko w· tym Umd\\'ldjącym' się Pdnslwle. · W któ
rym przenoszący tytuł \\" IdsnosCl fIld', Illle Jsce zamlesz
kdnla lub Siedzibę . . 

Artykuł 14 

Wolne zawody. 

1. Dochody. które oS' lba .mają·ca 'miejst'e zamiesz-

, Artyk,ul 1,5 
.~-4{ 

Pra(a najemn~. 

t. Z · uW7g'ędnieni~m . postanowIeń arty~ułow 16.18 
19 pensje. płace / pudobne \"yna9'odzenia •.. \{tóleosoba 

mająca miejS'te zami~szkdllld w UmawIającym się Pan
sl~le -OSią\:jdZ plaly ądJemnej. jnogą ;- podlegaĆ' . opo:" 
datkow.pniu :tylkow tym Pdllslwie, coyba że prac~ wy~ 
ko'nywana jest ·w - dluglm UmawIającym się PiHlstwle. 
Jeżeli praca jest tam wykonywilna •. to , osiągane .za nią 
wyndgrodzenle .' może być opodatkow<lue w tymdrtlgim 
Panstwie. 

i. - Bez wzgl,ędu na piJstanowienia ustępu t wyna
grodzenia. jakie osoba mając/! mIejsce zamieszkanIa. w 
Umawiają(ym się . Panstwie osiąga z pracy 'najemnej 
wykonywanej w dru,gim Umawiającym się Panstwie, 
mogą być opodatkowane tylko w pierwszYm Panstwie, 
jezeli: . ' 

o) odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie 
nie dłuzej niż 1~3 dni podczas roku [inansowęgo 
Olaz 

bl wynagrodzenia są, wyplacane. przez pracodawcę, 
który nie ma w tym dl'ugim PilI1stwIe miejsca 

. zamieszkania lub siedziby, albo w jego imieniu, 
. oraz 

c) wynagrodzenia nie . są ponoszone przez zakład 

./' lub stałą placówkę, którą pracodawca p06iadd w 
drugłm Panstwie. 

3. ' -B~z względu na postanowienia powyższych ustę
pów wynagrodzenia z placy ndjemn·ej. wykonywanej na 
pokladzie statku. samolotu. pojazdu szynowego lub dro
.gowego w komunika«7ji międżynarodowej. mógą być opo
datkuwane w tym UmawidJącym się Panótwie. w którym 
znajdllj~ się miejsce:laktycznego 'zarządu· przed::ię
biorstwa. 

Artykuł 16 

Wynagrodzenia człookQw rad nadz.orczych 
.. • dbo ldfląJłZdjąq'ch. 

Wynagrodzenia. które ' osoba mająca miejsce za· 
miesl.kdnia. w umdwiającym się łjaUSlwleoSI<jljd z Iyo 
,lu/u cz/onkosl wa w radl.le nddzOI czej a J bo radzie zd.~ 
· rządzarącej 'spółki mającej siedzibę WUIl/gIIn Umawia
jącymsię Pdnstwie. m!)!:!ą być opodatkowdne w tym 
drugIm Pal1stwIe. 

kania łub siedzibę .w lJmdwldjącym Się I'anstwle usiąga. Artykuł 17 
Z . wykonywania wolnego zawudua!t)o z . innej §.d mu-
dzielnej działalnosci podobnego rodzaju. będą opoddtko- Art'yśll i sportowcy. 
wane tylko w· tym Państwie. chyba ze dła wykonywa-
nia sWIlJejdiidłalnosci w druglni UmdWldjącym Się - t. Bez \vzylędu na postanowienia artykułów ' 14 i 15 
Pdnslwle dysponuje ona zwykłe stdlą placówką. Je1:eli dochody artystów. na przyklad artystów scenicznych, 
rozporządza ona ' taką stalą placówką. W0WCZdS dochody filmowych. radiowych lublelewizy joyeh. j " k też muzy-
mogą hyc opodatkowdne w tym "uIIHJim Urndwicl jącyrn ków i sportowców z osóbiście wykonywanej w tym 
Się Panstwie. jednak tylko w tdklej. wysokosci. w jdklej charakterze działalności. mogą" podlegać opodatkowaniu 
mdgą być pJzyplsane lej stałej placówce. w tym Umawiającym się Państwie. w którym wykonUją 

2 ( )k I'es' I~n' I .. J" ,. . . , oni te czynn0ści. 
• .. ' r . Ie .. wo ny zawo( o,)elmllle w ~zc7.egol- / 

nosn Sdlll.)!lllelnle wykonywdną dZld/dJnosĆ nd"kiJwq~" 2. Jezeli uochód ma jćjcy zwią7ek z osobiście wy
)Iteldck q dllystyc7.oą. WyChowdWCZą lub o5widtuwą, jdkkonywaną dzia/alnością ttlkiego artysty !ub Spl)rtowca 
rownlPoz samudZIelnIe wykonywaną dzicllalnośc lekarzy. nie jest wypldcany ternu dltyści.e lub sp0rtowcowi. ale 
pl ~wnlków, teChnIków. inżynIerów. architektów oraz innej osobie. (jrlChód tilki mcz.e być opodatkowany bez 
dt:!lllystow. względu na postdll\,)\vienid artykułów 7. 14 i 15 w tym 
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1Jmawiającym , się ,·I?dń$twie" . W,·. · którym dziilli,!lność . tego,v '" 2. , Posta!lq~vJeń ust~plL t, l!łestosujesię., do docho~ . 
4rty!>ly, lub sportowcd jęst wykonywand. .. .. . dó\v. ,uzyskiwttn.ych ;z ; praC Qdda~v.czych.jeżeli <ti,lkie .prd~ . 

~:r ' .. ce ' baqalNcze . są pOd,e.lmo\Ą(ane- . 'nre I.V intel esieplłblicz.~ 
Artykuł 18 ny:1n, ale glówlJle dla prywatnej korzysci okreś,Jonej 

osoby ·1 ub określonych osób. 
, ,. - --

. 3: ' Student, lubpraktykaiit, który " ptżebywa ' w Urna," Emerytury. 

\viaJqcy m Sil: P<lłlsl w ie wy'łączni~dlashidfów lub' kształ-
, Stosownie . do postanowiell ustępu 2 art Y k.ul u, 1.9cenia · ~ię~ aktór y ma ' IlibbeiposredtiiO , prżedtem midi " 
,ęll1e~ytury j inne świlH.lqenHI o ,pooolJnym c,hah:lli.terze •.. " iniejstezamieSzkrlnia vI/ drugim ' Umawia)ą~ym Się , Pan: 
;wypldcane osobie mającej mlE!jsce zamieszkania w Umą~ sIwie. ' będziezwulnwny od ' opodd'tkuwania wpierw-
wiającym ,się ' Par'lslwie w związku' z . jej zatrudnieniem Slym wymienionym . Pdllslwie. jeżeli chodzló płatności 
W--pfzeszłośd.będąopodBtkowane lyLko w tymPa'nstwie. otllylllyWtlne na jego utrzyiniHlie, ,studia lub ksztalcerrie 

Artykuł 19 

funkcje llubHCloe. 

. I. al Wynagrodzenie inne ' niż , emerytura, wypla
can~ przez .Umawiające · się · PalisIwo. jego Jednostkę t~
rytorialń'ą lub władzę ,lokalną jakiejkolwiek osohie fi
zycznej . z tytulouslug ŚWiadczonych na rzecz .tego Pa1'1-
siwa, jego ' Jednosiki terytorialnej lub wladzy lokalnej • . 

,' będzie opodatkowane tylko w tym Panstwie. 

bl Jednakże wynaglOdzenie takle będzie opodatko
wanetylko w tym drllglm Umawiającym się Państwie. 

.jeżeli . usługi . są świadczone ' w · tym Palistwie. ·· a osoba 
otrzymująca takie wynagrodzenie ma miejsce zan1iesz
kania w JYm dl ugim Umawiającym się Panstwie oraz 
osoba ta: 

I) . jp.st obywatele~ tego .PaÓst,va lub 

2) nie stała $ię osobą mającą miejsce z'iimieszkania 
w tym Panstwie wyłącznie w celu ,świadczenia tych 
usług. 

. 2 .. B),jakakol~iek.rElnta luh . emerytura •. wypłacana. 
pr~es.." Uma:Wlającesię Pallstwo. jego jedno~tkę, teryJo- , 
J'ialaą-- lub , wldM.ę . lollalnąalbo zfunduszyutwcirz,on ych . 

· przez to Państwo. jego jednostkę terytorialną ;lub wla-
· dzę 'Iokafną jakiejkotwiek ' osobi.e fizycznej z tytułu 
· usług świadczol!ych na rzecz tego Pa'flst\,Va, jego ' je
dilOStki terytorialnej lub \vladzy lokalnej, będ,zie opo-
ddtko\vatia tylko w tym PaOstwie. . " '. 

b) ,Jednakie takle· renty lub emerytury · będą opo
datkowane ' .tylko w · tym dlllg.im Umawiającym się Pilll
Ślwie. jeżeii os,1ba je otrzymyjqCa jest,. obywatelem teyo 

'Pdnstwd i ma w nim mie}sce zamieszkania. 

3 . . Postanowienia artykułów 15. 16 I 21 " mają za-o 
'. stosowanie do wynagrodzeń. rent lub etnel Y tUI ' mdją
~ych związek z usługami świadczonymi w związku z 
działalnośCią zarobkową UmaWiającego się l'altstwd. je· 
fjo jednostki terytorialnej lub wladzy lokalnej. 

Artykuł 20 

Prol,esorowie Isłudencl. 

l. Pro fesor lub nauczyciel" który przebywa ,w Um.~

wiającym s i ę · PiHlslwie w celu nauczania lub p~owadle: 
nia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole po-

· mdtura lnej. szko ł e albo W· innej placówce oswiątow ej 

W tym Lmawiajtl cym się Państwie przez okres liie pr'ze- . 
k laczający dwóch ' lat i który ma a.lbo be zpOśrednIO 

przed powyższym okresem mi al miejsce zami eslkdnia w 
drugim Umawia jilc ym się· Państwie. będzie zwolniony od 
podatku w pierwszym wymienionym UmawiclJącym ' si ę 
Państwie od j a.kiegokolwiek 'wynagr.odzenta 'l t . tulu 
tdkleyo naUCZdf.td l ub plO wadzenia pra·c badawfl ych\ 

się. jezeli płalności te ·pochodzą · ze żrÓdeł . spoza , tego 
pierwszego PdrJstwa. ·. 

4. Studen[. , un·iwersytetu lub innej . placówki '. uzna
nej za oświatową · w . umawia-jącymsię Panstwie , albo 

,praktykant . w dzied~inie gospodilrki, techniki. rolnictwa 
'lub lesnicl wa, który jes~ zdtrudniof)y w tym drugim 
Umawiającym . sięPanslwie przez okres lub . okresy niEll 
przekraczające . 183 dni wdanym roku kalEindarzówym 
i któl y ma lub nllałbezl-l0Średoio przedtem miejsce za
mieszkania · w jednym z . Umawiających się Państw, nie 
łłędzie podlegał opodatkowani u z tytulu osiągniętego 

. wynagrodzenia w. tym Uinawi-ającym się Paóstwie. w ,któ- . 
rym je~t. zatnidniony. z tytułu \vynagrodzeriia za usługi 
świadczone w tym drugim Państwie. jezeli zatrudnienie 
jest ścgle związane z jego kierunkiem studiów lub prak
tyki oraz wynagrodzenie stanowi źródło - jego utr~ymć:lnia. 

A r tykuł 21 

Inne> dochody. 
, .. 

1.' Części dochodu osoby mającej Qliejsce zamiesz- ' 
kania iub ' siedzibę · w . Umawiającym si ,ę ' Paóstwie. bez 
względu na tO', ~kąd one , pocJItlJzą, a o których nie 
bylo' , .. mowy . 'W poplzeuni(h ' artykułachniniejszej umci
wy. będą opodatkowane tyTko w tym PaiJstwie. 

2. Postanowienia ustgpu l nie . będą miaty zasto
sowania l!u. d()Cho(Ju ini1.eyo niż dochód z nierutho.mosci; 
okreslony \~ . altykule 6 ustęp 2. jeżeli osoba osii19ająca 

' doclidd, mdlilc " lńiejsce ' zami'eszkania lubsiediibę w 
' UmawiającytiJ sięl,Jallslwie. prówadzi dZid'ł ,alnosc gospo
darczą w drugrm Umdwiającym się Pał1stwie przez po-
łozonytam zakiad luh wykonuje ' w tym , drugim P .... rł
slwie wolny zawod. wykorzystując połózoną ' tam stałą 
placó\vkę. ił pl awa I ub majątek, w związk u z · którymi 
osiągany jesl doch6d. Sej rzeczywiście zwi ąl,ine i lakim 
zakladem lub stałą plilcó\~'ką. Wt6kirn wypadku sto
suje Się ódpowiednio postanowienia artykułu 7 ' lub 
artykułu 14, 

A r tykuł 22 

Opodatkowanie majątku; 

l. Majątek niel uchomy okreslony wartyku le .6 
IJst<;p 2 m:ne hyc opouatkowilny w tym Umawiającym 
się Pal\~twie, w ktol ym jest pol<Jżolly, 

2. tvlajątek ru chomy, stanowiący część majątku za
kladu dane9() przedsi ę biorslwa albo nalelącydo stalej 
p!acówkl slużą ceJ do wykonywania wolnego zawodu: 
muze h y ć opn(liltknwany W tym Umawiającym się Pań-

. st\;Vie, w któr ym znaJdtqe s ię ltlkl dd lub stała placówka. 

3.. Sl,dki. s a mołoty i p~)j a zdy szynowe albo dro
g l)\Ve, eksplualuwtlne w komunikacji międzynarodowej. ' 
j ak t e ż majątek ruchomy, służący do eksploatacji takich 

" 
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statków. samolotów I pojazdów. będą podlegać opo
diJtkowaniu tytko w tym Pdnstwie~ w 'którym wdjduje 
się miejsce taktyczri,ego zarządu przedsiębiorstwa. 

4. Wszelkie inne częscl ma·jąlku osoby , ma jącej 
miejsce zdmieslkanld lub siedz,lbt; w Umdwiającym się 
Pdl'.stwle uęllą Opvddtkowdne . tylko w tym Pansl.wie. 

Artyk.uł 23 

Unikanie · podwójnego' opodatkowania. 

t. ,W · Polskiej Rzeczypospolite) Ludowej będzie si~ 
'tmil<ać '. podwójnego opudatkowdma w ' następujący 
sposób; . 

a) ' Je'ielł osoba mająca miejsce zamieszkania lub 
, Sledzibę w , PofSce-osiąga d,.ochód- lub posiada 

mdjątek.któr.y zgodnie z postancwienlam\ ninieJ
szej umowy. moze być opodatkowany w łłiszpa
niV to Polska. b~zie, z zastrzezerliem postano· 
wieil · ustępu 2, zwalniać taki dQChód ' łub maj~~ 
t~łt spod o~atk.owania, ale może, przy oblicza
niu . pod<tlku od pozostalejczęscl dochodu lub 
majątku takiej osoby, stosować stopę pudatko

. wą. która ' byłaby zastos.owana ' w wypadku. gdy
by zwolniona część ' dochodu lub majątk.u nie 
była ~ak zwólniona. 

bl · Jeżeli osoba mająca mIeJsce , zamieszkania ' lub 
siedzibę w Polsce osiąga , .dochód, k~óry zgodnie 
z pośtanowleniami artyk.4ł6w \0 . i \2' może być 
opoQatkowany · w Hisz,panii •. to· Polska dopuści 
Jako ~iżkę po(ldtkuod dochodu takiej osoby 
kwotę równą pod~lk'owi zapłaconemu w Hiszpa
nH. Taką zni.żka nie będzie w żadnym razie 
przekraczać teje CZęSCI poda'tku, wylicz<>nego 
przed ' zastosowaniem zńiżki, 'która. odnosi się do 
dochodu uzyskanego z HlszpdnH. . 

2. W Hiszpanii będzie się unikać podwójnego opo
datkowania w' następujący sposób: 

al Jeieli osoba mająca miejsce zamieszkania Jub 
siedzibę ' w Hiszpanii osiąga dochód lub posiada 
majątek, który zgodnie z postanowien-iami ni
niejszej .umowy może być opoda,tkowdny, w 
Polsce, to Hiszpania będzie. zgoq.nie z postano
wieniami litery b)niniej~zego . ustępu, zwalniać 
taki dochód lub' majątek spod opodatkowania, 
ale może. przy obliczaniu podatku od pozostałej 

części dochodu lub inajątkutakiej osoby. sto
sować stopę podatkową. która · byłaby zasŁoso
wana w wypadku. gdyby zwolniona część do
chodu lub maj~tku nie była lak zwoJni?ń·a. 

bl Hiszpania. wymierzając podatki .os.obom mają

cym miejsce zamieszkania I ,ubsiedzibę , w Hi!?z
pdl'lij. włączy do podstawy opodatkowania do
cl]ód. który zgodnie z postanowieniamiartyku
łów 10 i 12 niniejszej umowy może być także 
opodatkowany w Polsce. I dopusci ' odjęcie od 
kwoty podatku. mierzonej od tej podstawy., kwo
ty równej podatkowi zapłaConemu w Polsce. 
Taka znizka nie ' będzie w żadnym razie ' prze
kraczał tejczE:klpodatku. wyliczonego przed 
zastosowaniefu 'znizkl. ' kiMa odnosi się do docho
du. k.lóry został opodatkowany w. Polsce zgodnie 
rposti'lOowieniami artykuł6w ' \0 I 1"2 ~ini~JsĘ~j 
umowy. ' 

Artykuł 24 

Równe traktowanie. 

l. Obywatele Umawiającego · się Państwa. nieza
leżnie oel teyo. czy mdją mieJ~('e zamTeszkdnid w jed
nym z Um.dwlaląqch się ParYs!w. ole b~dą podddJlI w 
d·ruglm Umawiającym się Panstwie .ani opodątkowaniu • 

. ani ZWI·ązdnym z nim obowrązKon'l. klOłe są · inne lub 
bart!zlej ucią/, Iiwe od opodatkowania i zWiązanych 

Z nim , obowiązków. jllkim są lub mogą być· poddani 
obYWatele teyo drugięgo Panstwa znajduJący · się · w .ta
k.ieJ samej SytudCjl. 

2. Opodatkowanie liJkladu. który posiada przedsię· 
biorstwo UmdwlająC'ego, się Państwa w drugimUmawlii
jącym , się Państwie. nie będzie w drugim PaństWie bar
dziej niekorzystne nlŹ ąpoddtkowarlle przedsiębiorstwa 
tego drugiego ,flaństwa prowadzącego taką samą dzia

' łalność. PQstanowiema tego nIe n~lezy rozumieĆ w łJ!n. 
-sposób, i,e zobowiązuje ono Umawiające się · Pat\stwo 
do' przyznania osobom maiacym miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w drugim , Umawiającym się Państwie oso
bistych zwolnien podatkowych, ' udogodnień! obniżek 
z u ':Nagi na stan cywilny czy obowiązki rodzinne. które 
pr:zyznaje osobom mającym miejsce zamieszkania na 
jego teJ ytorililll. ' 

3. Z wyjątkiem wypadku stosowania postanowień 

artykułu 9, artykułu ,II ustęp 4 lub artyk,ułu , 12 ustęp 1, 
odsetki., należności ' licencyjne · I - inne płatności pono
·szone przez pfzedsiębiorstwo ~Umawiającego_ się Państwa 
na rzecz . osoby mającej miejsce zamieszkania lub sie
dzibę w drugim Umawiającym się Państwie są odliczane 
przy , określaniu zysków tego przedsiębiorstwa podlega
jących' opodaf~owanlu na takich samych warunkach, 
jak.by były płacone na rzecz osoby , mającejm.Jejsce za
mieszkania lub siedzibę w tym pierwszym.I Państwie. 
,Podobnie jakiekolwiek długI przedsiębiorstwa ' Umawia
jącego się Państwa. zaciągnięte wobec osoby' mającej 
miejsce zamieszkania lub ' siedzibę w drugim Umawiają
cym się Państwie. są odliCzane p'rzy określaniu majątku 
tego przedsiębiorstwa ' podlegającego opodatkowaniu · na . 
takicb samych warunkach. jakby były one zaciągnięte 

wobec osoby mającej miejsce zamieszkania lub , siedzibę 

W' pierwszym Państwie . 

4. Przedsiębiorstwa ' Umawiającęgo się Państwa, 
których majątek w Całości lub części. bezpośrednio lub 
pośrednio na~eży do osoby lub osób mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w drugim , Umawiającym się 
Państwie lub jest przez n1e kontrolowany. nie będą W 

pierwszym Umawiającym' się Państwie poddane ani opo
datkowaniu. ani związanym z nim obowiązkom. które 

' są inne lub b:udziejuciąż1iwe aniżeli opodalko,wariie 
I związane z nim obowiązkI. którym są lub mogą być 
poddane podob'ne przedsiębiorstwa pierwszego Państwa. 

5: Określenie .. opodatkowanie" w rEłzumieniu urno· 
wy oznacza podatki wszelkiego rodzaju. 

6. Stwierdza się. że .. zróżnicowane pobieranie po
datków .eX! dochodu. zysku i majątku. które jest prze
'widziane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla przed
. siE~biorstw . uspołecznioriych. 'nie · narusza postanowień .ni-
' niejszego artykułu. ' 

.'. ,7. , Postano~ienla niniejszego artykuł~ nieWogą byĆ 
~loźu!nllme' jako" zobowiązujące UmaWiające·' · się ' ilailstwo 
00 prżyznania osobom majątym . miejsce ·· zamieszkania. 
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lub sjed~ibę w drugim UfllłIwiającym .slę Państwie l.ni- · 
że.k podatkowych.k.tÓ(e6ą pl:l.yznawalH!osQbom :mają-. 

CY:. mt-ejSf.,9 :&..mi~Uił:n1. łub ~*izj~ wiutl ymPan. 
Iłwje .Da ~5ldwie umów ~wćlTtydl & tym innym 
Panstw'em. 

Artykuł 25 

Procedura wzaJemoego porolumlewanłaslę.-

.zg.odlle .Iumow\.Wymieo4qne . łnt(MłR<iCj~ będą &tano
wi/y tajemn,icę .j będą mr)(jly byt udzielane ty,IJ.oOso
bom lub w-ladzom (w tym · również itqdQlD ,albo Olga.
nom · adminisHacyjn_rm),zdjmującym się uSla,leniem lub 
poborempoo.atttów 'wymJ.enionycft wnin:iejuej uJIł()wie 

a1:bo'Póst~pow.aniem, · 'wni.osKami i ś'rodkami od-woła~" . 
. czym:i IN spraw.ach podatkowych. PowQłane .-osoby lub 
wladze uzyją informaCJi · tylko w wym.ienionym c-elu. 
Mogą one ujawnić te i n f<lrma c je w trakcie przewodu 
stłdoweg91ub na pot.rzebydecyzji sąd-owyC1l. . 

L ' Jeżeli .osoba mająca miejscezamieszkanja lub 
siedzibę w Umawiajqcym Się ł'-aństwie jeS1 .zdańia. ze 
działonie podjęte :przeljedno lub oba Umawiająco się 
Panstwa pOclągeją lub pociągną za sobą opotlatkowa
nrentezgodne . z postanowIeniami ninrel~.'Ze. j\ .un.lOWY' 
.wówczas .moze ona Bez · ujmy dl. środiko,w ~wOłiJw
czycb ' . pr~widzi<3oych w ' prawie wewnętiznym tych. · 
Paostw. pJ'z.edstaWiĆ .. swoją spcawę właściwej ' władzy 

tegoi!.:Jmawiajllceg{) alę Paastwa. :w którym m,a .miejsce · , 
Ulmjeszklilnła łub,jed.zibę. . łub jErił!H fil d..tuej sprii wje 
ma14 -last.osow.t1)~e postall'Owlenła .rqtkułu .· 23 lłSI~p1--

2. ' ;lJstęp .1 nie .' może byc w źa1inym llizie interpre
tOW&1y tak • . ja.1e. gdyby z-obowiązywał -on jedno z Uma
\~iiającycb $ię . ;P.ati~tw d@: 

· e) , iltosowa.nia . s r.odków administracyjnych, które nie 
są zgodne z ustawodawstwem Jubprak.tyką admi
nistrlicy jną tego .al bodruQi-ego Uma wia j~cegosię 

-Panstwa. 

h) · .. udzieltl.oiadanych • . klórych ,uzy.skimłenie . by toby 
OlGżHwe na .podstawie ustawodawstwa · albo w 
ramacb .u.G:nnalnej pr.aktykjadDłlnł1>tracyjnej t~gf): 

. w1.aśdwej władzy lego Um.awhi'Wego ,się Pa1h.stwa. 'ktÓ. 
rego jestóbywdtelem.Sp,.awllpaw~nn. byt .. prz.edsta. 
wiona ·w ciągu trzech lal licząc oopierJw'!lzego. 'UT'Z'}do
wego zawIadomienia ' o dnalanh:l · tmc;tągającym '· . zasobą 

pod:wyts&el1ie -opodatko~'ania niezgod.ne z umową .. 
, . 

··2 . .kli:eli ta właściwa władza . uzna zarzut za \lzasad- . 
niony, ale nie :mGte .-sama spowodować udowalaj~ego 
.rozwiązania, WÓWC'lIlS poczyni on. ·sta.ranie. ilzełłysprawę ' 

tę uf~łowaĆ1N.e wzajemR'yrn po.to07.Uluiell1iu . ;lwłaściwł\ 

W1adzfł -druglegoUmawiaję.c~o .· się ~airstw.. tek .że.by 
unUwąć , -o.podattcowanła nie:rgodnego Z oiłliej~'lą I\:Imową. 

3. Własclwe wład.e Umaw'iaj.ącychllę Pa.ństw , będą 

czynić .. staHlnia,;aby w~ wZ!łjemD~ pGfowmieni.u usu
wał trudnośCi lub wątpliwośd •. które mogąpowstat 
pfzyinlerllr~tacjj lub . stosowalfiu umowy • .. Mogq one' 
r~wniei . wspólnie ,uzgod~t; w cJakisp'o~óO można .za
pobiec podwójn~mu opodatlwwanłll w w'ypadkach, któ-

. re nie są uregu'łowane UIDOWą. 
1f • ~ " ~ 

... WłUciw~ włalNe U~wiaw:ych l;ięPaństw . mOr 
gą wcęlu oliiIł9ł1i.ęcia poromDljenia wskazan~go w .po
prz.ed.nkh ustępach poro~umjew.t . się!.e sobą ;bezp<J<o 
~rednjo. Jeżejju~nas\ę, ' te ustn. ,wymJana poglądów 
ułatwi porozumienie, może on.a m.ietmiejscew łonie 

. komisji zl<?żonej z przedstawicieli wlaśc;iwy.chwladz 

Umawiających się Pańsłw. 

5. WłaSt:.iwe w:lad.le .ustalą w , orooze ' odrębnego 
dwustronnego '- porozumi'enta -sposoby .stosowaniariin.ie'j-

. szej ·umowy.1.! w szczególnosci formalności. które po
winny być rlopełni-one przez osoby mające miejsce za
mieszkania ~ub siedzibę w UBla'wiającym się Panstwie 
w celu uz·yskania w drugim Umawiającym się Pal1stwie 
zwolnień lub zniżek pooatkowych od dochoduokreślo
nego w artykułach 10. II i 12. a powstającego ' w tym 
drugim Państwie. , 

' Artykuł 26 

Wymłaoa . inforOWlcJI. . 

t. Właściwe wlad:ze Umawiających się Państw 
będą ' wymieniały informacje . ·konieczn4ido _wykonywa
nia n1nlelsz~j . umowy. CI także łnformacjedotyczące 
prawe wewflęt.tanego Umawiających s,j.ę Pal\stw co -clo 
podatkOw objętych ninieJszą 'umową w · ta~1m zakresie, 
w jakim opodatkowanie. które one przewidują; .jest 

c} 

Jub dwgiego Umaw·jającega .się Pał!lstw4. 

pnekazyw-ania'infofDlacji.kt-6'rlł u}a.wnialyby ta
jemnicę handlową, .pr~mysłową · lIib zdwodQw'ł 
elbo try.b dr;iałalnościprzedsiębigrstwa Jubkt()-

, Jf(:ft . udzlelllnie spn.ec\właJoby , -się p0:n.ąOkowi 
. publ'ianemu ~ordTe publie). 

Artykul 27 

PNcew1łk:y4yp1oftlatyc~1 I kOllll1lłmlt. 

P~y nini.j5zej umowv mie nc'!TusuJ.\pnywi~

jów . pod.łtowycbprzysługującycłilprac'Qwnit.om ,d:yplo
ma,ty~.z.n.}'m .Iub konsularnym napodstawieogolnych za,,: . 
5ad prawa międzynarodowego lub postanowi.m umów 
5zczegót.nycb. 

Acty:k.uł 28 

Z~laes . teryt~ńalDV. 

1. W ro~umjenlll niniejszej 
lreścinie wynika inaczej: 

umowy, jeżeli z jej 

l} okreś.leni.e .. Polska" oznacza Polską Rzeczpospolitą 

Ludow4, w-łączając wszelkie obszary również poz .. 
morzem terytorialnym p(J 15 ki. klGre zgodnie z pra
~'em międzynar.odowym są lub mogą ZQsta<: · uznane, 
zgodnie z ' prawem. IJolski dotyczącym szelfu kon
tynentalnego. za obszaty. nad którymi ' PoJsk<l spra
wuje władzę .. w zaklesiedna morskiego i podglebia 
obszarów podmorskich l ich zasobów natura In ych. 

2) określenie .. Hiszpania'" ozr:laCza Państwo Hiszpanii, 
włączając wszelkie .o,bszaly równiei 'poza .morzem 
te-ryt'Ofialnym ' Hiszpanii. które zgodnie z prawem 
rnlędzyna'rodowym są . lub mogą zostać uzni:lne, 
zgodnie ~ prawem Hiszpanii dotycząćym ·szelfu 
kontYllenta.lnego, zaÓbSlAlfy. nad , lrtórymi Hiszpa
.'ol.asprawuje .' władzę " w .zakresie ;dlU1 morskiego 
1 , podgl~bia . Qbs~arów podmorSkich i icb zoł>obów 

naturalo y.ch. 

. Artykuł 29 

WejŚde w ·tycie. 

t. _Umo.wllniniejsza . podlega r,atyf\u~jl. ,WY-llli-ana 
dokumentów rety:fłłi«yjnydl nas~vl 'Ii W.tf$Uwł •• 



" 
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ł . , 
2. UQlowa w~jdzie wżyCie w chwili wymiany do-

k'ument6w . t;atylikacy Inyen ' l jej postanowi~nia będ(\ 

mia' ły .zastosowani:e: 

o) w zakresie podatków pobieranych u źródła 
' ~d kwot powst,;łyth w dniu I slycznia roku kd

lendarzowego następującego po [oku, · w którylU 
ulDowa we5z1d w ~ycje. lub po tym dniu. c 

bl W .. zakresie; innych pJdatków dochodowych lub 
majątkowycl1 - , do podlllków pobieranych za 
'rok" wylnJalow~ro'lpoclyn!l)ący - Słt: dnia I slycz
nfa roku 'kalendalzowego , ndslępujćlceyo po roku, 
w klóI y'm umowa weszla \'ol życie. lub po tym 
dniu. 

~rt yk ul ·3.0 

W ypowll'dzeule. ( 

Umowa niniejsza ' będzie obowiązywała do czasu 
]eJwypowiedzenia p/zez jedno z ' U~awiających się, 
Państw , Każde i Umawiających się Państw może wypo
\viedzięc umowę w drodze dypl omatycZnej. przekilzując 
pisf'mhąnotyfikację 6 , wypo\\;iedzeniu nie później niż nel 
szesc miesi ęcy przed kOllcern roku kdlendarzowego nastę
plJJącegu~ po dkresie ' pIęciu lat od daty wejścia w życie 
uinówy. W' takim ' wypadku ' umowa przestanie obowią" 
zywać: 

a) w zakresie podatków pobieranych u źródła - - do 
k '~ot puwsl~lych' w dniu I stycznia rOk,u kalen
ddrzowego następującego po roku. w ktoryiu zo
staly ' przekazane noty, ' lub Pll tym dniu. · 

b) ' w . zakre~ie innych poda,l ków dochodowych lub 
ma jątkowych - do po(t'tilków pobieranych za 

' rok wymiarowy rozpoczynający sTędnia l ~tycZ-

nla rok.u kaleuQarzowegu- następującego po roku;. 
w klórytli ,zostały pr.zekazane noty. lub ~ pó t}'m 
dniu. . . 

Na dow~d powyższego '~niżej podpisani; , należycie 
do . [ego .upoważnieni, . podpisali niniejsżą. umowę , i Opil~ 
lrzyU - Ją jłlecz-ęcicuni.' ~. . 

Sporządzon? w Mad rycie w dniu 15, listopada 1979 r. 
w dwu eglemplarzach w językach: polskim i hisl;paó
Sk!Ifl .. pIty cz}'m ooydwa ' teksty są jednakowo auten
tyczne. 

Z upoważnienia 
Rządu Polskiej Rleczypospolilęj 

Ludowej , .. 

EmJl Woj/uslek 

Z upoważnienia 
Rządu ' Hiszpar:ii 

Marce/ino aleja Aguirre 

PROTOKÓŁ 

W chwili podpisyw,ania Umowy między Rządem 
Polskiej Rżeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii 
o unikaniu pO<.Jwójnego opodatkowania W _zakresie po· 
datków od doćhodul majątku niżej podpisani. ; należycie 
do tego upoważnieni, uzgodnili, że następujące postano
wienia bę.dą sldnowiły intęgralną częSć. umowy: 

Doartykulu 2. 

I. p..rzyjmuje się. że umowa będzie miała zastosowanie 
do podatków od ,dochodu i majątku. bez względu na to, 
w imieniu ' jakiego stopnia władz każdego z t,Jmawiaj,,-
C}'ch się Panstw jest wymierzany podatek. . 

Doa.rt yk1,llu 8 • • 

11. Przyjmuje się. że ' postanowienia lego artykułu będ4 
uważane za , obejmujące zyskf z eksploatacji w kom.uni
kacji mięclzynaródowej kontene rów w morskim. kolejo- . 
wym, drogowym i powietrznym transporcie oraz innego 
y ... yposażenia wykorzystywanego bezpośrednio w transpor
cie międzynarodowym. 

Do art ykulu .l2. 

III. Bez względu napostahowienia ustępów ' 2 i J na
leżności licencyjne z tytułu praw . autorskiCh i podobne 
płatności w zakresie filmu dla kin lub filmów i taśm do 
wykorzystania w 'tele'wizji, powstające ' w Umawiającym 
się PansIwte .. i ' wypłdcane osobie mającej roieisc~ za
mieszkania lub siedzibę 'w drugim Umawiającym się 

~anstwie. będą podlegałyopodatkowa'niu tylko w 'tym ' 
drugim Paóstwie. jeżeli przekazanie tego filmu'dla ·kin. 
lub Wmów i. taśm ' do wykorzystania w telewizji ' do 
tego, drugiego ' Umawiającego się państwa · będz ili! do .. 
kon.ne w ramach lI~godnień .. kulturalnych . pomiędzy 
UlUawiającYml się Pal'lslwa,tn{. · . . . ' . 

, ,. ' '-...: 

IV. Bez wzg1ędu na postanowienia ustępów l I 2 do
chód pochodzący z . d:liałalności . okreśł on,ęj w ' us~ępie l, 
wy~onywdnei. Y" ramacł! uzgodnień kultllralnych .pomię
dzy Uma\".riający'mi · się Pańslwami , będzie ZWQlnivoy 
spod opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie, 

w którym ta działalność jest wykonywana. 

Do artykułu 24. 

" V. Postanowienia ' ustępu 5 niebęd~ obejmowały pol
skich opłat za zeZwolenie na otwarcie przedSiębiorstw" '· 

Z upoważnienia 

Rządu Polskiej Rzeczy'pospolitej 
Ludowej 

Emil WOj/uszek 

Z upowainie'nia 
Rządu Hiszpanii 

Malce/ino Ore/a Aguirre 

, 

' Po z'lwajnmif'niu się z po wy/szą umową Hada ,Pańslwa uznała ją ' uznaje za słuszną zarówno w ca
łości .. jak i każde l posl il l1O\vien w niej zćlw' art ych; osw'iadcza,. ze jest ona przyję ta~ ratyfikowana I potwier
dzona. oraz pr zyrl('~a. ze będzie. niclffilennie zacho.wywana, 

Na dowodc.1.2go wyd.:lny losl at. dkl ninIeJSZY. opat rzon y pieczęcią PoJskiej Rzeczypospolitej Ludow~j. 

4DdflO \V Wa rsl.:l vhe dni eJ 18 'lutego 1!:!H2 r • . 

. L. S, 
Milljsh~'I' Spraw ZagranicznyCh:J. CZ}'lek 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
.. ~ 
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