
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 czerwca 2020 r. 

Poz. 993 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 2 czerwca 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 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie uni-

kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, spo-

rządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 304 oraz z 2017 r. poz. 1101): 

1) w art. 2 ust. 1 zamiast wyrazów „podatków od dochodu i majątku” powinny być wyrazy „podatków od dochodu”; 

2) w art. 2 ust. 2 zamiast wyrazów „Za podatki od dochodu i od majątku” powinny być wyrazy „Za podatki od dochodu”; 

3) w art. 3 ust. 1 lit. g zamiast wyrazów „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” powinny być wyrazy „przedsię-

biorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie”; 

4) w art. 7 zamiast wyrazów:  

„1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, 

chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony 

tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi lub prowadziło działalność gospodarczą w ten sposób, zyski przedsię-

biorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane ta-

kiemu zakładowi.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działal-

ność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie nale-

ży przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną dzia-

łalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny 

w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.  

3. Przy ustalaniu zysków zakładu zezwala się na odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie 

z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, 

w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.  

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zy-

sków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, żadne postanowienie ustępu 2 nie wyklucza ustalenia przez to 

Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego po-

działu zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.  

5. Jeżeli w zyskach mieszczą się różne dochody lub dochody od przyrostu majątku, które zostały odrębnie ure-

gulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez 

postanowienia niniejszego artykułu. 

6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku 

w ten sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby postąpić inaczej.”  

                                                           
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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powinny być wyrazy:  

„1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, 

chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony 

tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi lub prowadziło działalność gospodarczą w ten sposób, zyski przedsię-

biorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane ta-

kiemu zakładowi.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działal-

ność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie nale-

ży przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną dzia-

łalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny 

w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.  

3. Przy ustalaniu zysków zakładu zezwala się na odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie 

z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, 

w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.  

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zy-

sków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, żadne postanowienie ustępu 2 nie wyklucza ustalenia przez to 

Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego po-

działu zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.  

5. Nie można przypisać zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla 

przedsiębiorstwa.  

6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku 

w ten sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby postąpić inaczej.  

7. Jeżeli w zyskach mieszczą się różne dochody lub dochody od przyrostu majątku, które zostały odrębnie ure-

gulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez 

postanowienia niniejszego artykułu.”. 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz 
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