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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-99-09  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 - o ratyfikacji Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Finlandii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 
8 czerwca 2009 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych i Minister Finansów. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 
 
 
 

W dniu 8 czerwca 2009 r. została podpisana w Helsinkach Konwencja między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu, w następującym brzmieniu: 

 
 
Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że:  
 
– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 
 
– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
 
– będzie niezmiennie zachowywana. 

 
 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 
 

Dano w Warszawie dnia                   
 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

 
 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt 

 

 

U S T A W A  

z dnia                                                 

 

 

o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w 

 sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 

czerwca 2009 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.  

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

I. Potrzeba i cel związania się nową umową 

Obowiązująca obecnie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta przez 

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z Rządem Republiki Finlandii w 1977 r., była jedną 

z pierwszych umów w tej dziedzinie, zawartych po 1945 r. Ówczesne realia oraz sytuacja 

Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej (bardzo ograniczona współpraca 

inwestycyjna) spowodowały, że zawarta umowa nie miała praktycznie większego znaczenia. 

 W nowych warunkach gospodarczych oraz nowej sytuacji międzynarodowej 

zaistniałej w Polsce po 1989 r. umowy zawarte w latach siedemdziesiątych nie odpowiadają 

jakościowo międzynarodowej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Zachodzi 

zatem potrzeba negocjowania nowych umów w kontekście zobowiązań i praw 

Rzeczypospolitej Polskiej wynikających zarówno z członkostwa w Europejskiej Organizacji 

Współpracy i Rozwoju (OECD), w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Unii 

Europejskiej. 

 Rzeczpospolita Polska wynegocjowała nowe umowy m.in. z Republika Federalną 

Niemiec (podpisana w dniu 14 maja 2003 r. umowa między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), Szwecją, podpisana 

w dniu 19 listopada 2004 r. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193) 

oraz z Wielką Brytanią, podpisana w dniu 20 lipca 2006 r. Konwencja między 

Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 250, poz. 1840). 

W dniu 8 czerwca 2009 r. w Helsinkach podpisano nową Konwencję między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Następnym etapem jest 

uzyskanie zgody na jej ratyfikację. 
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II. Stosunki polsko-fińskie 

Współpraca gospodarcza 

 Polsko-fińskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii 

Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od 

1 maja 2004 r. Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i 9 innych 

krajów do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90,  poz. 864, z późn. zm.). 

Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nieobjętym uregulowaniami UE, wśród 

których najważniejsze, to:  

– Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji z 25 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 54, 

poz. 342), weszła w życie 13 marca 1998 r., 

– Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu 

i majątku z 26 października 1977 r. obowiązująca od 4 kwietnia 1979 r. (Dz. U. z 1979 r. 

Nr 12, poz. 84), zmieniona protokołem z 28 kwietnia 1994 r. obowiązującym od 21 stycznia 

1995 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 517). 

W ostatnich latach stosunki polsko-fińskie były ożywione, a pozycja Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Finlandii uległa wyraźnej poprawie – zainteresowanie Rzecząpospolitą 

Polską w Finlandii rosło w miarę zbliżania się momentu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do 

Unii Europejskiej. Republika Finlandii w coraz większym stopniu postrzega Rzeczpospolitą 

Polską jako ważnego partnera politycznego i gospodarczego w Europie. Generalnie 

w fińskich środkach masowego przekazu utrzymuje się pozytywny obraz RP.  

Sytuacja gospodarcza Republiki Finlandii  

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne  

Wskaźniki  2004 2005 2006 2007 2008*

PKB na 1 mieszkańca (w tys. euro)  29,1 30,0 31,3 33,8 35,0 

PKB (w cenach bieżących w mld euro)  152,3 157,3 167,0 180,0 186,2 

PKB (dynamika w %)  3,7 2,8 4,9 4,5 0,9 

Nadwyżka budżetowa (% PKB)** +2,4 +2,9 +4,1 +5,3 +4,5 

Dług publiczny (% PKB)**  44,1 41,3 39,2 35,1 33,4 
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Inflacja (w %)  0,2 0,9 1,6 2,5 4,1 

Bezrobocie (w %)  8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 

Eksport towarów (w mld euro)  48,9 52,5 61,5 65,7 65,5 

Import towarów (w mld euro)  40,7 47,0 55,3 59,6 62,1 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (w mld euro)  42,1 46,5 51,6 60,2 b.d. 

Inwestycje bezpośrednie Finlandii za granicą  

(w mld euro)  

62,4 69,4 71,8 76,8 b.d. 

Źródła: Statistics Finland, Ministerstwo Finansów RF,  

* dane wstępne,  

**dane wg EUROSTAT 

Finlandia zaliczana jest do grupy najbogatszych krajów UE. Gospodarka Finlandii jest 

stabilna, charakteryzuje się zdrowymi finansami publicznymi i stałym wzrostem 

gospodarczym. Najwyższa w świecie konkurencyjność oraz najmniej uciążliwe bariery 

biurokratyczne i regulacje administracyjne dla nowo zakładanych przedsiębiorstw to 

podstawowe cechy gospodarki fińskiej.  U źródeł sukcesów gospodarczych Finlandii leżały 

między innymi osiągnięcia sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, 

wysoki poziom rozwoju edukacji i skuteczny system finansowania działalności badawczo-

rozwojowej, dobrze rozwinięta infrastruktura, a także wysoki poziom umiędzynarodowienia 

fińskiej gospodarki. Jednak w 2008 r., w związku z kryzysową sytuacją na rynkach 

światowych, odnotowano spadek tempa wzrostu, a w 2009 r. prognozuje się zmniejszenie 

PKB o ponad 1,2 % oraz znaczący wzrost stopy bezrobocia.  

Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł elektroniczny, drzewny i branża 

metalowa. Finlandia jest zaliczana do liderów technologii informatycznych, choć wskazuje 

się na możliwość utraty tej pozycji. Polityka rządu ma orientację prosocjalną, a pozycja 

związków zawodowych jest bardzo silna.  

W listopadzie 2008 r. produkcja przemysłowa Finlandii spadła o 10 %, a wartość nowych 

zamówień dla fińskiego przemysłu spadła o 33,7 % w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. Największy spadek zamówień – aż o 43,6 % – odnotowano w branży 

metalowej, co dramatycznie odbija się na kondycji małych i średnich firm kooperujących 

z wielkimi koncernami. Na drugim miejscu sytuuje się przemysł tekstylny, którego portfel 
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zamówień skurczył się o 19,2 %. O 17,6 % mniej zamówień wpłynęło do przedsiębiorstw 

z branży drzewno-papierniczej, a o 13,9 % do przemysłu chemicznego. Spadek eksportu 

wyniósł 20 %, a importu 14 %. Eksport osiągnął wartość ponad 4,7 mld euro, a import 

4,5 mld euro, co daje dodatni bilans handlowy na kwotę 280 mln euro. Najdynamiczniej spadł 

eksport maszyn i urządzeń oraz produktów przemysłu metalowego i drzewno-papierniczego. 

Jednym z powodów gorszych wyników w eksporcie jest spadek cen na rynkach światowych, 

zwłaszcza metali kolorowych. Za niższą wartość importu odpowiada obniżenie cen 

produktów energetycznych. W II połowie 2008 r. odnotowano najwyższy od lat 90. poziom 

inflacji dochodzący do 4,7 %, w szczególności spowodowany wzrostem cen paliw i energii 

oraz żywności. W 2009 r. przewiduje się wzrost bezrobocia do poziomu 8 – 9 %, a dług 

publiczny, na skutek planowanego finansowania przedsięwzięć antykryzysowych, wzrośnie 

do 45 % PKB. 

Finlandia 1 stycznia 2002 r. przyjęła wspólną walutę euro. Jest krajem o liberalnym podejściu 

do polityki handlowej. 

Według OECD, Finlandia została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na świecie pod 

względem nakładów na działalność prorozwojową, z udziałem tych nakładów w PKB 

równym 3,5 %. W pakiecie rządowym dotyczącym zapobieżenia skutkom kryzysu planuje się 

dalszy wzrost tych nakładów do 4 % PKB. Ponadto Finlandia została przez Światowe Forum 

Ekonomiczne WEF sklasyfikowana na czwartym miejscu na świecie pod względem 

zaawansowania technologicznego. Od 2006 r. Finlandia poprawiła swoją lokatę w tym 

rankingu o trzy pozycje. W pierwszej dziesiątce znalazły się wszystkie kraje nordyckie na 

czele z Danią i Szwecją.  

Do podstawowych problemów gospodarczych zalicza się tutaj dość wysokie bezrobocie, 

wysokie koszty pracy, starzenie się społeczeństwa oraz spadający udział eksportu 

w tworzeniu PKB. Według prognoz fińskiego Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki 

w najbliższych latach najwyższy wskaźnik wzrostu produkcji obserwować się będzie 

w przemyśle maszynowym i wydobywczym. Spadek produkcji dotknie branży 

motoryzacyjnej, tekstylnej, odzieżowej oraz skórzanej i obuwniczej.  

Najważniejszymi partnerami Finlandii zarówno w imporcie, jak i w eksporcie, są Rosja, 

Niemcy i Szwecja.  

Wymiana handlowa z Polską  

mln euro  
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 2004  2005  2006  2007 
Dynamika 

2006=100 

I-XI 

2008 

Dynamika 

I-XI 

2007=100 

Obroty  1 469,8 1 624,6 1 893,7 2 305,8 121,8 2 766,8 131,3 

Eksport  473,1 558,8 595,0 729,0 122,5 888,4 134,3 

Import  996,7 1 065,8 1 298,7 1 576,8 121,4 1 878,4 129,9 

Saldo  -523,6 -507,9 -703,7 -847,8 -990,0  

Źródło: CIHZ, GUS 

Finlandia jest 21. partnerem Polski w świecie pod względem wielkości obrotów, 18. jeśli 

chodzi o import – z udziałem ok. 2,4 % i 22. jeśli chodzi o eksport – udział wynosi ok. 1,1 %. 

Po przystąpieniu Polski do UE odnotowano znaczącą poprawę konkurencyjności polskiego 

eksportu. Pod koniec 2008 r. Polska zajmowała w handlu zagranicznym Finlandii 11. pozycję 

w eksporcie tego kraju z udziałem 3,1 % oraz z 16. pozycję wśród dostawców z udziałem 

1,7 % w imporcie Finlandii. 

Nasza wymiana handlowa charakteryzuje się znacznym ujemnym saldem po stronie Polski. 

Saldo to wynika przede wszystkim z dużego importu artykułów papierniczych, maszyn, 

urządzeń i sprzętu transportowego, produktów chemicznych oraz produktów przemysłu 

metalurgicznego. Na obroty z Finlandią, począwszy od 2004 r., rzutują dostawy transporterów 

opancerzonych dla polskiej armii przez fiński państwowy koncern Patria Industries OY, który 

wygrał przetarg Polskich Sił Zbrojnych na dostawy transporterów AMV. 1 lipca 2003 r. 

została podpisana umowa offsetowa o wartości offsetowej 482 mln euro, która ma zostać 

zrealizowana do 2013 r. 

W polskim eksporcie do Finlandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego – ich 

udział w 2008 r. wynosił ok. 43 %, metale nieszlachetne i wyroby z nich – udział ok. 15 %, 

produkty mineralne, głównie węgiel i koks, które obecnie stanowią ok. 14 % eksportu oraz 

wyroby przemysłu chemicznego (ok. 9 %). Znaczącą i rosnącą pozycją w eksporcie stanowią 

produkty rolno-spożywcze (ponad 7 %), widoczny udział w eksporcie z Polski mają także 

wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (ok. 4 %).  

Również w imporcie główną rolę odgrywają wyroby przemysłu elektromaszynowego, ale ich 

udział obniża się wyraźnie (z 51,5 % w 2000 r. do 28,4 % w 2008 r.). Są to głównie aparatura 

nadawcza do radiotelefonii, radiofonii i telewizji, aparatura do telefonii i telegrafii 

przewodowej oraz ich części. Znaczący udział wśród towarów importowanych z Finlandii 
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mają produkty przemysłu drzewno-papierniczego stanowiące ok. 16 % importu, metale 

nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 10 % importu) oraz wyroby przemysłu chemicznego 

(ok. 9 %).  

Koniec roku 2008, w wyniku międzynarodowego kryzysu finansowego, charakteryzował się 

dramatycznym spadkiem obrotów, zarówno eksportu jak i importu. W listopadzie 2008 r. 

eksport w stosunku do października 2008 r. spadł o 38 %, a import o 17 %. Tendencja 

redukcji wzajemnych obrotów utrzymała się na początku 2009 r., osiągając nienotowane 

wartości spadków, szczególnie po stronie eksportu z Polski (co może świadczyć o znacznie 

głębszym spowolnieniu gospodarki fińskiej niż polskiej). 

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa 

Według NBP Finlandia zainwestowała w Polsce do końca 2007 r. w formie inwestycji 

bezpośrednich 1,26 mld euro. Zajmuje 16. pozycję wśród krajów inwestujących w Polsce 

z udziałem ok.1 % w inwestycjach bezpośrednich ogółem.  

W Polsce umieściło swoją działalność łącznie ok. 250 firm fińskich, z czego działalność 

produkcyjną prowadzi prawie 80. W Polsce działa 18 dużych inwestorów fińskich 

odnotowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Poziom fińskich 

inwestycji w Polsce stale wzrasta, a niektóre firmy takie jak: Eltel Network (przewodzi 

w budowie sieci telekomunikacyjnych, kontroluje 20  % rynku instalacji sieci 

telekomunikacyjnych), Ramirent (specjalizująca się w wynajmie maszyn budowlanych, 

posiada oddziały w 20 polskich miastach), koncern Huhtamäki (działający w branży 

opakowań posiada w Katowicach ogromną, wielokrotnie rozbudowywaną fabrykę) wyrosły 

nawet na liderów rynkowych.  

Inwestycje fińskie w Polsce ukierunkowane są głównie na produkcję na rynek polski, chociaż 

są również przykłady inwestycji fińskich, które stymulują eksport do Finlandii (np. firma 

Oras produkująca armaturę hydrauliczną stanowiącą obecnie ok. 3 % eksportu z Polski do 

Finlandii, czy FinnKarelia specjalizująca się w produkcji odzieży).  

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Finlandii NBP szacuje na 3,5 mln euro 

w 2007 r., co stanowi 0,026 % i plasuje Finlandię na 38. pozycji wśród krajów przyjmujących 

bezpośrednie inwestycje polskie.  
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IV. Krótka charakterystyka projektu nowej Konwencji 

 Nowa polsko – fińska Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta jest 

na aktualnej wersji Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku 

(OECD lipiec 2005). 

Ulegnie zmianie metoda unikania podwójnego opodatkowania. Rzeczpospolita Polska 

stosowała metodę odliczenia proporcjonalnego w stosunku do wszystkich kategorii dochodu 

uregulowanych w dotychczasowej umowie. W związku z polityką zmierzającą do 

ujednolicenia stosowanych metod w Konwencjach zawartych przez Rzeczpospolitą Polską 

z krajami Unii Europejskiej, w stosunku do dochodów z pracy najemnej, uzyskiwanych przez 

rezydentów polskich świadczących pracę w Republice Finlandii, zastosowanie znajdzie 

metoda wyłączenia z progresją, jako właściwa dla unikania podwójnego opodatkowania. 

W odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków 

majątkowych – Rzeczpospolita Polska będzie stosowała metodę zaliczenia proporcjonalnego. 

 Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest 

zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie 

przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć 

podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Ustalenie wysokości 

podatku w takim przypadku następuje w czterech etapach. Do dochodów podlegających 

opodatkowaniu dodaje się dochody zwolnione z opodatkowania. Od tak uzyskanej sumy 

dochodów oblicza się kwotę podatku według skali określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Następnie oblicza się stopę procentową podatku 

wyrażającą stosunek kwoty podatku do łącznego dochodu. Wreszcie uzyskaną w ten sposób 

stopę procentową podatku stosuje się jako stawkę podatkową, tylko i wyłącznie do tych 

dochodów podatnika, które nie są zwolnione od podatku. 

 Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu 

osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji 

podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł 

zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Ustalenie wysokości 

podatku w takim przypadku składa się z trzech etapów. Na początku zsumowaniu podlegają 

dochody osiągnięte przez podatnika ze źródeł przychodów położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z dochodami ze źródeł przychodów położonych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie od sumy tak obliczonych dochodów oblicza się podatek 
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dochodowy według skali określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W trzecim etapie od wyżej obliczonego podatku odejmuje się kwotę podatku równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak 

przekroczyć części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochody osiągnięte ze źródeł 

położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich 

opodatkowanych dochodów podatnika. 

Najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej umowy: 

1. Art. 10 Konwencji przewiduje, że stawka podatku u źródła od dochodu z wypłacanej 

dywidendy będzie się kształtowała w wysokości 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą 

uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, oraz 15 % kwoty dywidend brutto we 

wszystkich pozostałych przypadkach. 

Instrukcja negocjacyjna przewidywała stawkę od 5 % do 10 %. W obecnie obowiązującej 

umowie stawka ta wynosi 15 % kwoty dywidendy brutto. 

2. W przypadku dochodu z odsetek, umowa z 1977 r. przewiduje w art. 11 opodatkowanie 

wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania lub siedziby ich właściciela, natomiast 

postanowienia nowej Konwencji przewidują, iż tego typu dochód będzie podlegał także 

opodatkowaniu u źródła stawką 5 %. 

3. W zakresie opodatkowania należności licencyjnych, umowa z 1977 r. przewiduje ich 

opodatkowanie u źródła stawką 10 % kwoty należności. Nowa Konwencja w art. 12 zakłada 

zmniejszenie stawki podatku u źródła do 5 % kwoty należności licencyjnych brutto. 

4. Konwencja, w ślad za aktualną wersją Modelowej Konwencji OECD, nie zawiera 

przepisów dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych z wolnych zawodów. 

5. W art. 24 Konwencji rozszerzona została klauzula wymiany informacji podatkowych na 

wszystkie podatki, bez względu na ich rodzaj i nazwę. Zmiana ta jest zgodna z obowiązującą 

treścią Modelowej Konwencji OECD. Obowiązująca umowa przewiduje w art. 26, iż 

wymiana  informacji podatkowych może obejmować wyłącznie przepisy wewnętrzne 

dotyczące podatków od dochodu i zysków majątkowych w takim zakresie, w jakim są one 

zgodne z przepisami tej umowy. 
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Pozostałe postanowienia  

1. Zgodnie z art. 6 nowej Konwencji, dochód z majątku nieruchomego może być 

opodatkowany w państwie, w którym majątek ten jest położony. 

2. Zgodnie z art. 8 nowej Konwencji, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa 

osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków 

powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. 

Przepis ten różni się od postanowień art. 8 obowiązującej umowy, który przewidywał, że 

zyski z transportu międzynarodowego są opodatkowane wyłącznie w państwie faktycznego 

zarządu przedsiębiorstwa. Jednakże należy zauważyć, iż ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 3 

Konwencji, o miejscu rezydencji podatkowej przedsiębiorstwa rozstrzyga właśnie miejsce 

faktycznego zarządu, co za tym idzie nowa regulacja w praktyce będzie stosowana w ten sam 

sposób, jak postanowienia obecnej umowy. 

Sformułowanie „umowa poolowa” oznacza umowę o wspólnym przedsięwzięciu 

przedsiębiorstw transportowych, gdzie wszelkie przychody są osiągane łącznie, a następnie 

dzielone wg określonego umownie schematu. 

3. Art. 13 Konwencji dotyczy opodatkowania zysków majątkowych stanowiąc, podobnie jak 

obowiązująca umowa, że zyski z przeniesienia własności nieruchomości mogą być 

opodatkowane w państwie, w którym nieruchomość ta jest położona. 

4. W art. 17 Konwencji przewidziano, iż dochody z emerytur, rent i innych podobnych 

wynagrodzeń wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym państwie mogą być 

opodatkowane wyłącznie w tym państwie. Jednakże emerytury, renty i inne świadczenia, 

wypłacane okresowo lub jednorazowo, przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych Umawiającego się państwa lub w ramach publicznego systemu utworzonego 

przez Umawiające się państwo dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty 

kapitałowe osiągane w Umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym państwie. 

5. Konwencja zawiera również przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z tytułu 

członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki, dochodów artystów i sportowców, 

studentów oraz dyplomatów. W tym zakresie postanowienia Konwencji nie odbiegają 

zasadniczo od treści obowiązującej polsko-fińskiej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 
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V. Skutki wejścia w życie nowej Konwencji 

Szacuje się, iż zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała 

ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów publicznych w zakresie wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na wprowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. 

o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894) w ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie z opodatkowania kwoty 

stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą 

podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do 

tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 (art. 27g ustawy pdof), tj. różnicy między 

podatkiem wynikającym z rozliczenia metodą odliczenia proporcjonalnego oraz metodą 

wyłączenia z progresją. 

 

Wpływ wejścia w życie Konwencji na prawo wewnętrzne 

Postanowienia Konwencji nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem. 

Jednakże, biorąc pod uwagę komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2006 r. 

COM(2006)824, w świetle którego przy zastosowaniu w umowie o unikaniu podwójnego 

opodatkowania metody wyłączenia, przedsiębiorstwo główne nie może odliczać strat 

ponoszonych przez zakłady działające w drugim umawiającym się państwie, podczas gdy 

straty ponoszone przez zakłady krajowe mogą być uwzględniane przez przedsiębiorstwo 

główne – zasygnalizowana została przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej możliwość 

wystąpienia problemów w przyszłości, w związku z nierównym traktowaniem ww. kategorii 

zakładów w zakresie odliczania przez przedsiębiorstwo główne strat przez nie generowanych. 

W opinii Ministra Finansów, zastosowanie w umowie metody wyłączenia ma ten skutek, że 

Polska rezygnuje z prawa do opodatkowania transgranicznych dochodów zakładów, 

a w konsekwencji, zgodnie z zasadą symetrii, nie są także brane pod uwagę straty ponoszone 

przez te zakłady. Jeżeli jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanych 

w przyszłości orzeczeniach zajmie negatywne stanowisko w ww. zakresie, a także 

w przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską konieczności zapewnienia w prawie 

polskim równego traktowania zakładów krajowych i zagranicznych w odniesieniu do 

możliwości odliczania strat tych zakładów przez przedsiębiorstwo główne – należy liczyć się 

z koniecznością dokonania stosownych zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób 
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fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, które zapewnią równe traktowanie 

zakładów krajowych i zagranicznych. 

 

VI. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Konwencją 

 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Konwencją nastąpi w drodze ratyfikacji, za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ponieważ umowa ta spełnia przesłanki określone 

w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

Postanowienia Konwencji określają bowiem stawki i zasady opodatkowania dochodu 

i majątku w stosunkach dwustronnych z Republiką Finlandii, a ta dziedzina, zgodnie 

z art. 217 Konstytucji, powinna być regulowana ustawowo. 

Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Konwencja 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Konwencji. 

Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw i osób 

fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach między Rzeczpospolitą Polską 

a Republiką Finlandii oraz do organów polskiej administracji podatkowej stosujących 

postanowienia Konwencji w polsko-fińskich stosunkach gospodarczych i kulturalnych. 

Sposób, w jaki Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Następujące akty prawne są związane z przedmiotową Konwencją: 

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). 
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Postanowienia projektu Konwencji nie są sprzeczne z obowiązującym w  Polsce 

ustawodawstwem, ani z prawem Unii Europejskiej. 

Środki prawne jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Konwencji 

Wejście w życie Konwencji nie spowoduje konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie 

wewnętrznym. 
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