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USTAWA RATYFIKUJĄCA WIELOSTRONNĄ KONWENCJĘ WPROWADZAJĄCĄ 

ISTOTNE ZMIANY DO UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA (TZW. 

MLI) 

 

Zwracamy Państwa uwagę, że na podpis Prezydenta czeka ustawa o ratyfikacji Konwencji 

wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu 

zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (dalej: Konwencja MLI). 

Ratyfikacja Konwencji MLI umożliwi automatyczne wprowadzenie zmian w zawartych przez 

Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO), bez konieczności 

prowadzenia żmudnych i czasochłonnych negocjacji jednostkowych UPO. 

Część przepisów Konwencji MLI ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że państwa mają 

obowiązek ich przyjęcia (tzw. minimalny standard), natomiast w odniesieniu do 

pozostałych przepisów MLI państwa mogą je przyjąć (całościowo bądź warunkowo) lub 

odrzucić. 

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych przepisów Konwencji MLI, które w różnym 

stopniu mogą wpłynąć na zmianę zawartych przez Polskę UPO: 

 art. 3 – postanowienia dot. eliminowania sztucznego tworzenia transparentnych 

podatkowo spółek osobowych w celu omijania przepisów podatkowych, poprzez 

odmowę przyznania im przywilejów wynikających z UPO; 

 art. 4 – postanowienia dot. tzw. podmiotów o podwójnej siedzibie – wprowadzenie 

obowiązkowej procedury wzajemnego porozumienia celem określenia, na terytorium 

którego z umawiających się państw podmiot taki posiada siedzibę; 

 art. 5 – wprowadzenie metody zaliczenia proporcjonalnego, jako metody unikania 

podwójnego opodatkowania; 

 art. 6 ust. 1 (wchodzi w zakres minimalnego standardu) – zastąpienie lub 

uzupełnienie znajdujących się dotychczas w UPO preambuł o nową regułę 

interpretacyjną – zakazującą wykorzystywania działań mających na celu 

wyeliminowanie podwójnego opodatkowania do tworzenia sytuacji 

sprzyjających uniknięciu lub zmniejszeniu opodatkowania; 

 art. 7 (wchodzi w zakres minimalnego standardu)  - wprowadzenie klauzuli 

ograniczającej stosowanie korzyści wynikających z UPO w sytuacji, gdy 

uzyskanie takich korzyści było głównym lub jednym z głównych celów 

transakcji;  

 art. 8 - uzależnienie możliwości zastosowania niższej stawki podatku u źródła lub 

zwolnienia z tego podatku od wymogu posiadania udziału w spółce zależnej przez 

okres co najmniej 365 dni; 

 art. 9 - tzw. klauzula nieruchomościowa mająca na celu wyeliminowanie tworzenia 

spółek nieruchomościowych z udziałem zagranicznym i sprzedaż udziałów (akcji) w 

tych spółkach nierezydentom skutkującego unikaniem opodatkowania dochodów ze 

zbycia nieruchomości w państwie jej położenia; 
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 art. 11 - tzw. klauzula ochronna – mająca na celu zabezpieczenie prawa danej 

umawiającej się jurysdykcji do opodatkowania jej własnych rezydentów podatkowych;  

 art. 16 - procedura wzajemnego porozumiewania się (wchodzi w zakres 

minimalnego standardu) – uprawienie do przedstawiania swojej sprawy 

organom któregokolwiek z umawiających się państw, a nie jak było to 

dotychczas organowi z tego państwa, w którym dana osoba posiada rezydencję 

podatkową;  

 art.17 - korekty współzależne – ma znaleźć zastosowanie w miejsce istniejących 

dotychczas regulacji dot. korekt współzależnych lub zostanie włączony do UPO, które 

dotychczas nie zawierały takich regulacji. 

Zakres zmian w zawartych przez Polskę UPO uzależniony jest od stanowisk pozostałych 

państw i wybranych przez te państwa i Polskę opcji.  

Po wejściu w życie MLI analiza zapisów jednostkowych UPO będzie wymagała 

weryfikacji, w jakim zakresie zostały one zmodyfikowane postanowieniami MLI. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


