
     
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 marca 2020 r. 

Poz. 341 

 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) 

z dnia 26 lutego 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 tłumaczenia na język polski Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego 
prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej 
w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.2), w art. 7 prostuje się następujące błędy: 

1) w ust. 1 zamiast wyrazów: „jakiekolwiek struktury lub zawarcia jakiekolwiek transakcji,” powinny być wyrazy: „ja-
kiejkolwiek struktury lub zawarcia jakiejkolwiek transakcji,”; 

2) w ust. 5 zamiast wyrazów: „jakiekolwiek struktury” powinny być wyrazy: „jakiejkolwiek struktury”. 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz 

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

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagra-
nicznych (Dz. U. poz. 2260). 

2) Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodat-
kowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369. 
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