
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r. 

Poz. 1244 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. 

poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) obwieszcza się, że w: 

1) polskim tekście Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 

1995 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 527) w: 

a) tytule konwencji zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodatko-

wania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”, 

b) preambule zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”; 

2) oświadczeniu rządowym z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między 

Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. poz. 528) w: 

a) tytule oświadczenia zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodat-

kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”, 

b) pierwszym akapicie zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodat-

kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”; 

3) polskim tekście Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Kon-

wencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodat-

kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisa-

nego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 964) w: 

a) tytule protokołu zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodatko-

wania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”, 

b) pierwszym akapicie preambuły zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwój-

nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”; 

4) oświadczeniu rządowym z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą 

Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim 

Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 

sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. (Dz. U. 

poz. 965) w: 

a) tytule oświadczenia zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodat-

kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”, 

                                                           
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagra-

nicznych (Dz. U. poz. 98). 
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b) pierwszym akapicie zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodat-

kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”; 

5) oświadczeniu rządowym z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji wielostronnej imple-

mentującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania 

i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1370 i 1913) w tabeli: 

a) „Notyfikacja – Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja” w wierszu nr 43 w ko-

lumnie nr 2 „Tytuł” zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodat-

kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”, 

b) „Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach” w wierszu nr 43 w kolumnie nr 3 „Tekst 

preambuły” zamiast wyrazów „podwójnego opodatkowania” powinny być wyrazy „podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania”. 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz 
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