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Zwiqzku Zawodowego Oficer6w i Maryn^W

w zwi4zku z pismem z dnia 5 stycznia20l0 r., dotyczqcympolsko - norweskiej umowy o

unikaniu podwoj ne go opociatkowania, uprzej mie informuj E co uastqpuj e'

Jak wspomniano w przedmiotowym pismie, Ministerstwo Finans6w od kilku lat prowadzi

prace zmierzaj4ce do ujednolicenia *.tod unikania podwojnego opodatkowania w umowach

z !<rajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu osiqgnigcia

por6wnywalnosc i zasad opodatkowania aocrroao w z pru.y, niezalehnie od kraju osi4gania

tych dochod6w.
Nalezy jednak wspomniec o kilku podstawowych zasadach. kt6re kieruj4 przedstawicielami

Ministerstwa Finans6w , podczas negocjacji umbw o unikaniu podw6jnego opodatkowania'

Istot4umowy podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie zar6wno w jej nazwie,iaktez tresci'

jest intencja Umawiaj4cych siE panstw unikniEcia podw6jneeo opodatkowania oraz

zapobiegniecia uch)rlaniu sie oo opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu'

KonsekwencjQ powyzszego G dzialanra obu umawiaj4cych siE stron podejmowane w celu

unikniqcia sytuacj i zar6wno nalozenia podw6jnych poiuttgw, jak tez wystqpienia mozliwosci

calkowite go uchylenia siq od opodatkowan ia przez podatnikow'
ponadto , nalezy pamigt ie , iz umowa o unikaniu podw6jnego opodatkowania jest umow%

kt6ra bez osi4gniEcia dwustronnego konsensusu nie ma mozliwoSci wejScia w Zy.cie, co -

przy braku takiej umowy - skutkuje prawem obu paristw do pelnego opodatkowania danych

kategorii dochodu. w rezurtacte, rializacja wlasnej polityki podatkowej przez kazde z

umawiajqcych siE paristw ograniczone jesi wolqi mizliwosci4 osi4gniEcia kompromisu z

druga stron4 umowy, przy iwzglqdnieniu 3e; przepisow wewnEtrznych or* prowadzonej

aktualnie polityki Podatkowej .



w przypadku przedmiotowej umowy polsko - norweskiej, obecne brzmienie zapisu art' 14

ust. 3 jest wynikiem wprowad ioiych w norweskim prawie wewnEtrznym zachEt

podatkovvych dla statk6w zarejestrowany.ch w Norweskim MiE dzynarodowym Rejestrze

statkow (NIS). Obie strony "*"*V zgodzily siE, iz 1{uacja 
podw6jnego nieopodatkowania

dochod6w maryn arzy,osi4gniEtych zpracy rru pouuazie statt, zarejestrowanego w NIS jest

sytuacj4 niepoz4dan4 i stawialoby to tych matynaruy w pozycji zdecydowanie

uprzywilejowanej w stosunku do pozostarych grup podainikow w obu krajach' kt6re

zobligowane se do placenia podatk6w na zasadach og6lnych'

Argument o naruszeniu zapis6w art. 32 w zwiqzku z artykr'/,em 2!7 Konstytucji RP jest w

tym przypadku calkowicie nieuprawniony . z uuragi na koniecznosd osi4gniEcia konsensusu

podczas negocjacj i kazdej z 
-um6w 

o unikaniu podwojnego opodatkowania, o czym

wspomniano na wstEpie, nieuniknione jest r6znicowanie tupito* w kazdej z um6w' z uwagi

na rozb\eznosci przepis6w wewnEtr inych umawiaj4ry"ir siQ Paristw czy tez kierunki

prowadzonej przez nie porityki. w takich warunkach, osi4gniEcie identycznego

opodatkowania jakiejkolwiek katlgorii dochod6w w kuidei z 80 zawartych dotychczas przez

PolskE um6w o unikaniu podwojnego opodatkowania jest niewykonalne'


