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Wielce Szanowny Panie Ministrze
Pragnę powrócić do sprawy wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa
prawnych gwarancji zapewniających publikowanie umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis, tj. w roku wejścia
w życie - poprzedzającym rok, od którego umowa jest stosowana do uzyskanych
dochodów.
W piśmie z dnia 27 kwietnia 2007 r. (PK-066-15/MB7-2679/2007/mb)
zostałem poinformowany, że w kwestii odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia
14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 z późn.
zm.) Ministerstwo Finansów wystąpiło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
o zajęcie stanowiska.
Zapoznałem

się

ze

stanowiskiem

Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych

przedstawionym w piśmie Departamentu Prawno-Traktatowego z 9 marca 2007 r.
(DPT-II-2262-6-2007/KP) skierowanym do Departamentu Polityki Podatkowej
Ministerstwa Finansów.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że z przepisów ustawy o
umowach międzynarodowych wynika wprost obowiązek niezwłocznego ogłaszania
ratyfikowanych umów międzynarodowych, jednak ze względów technicznych
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opublikowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawsze jest
możliwe w tym samym roku, w którym weszły one w życie. Uznając nowelizację
ustawy o umowach międzynarodowych w tym zakresie za niecelową Ministerstwo
Spraw Zagranicznych wskazało na konieczność stosowania w nowo zawieranych
umowach o unikaniu podwójnego

opodatkowania klauzuli

mającej

na celu

wydłużenie okresu czasowego pomiędzy wymianą not informujących o zakończeniu
procedur wewnętrznych niezbędnych dla ich wejścia w życie, a datą ich wejścia w
życie. Przedstawiło przykładowy zapis takiej klauzuli. W ocenie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

rozwiązanie

to

pozwalałoby

na

odpowiednie

przygotowanie

publikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w roku poprzedzającym
rok, od którego powinna być stosowana.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie czy akceptuje Pan stanowisko
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w omawianym zakresie i czy w nowych
umowach

o unikaniu

podwójnego

opodatkowania

będzie

zaproponowana klauzula ?

Łączę wyrazy szacunku
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wprowadzana

