
                          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Poz. 1416 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) 

obwieszcza się, że w tekście polskim Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 

1994 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 679) prostuje się następujące błędy: 

1) w art. 9 w ust. 2 zamiast wyrazów: 

„Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków własnego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowuje zyski 

przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, a zyski tak połączone są zyskami, które osiągnęłoby przedsię-

biorstwo pierwszego Umawiającego się Państwa, gdyby warunki ustalone między tymi dwoma przedsiębiorstwami 

były warunkami, które byłyby uzgodnione między przedsiębiorstwami niezależnymi, wówczas to drugie Państwo do-

kona odpowiedniej korekty kwoty podatku od tych zysków, wymierzonego w tym Państwie. Przy dokonywaniu tej 

korekty będą odpowiednio uwzględnione inne postanowienia niniejszej umowy, a właściwe władze Umawiających się 

Państw będą porozumiewać się, jeżeli będzie to konieczne.” 

powinny być wyrazy: 

„Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków własnego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowuje zyski 

przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało opodatkowane 

w tym drugim Państwie, a zyski tak połączone są zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego Umawia-

jącego się Państwa, gdyby warunki ustalone między tymi dwoma przedsiębiorstwami były warunkami, które byłyby 

uzgodnione między przedsiębiorstwami niezależnymi, wówczas to drugie Państwo dokona odpowiedniej korekty 

kwoty podatku od tych zysków, wymierzonego w tym Państwie. Przy dokonywaniu tej korekty będą odpowiednio 

uwzględnione inne postanowienia niniejszej umowy, a właściwe władze Umawiających się Państw będą porozumie-

wać się, jeżeli będzie to konieczne.”; 

2) w art. 14 w ust. 1 zamiast wyrazów: 

„Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego 

zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Dochód 

taki będzie zwolniony z opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie, z wyłączeniem przypadku określonego 

w ustępie 2 tego artykułu.” 

powinny być wyrazy: 

„Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego 

zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, może być opodatkowany w tym Państwie. Dochód taki 

będzie zwolniony z opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie, z wyłączeniem przypadku określonego 

w ustępie 2 tego artykułu.”; 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych 

(Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362). 
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3) w art. 16 zamiast wyrazów: 

„Wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie 

otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, 

mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.” 

powinny być wyrazy: 

„Wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie 

otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym 

się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.”; 

4) w art. 18 w ust. 2 zamiast wyrazów: 

„Z uwzględnieniem postanowień ustępu 1, emerytury i inne świadczenia, wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń 

socjalnych Umawiającego się Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej, podlegają opodatkowaniu 

tylko w tym Państwie.” 

powinny być wyrazy: 

„Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury i inne świadczenia, wypłacane w ramach publicznego programu 

będącego częścią systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy 

lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.”; 

5) w art. 20 zamiast wyrazów: 

„1. Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, stypendystę 

lub praktykanta, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania prak-

tyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Państwie, 

nie podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa. 

2. Dochód osiągany przez studenta, stypendystę lub praktykanta z działalności prowadzonej w Umawiającym się 

Państwie, w którym przebywa on wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlega opodatkowaniu 

w tym Państwie, chyba że dochód przekracza kwotę średniej krajowej płacy w poprzednim roku kalendarzowym.” 

powinny być wyrazy: 

„1. Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, stażystę lub 

praktykanta, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki 

i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Państwie, nie 

podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa. 

2. Dochód osiągany przez studenta, stażystę lub praktykanta z działalności prowadzonej w Umawiającym się 

Państwie, w którym przebywa on wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlega opodatkowaniu 

w tym Państwie, chyba że dochód przekracza kwotę średniej krajowej płacy w poprzednim roku kalendarzowym.”; 

6) w art. 23: 

a) w ust. 3 zamiast wyrazów: 

„Majątek, który stanowią statki, statki powietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploatowane w komuni-

kacji międzynarodowej, oraz barki w transporcie śródlądowym, jak również majątek ruchomy służący do eksplo-

atacji takich statków, barek, statków powietrznych lub pojazdów drogowych może podlegać opodatkowaniu tylko 

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

powinny być wyrazy: 

„Majątek, który stanowią statki, statki powietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploatowane w komuni-

kacji międzynarodowej, oraz barki w transporcie śródlądowym, jak również majątek ruchomy służący do eksplo-

atacji takich statków, barek, statków powietrznych lub pojazdów drogowych podlega opodatkowaniu tylko w tym 

Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.”, 

b) w ust. 4 zamiast wyrazów: 

„Wszelkie inne części majątku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Pań-

stwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.” 

powinny być wyrazy: 

„Wszelkie inne części majątku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Pań-

stwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.”. 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz 
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