
                    
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r. 

Poz. 262 

 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) 

z dnia 2 lutego 2021 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 Konfederacją Szwajcarską w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 
1991 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 92)2) w art. 14 Praca najemna prostuje się następujące błędy: 

1) w tytule artykułu zamiast wyrazów „Artykuł 14 Praca najemna” powinny być wyrazy „Artykuł 15 Praca najemna”; 

2) w ust. 3 zamiast wyrazów „Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenie uzyskiwane 
przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu eksploatowanego w komunikacji 
międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może podlegać 
opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przed-
siębiorstwa.” powinny być wyrazy „Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie 
uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu eksploatowanego w ko-
munikacji międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może 
podlegać opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu 
przedsiębiorstwa.”. 

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych 
(Dz. U. poz. 1469). 

2) Konwencja została zmieniona Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r., sporzą-
dzonym w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 1533 oraz z 2012 r. poz. 736). 




