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WproWaDzenIe

Międzynarodowe prawo podatkowe jest dziedziną, która w ostatnich latach rozwija 
się bardzo dynamicznie. Chociaż eliminowanie międzynarodowego podwójnego opo-
datkowania jest nadal podstawowym celem tego prawa, to postępująca globalizacja 
i cyfryzacja gospodarki oraz towarzyszące jej „umiędzynarodowienie podatków” sta-
wiają przed nim nowe wyzwania. Zwiększa się znacząco aktywność wielonarodowych 
grup spółek, a  ich globalna strategia obejmuje także ich strategię podatkową pole-
gającą na minimalizacji podatków przy jednoczesnej maksymalizacji ich globalnego 
zysku. Planowanie podatkowe zaczyna intensywnie się rozwijać i przybiera coraz 
częściej postać agresywnego planowania podatkowego, które stanowi praktykę nieak-
ceptowalną z punktu widzenia interesów fiskalnych poszczególnych państw. Na tym 
tle pojawia się problem koordynacji działań zmierzających do przeciwdziałania erozji 
podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków. Dlatego też OECD i Unia Europej-
ska podjęły wiele inicjatyw mających na celu koordynację działań poszczególnych 
państw, wśród których największe znaczenie mają projekt BEPS i dyrektywa ATAD. 
Ich konsekwencją jest : opracowanie w 2017 r. nowej wersji Modelu Konwencji OECD, 
która zawiera obszerne zmiany w porównaniu z poprzednią wersją z 2014 r., przystą-
pienie przez wiele państw do konwencji MLI umożliwiającej wprowadzanie zmian do 
umów bilateralnych bez konieczności dwustronnych negocjacji, wprowadzenie zmian 
do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonaro-
dowych i administracji podatkowych oraz wprowadzenie licznych nowych regulacji 
przeciwko unikaniu opodatkowania do porządku krajowego państw członkowskich 
UE na skutek implementacji dyrektyw unijnych. 

Celem niniejszej książki jest przedstawienie najnowszych kierunków zmian mię-
dzynarodowego prawa podatkowego i regulacji prawnych będących ich wynikiem. 
Składa się ona z pięciu części. Część pierwsza poświęcona jest ogólnej charaktery-
styce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem jego 
zasad i źródeł oraz współczesnych tendencji. Części II i III obejmują problematykę 
eliminowania podwójnego opodatkowania, natomiast część IV – nadużycia umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych form międzynarodowego unikania 
opodatkowania. Część V dotyczy natomiast międzynarodowej współpracy w obsza-
rze podatków. 
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Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów szkół wyższych, którzy chcie-
liby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, jak 
i praktyków zajmujących się prawem podatkowym. 

Wszystkie tłumaczenia treści postanowień Konwencji Modelowej OECD i komenta-
rzy do nich są mojego autorstwa i nie były przedmiotem autoryzacji ze strony OECD. 

Stan prawny 14.01.2020 r.
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 1) do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne 
zwolnione od  podatku i  od sumy tych dochodów oblicza się podatek według 
skali progresywnej; 

 2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; 
 3) ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu 

w kraju. 

Sens tego wariantu metody zwolnienia przy założeniu progresywnej skali podatko-
wej polega na tym, aby podatnik, który cały swój dochód uzyskał w kraju, nie był 
w gorszej sytuacji niż podatnik, który osiągnął taki sam dochód, z tym że na kwotę 
tego dochodu składa się częściowo dochód osiągnięty w kraju, a częściowo dochód 
osiągnięty za granicą. Zastosowanie tej metody spowoduje, że dochód obu podatni-
ków zostanie opodatkowany taką samą stopą podatkową.

Artykuł 23A ust. 4 stanowi, że metoda zwolnienia nie powinna być stosowana do do-
chodu uzyskiwanego przez rezydenta umawiającego się państwa, jeśli drugie umawia-
jące się państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego do-
chodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia art. 10 ust. 2 
lub art. 11. Celem tego przepisu jest zapobieżenie podwójnemu nieopodatkowaniu 
lub zaniżeniu opodatkowania. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi, gdy nie ma 
zgodności między państwem rezydencji i państwem źródła co do faktów lub inter-
pretacji postanowień Modelu Konwencji OECD.

Artykuł 23B. Metoda kredytu (Credit method)

Artykuł  23B definiuje drugą z  metod eliminowania podwójnego opodatkowania 
– metodę kredytu podatkowego, nazwaną też w języku polskim metodą zaliczenia 
(podatek zapłacony w państwie źródła zalicza się na poczet podatku zapłaconego 
od dochodu zagranicznego w państwie rezydencji). Ustęp 1 tego artykułu stanowi, 
że jeśli rezydent umawiającego się państwa osiąga dochód lub posiada majątek w dru-
gim umawiającym się państwie, który może być opodatkowany w drugim umawia-
jącym się państwie zgodnie z postanowieniami tej konwencji, to pierwsze państwo 
zezwoli na:
 a) odliczenie od podatku od dochodu tego rezydenta kwoty równej podatkowi do-

chodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie,
 b) odliczenie od  podatku od  majątku tego rezydenta kwoty równej podatkowi 

od majątku zapłaconemu w tym drugim państwie.

Dalej przepis ten określa limit odliczenia, o którym wspomniano już przy oma-
wianiu treści art. 23A ust. 2. Limit ten stanowi podatek, który rezydent zapłaciłby 
w państwie rezydencji od tego samego rodzaju dochodu (majątku), który został opo-
datkowany w państwie źródła. Artykuł 23B ust. 1 dla określenia tego limitu używa 
sformułowania: „Jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć 
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tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, obliczonego przed doko-
naniem odliczenia, która przypada bądź na dochód bądź na majątek, jaki może być 
opodatkowany w tym drugim państwie”. Ten rodzaj limitowanego kredytu podat-
kowego nosi nazwę zwykłego odliczenia (ordinary tax credit). Obok niego wyróżnia 
się pełne odliczenie ( full tax credit), polegające na odliczeniu rzeczywistej kwoty 
podatku zapłaconego w państwie źródła. W praktyce jest ono rzadko stosowane. 
Różnica pomiędzy zwykłym i pełnym odliczeniem wynika z różnicy w wysoko-
ści stawek podatkowych pomiędzy państwem źródła a państwem rezydencji. Jeżeli 
w państwie rezydencji do danego rodzaju dochodu stosowana jest stawka niższa 
niż w państwie źródła, to kwota odliczenia zwykłego będzie niższa od podatku rze-
czywiście zapłaconego w państwie źródła.

Artykuł 23B ust. 2 stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem kon-
wencji dochód lub majątek posiadany przez rezydenta umawiającego się państwa jest 
zwolniony od podatku w tym państwie, państwo to może jednak przy obliczaniu 
kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku wziąć pod uwagę zwolniony 
dochód lub kapitał. Zgodnie z tą zasadą dochód zagraniczny zwolniony w państwie 
rezydencji może być uwzględniony przy ustalaniu stopy podatkowej od pozostałego 
dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Należy zwrócić uwagę, że wersja Modelu Konwencji OECD z 2017 r. wprowadziła 
do art. 23A ust. 1 i art. 23B ust. 1 uzupełnienie o identycznej treści, a mianowicie po 
słowach: „Jeśli rezydent umawiającego się państwa osiąga dochód lub posiada ma-
jątek, który może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie zgodnie 
z postanowieniami tej konwencji”, dodano w nawiasie: „z wyjątkiem zakresu, w jakim 
przepisy te zezwalają na opodatkowanie przez to drugie państwo wyłącznie z  tego 
powodu, że  dochód stanowi również dochód uzyskany przez rezydenta tego pań-
stwa lub majątek jest również posiadany przez rezydenta tego państwa”. Dodany frag-
ment określa wyjątek, kiedy państwo rezydencji nie jest jednak zobowiązane do za-
stosowania metody zwolnienia lub kredytu podatkowego. Jak stwierdza komentarz 
do art. 23A i 23B, dodany fragment przepisu stanowi tylko doprecyzowanie w celu 
usunięcia ewentualnych wątpliwości55. Sens tego wyjątku zostanie wyjaśniony przez 
przytoczenie w formie skrótowej jednego z przykładów zawartych w komentarzu56.

Przykład
Spółka A ma siedzibę w państwie R, jest jego rezydentem i  jest opodatkowana od całości jej 
dochodu światowego w tym państwie. Wspólnicy są natomiast rezydentami państwa S. Pań-
stwo S traktuje spółkę jako transparentną podatkowo i opodatkowuje wspólników od dochodu 
uzyskanego z udziału w spółce A. Dla zrozumienia tego stanu faktycznego należy nadmienić, 
że w świetle praktyki międzynarodowego prawa podatkowego uznaje się, że wspólnik spółki 

55 OECD, Model Tax Convention…, komentarz do art. 23A i 23B, pkt 11.1.
56 OECD, Model Tax Convention…, komentarz do art. 23A i 23B, pkt 11.2.
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transparentnej podatkowo w państwie siedziby tej spółki ma zakład w rozumieniu art. 5. Pań-
stwo S opodatkowuje zatem wspólników z tytułu dochodu przypisanego do zakładu położo-
nego w państwie R. Państwo R, ustalając podatek należny od spółki A, nie jest zobowiązane 
do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w art. 23A lub 23B 
w odniesieniu do dochodu spółki, ponieważ wyłącznym powodem, dla którego państwo S 
może opodatkować ten dochód zgodnie z przepisami konwencji, jest rezydencja wspólników 
spółki A na jego terytorium. Inna będzie natomiast sytuacja państwa S, które będzie musiało 
zastosować jedną z metod unikania opodatkowania.

Zagadnienie metod eliminowania podwójnego opodatkowania zostanie bliżej omó-
wione w części III, rozdziale 14.

5.6. przepisy szczególne

Artykuł 24. Równe traktowanie (Non-discrimination)

Artykuł 24 reguluje następujące zasady równego traktowania.

1. Równe traktowanie ze względu na obywatelstwo (art. 24 ust. 1)

Obywatele umawiającego się państwa nie mogą być poddani w drugim umawiają-
cym się państwie opodatkowaniu lub obowiązkom z nim związanym, które są inne 
lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie lub związane z nim obowiązki, którym 
są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach, w szczególności w od-
niesieniu do rezydencji, obywatele tego drugiego państwa. Zakaz dyskryminacji 
stosuje się także do  osób, które nie są rezydentami jednego lub obu umawiają-
cych się państw, oraz do bezpaństwowców, którzy są rezydentami umawiającego 
się państwa. Zakres podmiotowy tego zakazu dyskryminacji jest szerszy niż innych 
postanowień Modelu Konwencji OECD, gdyż odnosi się generalnie do obywateli, 
podczas gdy inne przepisy dotyczą, zgodnie z art. 1, osób będących rezydentami 
jednego lub obu umawiających się państw. W tym kontekście należy przypomnieć 
treść art. 3, zgodnie z którym pojęcie obywatela (national) oznacza także osobę 
prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie utworzone na mocy prawa obowiązu-
jącego w tym umawiającym się państwie.

Komentarz do  art.  24 ust.  1 wyjaśnia, że  przepis ten zakazuje dyskryminacji 
ze względu na obywatelstwo i wymaga, aby inne odnośne elementy, włączając w to 
rezydencję jednostki, były takie same. Zróżnicowane traktowanie rezydentów i nie-
rezydentów ma decydujące znaczenie dla krajowych systemów podatkowych oraz 
umów podatkowych. Jeżeli art. 24 jest analizowany w kontekście innych artykułów 
konwencji, jest jasne, że dwie spółki, które nie są rezydentami tego samego państwa 
dla celów konwencji, nie są na ogół w tej samej sytuacji dla celów art. 24 ust. 1. In-
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terpretacja ta zilustrowana jest w komentarzu wieloma przykładami, poniżej przed-
stawiono jeden z nich57.

Przykład
Zgodnie z krajowym prawem podatkowym państwa A spółki zarejestrowane (incorporated) 
w tym państwie są jego rezydentami, a spółki zarejestrowane za granicą są nierezydentami. 
Umowa bilateralna zawarta pomiędzy państwem A i B jest identyczna z Modelem Konwencji 
OECD, z wyjątkiem art. 4 ust. 3, który stanowi, że jeżeli spółka zostanie uznana za rezydenta 
obu umawiających się państw, to rozstrzygającym kryterium jest kryterium miejsca, w któ-
rym została zarejestrowana. Prawo krajowe państwa A przewiduje, że dywidendy wypłacane 
pomiędzy spółkami zarejestrowanymi w tym państwie są zwolnione od podatku. Artykuł 24 
ust. 1 nie daje podstawy prawnej do uznania, że skoro wypłata dywidend pomiędzy rezy-
dentami państwa A jest zwolniona od opodatkowania, to wypłata dywidend między spół-
kami rezydentami państwa A i spółkami rezydentami państwa B musi być traktowana tak 
samo. To, że spółki zarejestrowane w państwie A i B są traktowane odmiennie, jeśli chodzi 
o opodatkowanie dywidend, nie stanowi niedozwolonej dyskryminacji, gdyż spółki te nie 
są w tych samych okolicznościach ze względu na ich rezydencję, a rezydencja jest istotnym 
czynnikiem w tym przypadku.

2. Równe traktowanie zakładu nierezydenta i  przedsiębiorstwa rezydenta 
(art. 24 ust. 2)

Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo umawiającego się państwa posiada 
w drugim umawiającym się państwie, nie może być w tym drugim państwie mniej 
korzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstw tego drugiego państwa prowadzących 
taką samą działalność. Ten zakaz dyskryminacji dotyczy wszystkich rezydentów 
umawiającego się państwa mających zakład w drugim umawiającym się państwie 
niezależnie od ich obywatelstwa. Warunkiem równego traktowania jest prowadzenie 
przez zakład i przedsiębiorstwo takiej samej działalności. Na przykład jeśli zakład 
w swojej działalności ma m.in. udzielanie pożyczek, ale nie został zarejestrowany 
jako bank, to nie stanowi dyskryminacji traktowanie go mniej korzystnie niż banku, 
gdyż bank i zakład nie prowadzą takiej samej działalności58. Równe traktowanie nie 
oznacza, że państwo położenia zakładu zobowiązane jest do udzielenia rezydentom 
drugiego umawiającego się państwa posiadających ten zakład i będących osobami 
fizycznymi jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych z uwagi 
na stan cywilny i rodzinny, których udziela własnym rezydentom.

57 OECD, Model Tax Convention…, komentarz do art. 24 ust. 1, pkt 17 i 21.
58 OECD, Model Tax Convention…, komentarz do art. 24 ust. 3, pkt 38. 
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3. Równe traktowanie ze względu na możliwość odliczania kosztów uzyskania 
przychodów przy wypłatach na rzecz rezydentów i nierezydentów (art. 24 ust. 3)

Odsetki, należności licencyjne i  inne wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo 
umawiającego się państwa na rzecz rezydenta drugiego umawiającego się państwa 
są odliczane przy określaniu zysków tego przedsiębiorstwa podlegających opodatko-
waniu na takich samych zasadach, jakby zostały one wypłacone na rzecz rezydenta 
tego pierwszego państwa. Ta sama sytuacja dotyczy opodatkowania majątku, jeśli 
chodzi o długi zaciągnięte u nierezydenta.

4. Równe traktowanie przedsiębiorstw powiązanych bez względu na rezydencję 
podmiotu kontrolującego

Przedsiębiorstwa umawiającego się państwa, których kapitał jest całkowicie lub częś-
ciowo własnością lub jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez jednego 
rezydenta lub większą liczbę rezydentów drugiego umawiającego się państwa, nie 
mogą być w  tym pierwszym państwie poddane opodatkowaniu lub obowiązkom 
z nim związanym, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie lub obo-
wiązki z nim związane, którym poddane są podobne przedsiębiorstwa pierwszego 
wymienionego państwa.

Ustęp 6 art. 24 odnosi się natomiast do podatków, których dotyczą przedstawione 
wyżej zasady równego traktowania. Zgodnie z jego brzmieniem art. 24, bez względu 
na postanowienia art. 2 Modelu Konwencji OECD (artykuł ten wymienia podatki 
objęte zakresem przedmiotowym konwencji), stosuje się do wszystkich podatków 
niezależnie od ich rodzaju i nazwy, a zatem także tych niewymienionych w art. 2.

Artykuł 25. Procedura wzajemnego porozumiewania się (Mutual agreement pro-
cedure – MAP)

Artykuł 25 reguluje procedurę wzajemnego porozumiewania się umawiających się 
państw, do oznaczenia której powszechnie używa się skrótu MAP.

Ustępy 1 i 2 art. 25 dotyczą sytuacji, gdy rozpoczęcie MAP następuje z  inicjatywy 
podatnika, i określają warunki wszczęcia takiej procedury oraz jej przebieg. Prze-
słanką materialną po stronie podatnika jest uznanie, że działania jednego lub obu 
umawiających się państw powodują lub spowodują dla niego opodatkowanie, które 
jest niezgodne z postanowieniami umowy. Wówczas może on przedstawić swój przy-
padek właściwej władzy któregokolwiek z umawiających się państw. Zmiana ta wpro-
wadzona w wersji Modelu Konwencji OECD z 2017 r. ma charakter zasadniczy, gdyż 
dotychczasowe brzmienie przepisu przewidywało możliwość przedstawienia sprawy 
właściwemu organowi tego umawiającego się państwa, w którym osoba wszczynająca 
procedurę jest rezydentem podatkowym. Przesłanką czasową jest przedstawienie tego 
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