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MI DZY 
 

REPUBLIK  AUSTRII  
 

A 
 

RZECZ POSPOLIT  POLSK  
 
 
 

W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA  
W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJ TKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska, pragn c zawrze  Umow  w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i 

od maj tku, 

 

 

 

Uzgodni y, co nast puje: 
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Artyku  1 
 

ZAKRES PODMIOTOWY 
 

 

Niniejsza Umowa dotyczy osób maj cych miejsce zamieszkania lub  

siedzib  w jednym lub w obu Umawiaj cych si  Pa stwach. 

 

 

Artyku  2 
 

PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZY UMOWA 
 

 

1. Niniejsza Umowa dotyczy podatków od dochodu i maj tku, bez wzgl du na 

sposób ich poboru, pobieranych na rzecz ka dego Umawiaj cego si  Pa stwa, 

jego jednostek terytorialnych lub organów lokalnych. 

 

2. Za podatki od dochodu i maj tku uwa a si  wszystkie podatki, które pobiera si  

od ca ego dochodu, od ca ego maj tku albo od cz ci dochodu lub od cz ci 

maj tku, w czaj c podatki od zysku z przeniesienia tytu u w asno ci maj tku 

ruchomego lub nieruchomego, podatki od ca kowitych kwot pensji lub 

wynagrodze  wyp acanych przez przedsi biorstwa, jak równie  podatki od 

przyrostu maj tku. 

 

3. Do obecnie istniej cych podatków, których dotyczy Umowa, nale : 

 

a) w Polsce: 

1) podatek dochodowy od osób fizycznych, i 

2) podatek dochodowy od osób prawnych, 

 

 

b) w Austrii: 

1) podatek dochodowy; 

2) podatek od osób prawnych; 

3) podatek gruntowy; 

4) danina od gospodarstw rolnych i le nych; 

5) danina od warto ci nie zabudowanych gruntów. 

 

 

4. Niniejsza Umowa b dzie mia a tak e zastosowanie do wszystkich podatków 

takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które po podpisaniu 

niniejszej Umowy zostan  wprowadzone obok ju  istniej cych podatków lub w 

ich miejsce. W a ciwe organy Umawiaj cych si  Pa stw b d  informowa y si  
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wzajemnie o zasadniczych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwach 

podatkowych. 

 

 

 
Artyku  3 

 
DEFINICJE OGÓLNE 

 

 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, je eli z kontekstu nie wynika inaczej: 

 

a) okre lenie „Polska” u yte w sensie geograficznym oznacza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obszary poza wodami 

terytorialnymi, na których, na podstawie ustawodawstwa 

Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z prawem mi dzynarodowym, 

Polska sprawuje jej suwerenne prawa do dna morskiego, jego 

podglebia i ich zasobów naturalnych; 

  

b) okre lenie „Austria” oznacza Republik  Austrii; 

 

c) okre lenia „Umawiaj ce si  Pa stwo” i „drugie Umawiaj ce si  

Pa stwo” oznaczaj , w zale no ci od kontekstu, Polsk  lub 

Austri ; 

 

d) okre lenie „osoba” oznacza osob  fizyczn , spó k  oraz ka de inne 

zrzeszenie osób; 

 

e) okre lenie „spó ka” oznacza osob  prawn  lub inn  jednostk  

organizacyjn , któr  dla celów podatkowych traktuje si  jako osob  

prawn ; 

 

 

f) okre lenia „przedsi biorstwo Umawiaj cego si  Pa stwa” oraz 

„przedsi biorstwo drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa” oznaczaj  

odpowiednio przedsi biorstwo prowadzone przez osob  maj c  

miejsce zamieszkania lub siedzib  w jednym Umawiaj cym si  

Pa stwie i przedsi biorstwo prowadzone przez osob  maj c  

miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie; 

 

g) okre lenie „transport mi dzynarodowy” oznacza wszelki transport 

statkiem morskim lub statkiem powietrznym eksploatowanym 

przez przedsi biorstwo, którego miejsce faktycznego zarz du 

znajduje si  w Umawiaj cym si  Pa stwie, z wyj tkiem przypadku, 

gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany 

wy cznie mi dzy miejscami po o onymi w drugim Umawiaj cym 

si  Pa stwie; 
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h) okre lenie „w a ciwy organ” oznacza: 

 

1) w przypadku Polski - Ministra Finansów lub jego 

upowa nionego przedstawiciela; 

 

2) w przypadku Austrii – Zwi zkowego Ministra Finansów lub 

jego upowa nionego przedstawiciela; 

 

i) okre lenie „obywatel” oznacza: 

 

i) ka d  osob  fizyczn  posiadaj c  obywatelstwo 

Umawiaj cego si  Pa stwa, 

ii) ka d  osob  prawn , spó k  osobow  lub stowarzyszenie 

utworzone na podstawie ustawodawstwa obowi zuj cego w 

Umawiaj cym si  Pa stwie. 

 

 

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym momencie przez Umawiaj ce 

si  Pa stwo, je eli z kontekstu nie wynika inaczej, ka de okre lenie w niej nie 

zdefiniowane, b dzie mia o takie znaczenie, jakie ma ono w danym czasie w  

przepisach prawnych tego Pa stwa w zakresie podatków, do których ma 

zastosowanie niniejsza Umowa,  przy czym znaczenie wynikaj ce z 

ustawodawstwa podatkowego tego Pa stwa ma pierwsze stwo przed znaczeniem 

nadanym okre leniu przez inne przepisy prawne tego Pa stwa. 

 

 
 

Artyku  4 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA 
 

 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, okre lenie „osoba maj ca miejsce 

zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie” oznacza ka d  osob , 

która zgodnie z prawem tego Pa stwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej 

miejsce zamieszkania, miejsce sta ego pobytu, siedzib  zarz du albo inne 

kryterium o podobnym charakterze i obejmuje równie  to Pa stwo, jego jednostk  

terytorialn  lub organ lokalny. Okre lenie to jednak nie obejmuje osób, które 

podlegaj  opodatkowaniu w tym Pa stwie w zakresie dochodu osi ganego tylko 

ze róde  w tym Pa stwie lub z tytu u maj tku po o onego w tym Pa stwie. 

 

2. Je eli, stosownie do postanowie  ust pu 1, osoba fizyczna ma miejsce 

zamieszkania w obu Umawiaj cych si  Pa stwach, to jej status okre la si  wed ug 

nast puj cych zasad: 

 

a) osob  uwa a si  za maj c  miejsce zamieszkania w tym Pa stwie, 

w którym ma ona sta e miejsce zamieszkania; je eli ma ona sta e 

miejsce zamieszkania w obu Umawiaj cych si  Pa stwach, to 

uwa a si  j  za maj c  miejsce zamieszkania tylko w tym 
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Pa stwie, z którym ma ona ci lejsze powi zania osobiste i 

gospodarcze (o rodek interesów yciowych); 

 

b) je eli nie mo na ustali , w którym Pa stwie osoba ma o rodek 

interesów yciowych, albo je eli nie posiada ona sta ego miejsca 

zamieszkania w adnym z Pa stw, to uwa a si  j  za maj c  

miejsce zamieszkania w tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym 

zwykle przebywa; 

 

c) je eli przebywa ona zazwyczaj w obu Pa stwach lub nie przebywa 

zazwyczaj w adnym z nich, to uwa a si  j  za maj c  miejsce 

zamieszkania w tym Pa stwie, którego jest obywatelem; 

 

d) je eli osoba jest obywatelem obydwu Pa stw lub nie jest 

obywatelem adnego z nich, to w a ciwe organy Umawiaj cych si  

Pa stw rozstrzygn  spraw  w drodze wzajemnego porozumienia. 

 

3. Je eli, stosownie do postanowie  ust pu 1, osoba nie b d ca osob  fizyczn , 

ma siedzib  w obu Umawiaj cych si  Pa stwach, to uwa a si , e ma ona 

siedzib  w tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  miejsce jej 

faktycznego zarz du. 

 

 
 

Artyku  5 
 

ZAK AD 
 

 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, okre lenie „zak ad” oznacza sta  placówk , 

przez któr  ca kowicie lub cz ciowo prowadzona jest dzia alno  

przedsi biorstwa. 

 

2. Okre lenie „zak ad” obejmuje w szczególno ci: 

 

a) siedzib  zarz du, 

b) fili , 

c) biuro, 

d) fabryk , 

e) warsztat,  

f) kopalni , ród o ropy naftowej lub gazu, kamienio om albo ka de 

inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 

 

3. Plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne stanowi  zak ad tylko wtedy, 

je eli trwaj  one d u ej ni  dwana cie miesi cy. 

 

4. Bez wzgl du na poprzednie postanowienia tego artyku u, okre lenie „zak ad” 

nie obejmuje: 
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a) u ytkowania placówek, które s u  wy cznie do sk adowania, 

wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów nale cych do 

przedsi biorstwa; 

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów nale cych do 

przedsi biorstwa wy cznie w celu sk adowania, wystawiania lub 

wydawania; 

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów nale cych do  

przedsi biorstwa wy cznie w celu przerobu przez inne 

przedsi biorstwo; 

d) utrzymywania sta ej placówki wy cznie w celu zakupu dóbr lub 

towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsi biorstwa; 

e) utrzymywania sta ej placówki wy cznie w celu prowadzenia dla 

przedsi biorstwa jakiejkolwiek innej dzia alno ci o charakterze 

przygotowawczym lub pomocniczym; 

f)  utrzymywania sta ej placówki wy cznie w celu prowadzenia 

któregokolwiek rodzaju dzia alno ci, o jakich mowa w punktach a) 

do e), pod warunkiem jednak, e ca kowita dzia alno  tej placówki, 

wynikaj ca z takiego po czenia rodzajów dzia alno ci ma charakter 

przygotowawczy lub pomocniczy. 

 

5. Bez wzgl du na postanowienia ust pów 1 i 2, je eli osoba, z wyj tkiem 

niezale nego przedstawiciela w rozumieniu ust pu 6, dzia a w imieniu 

przedsi biorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pe nomocnictwo do 

zawierania umów w Umawiaj cym si  Pa stwie w imieniu przedsi biorstwa, to 

uwa a si , e przedsi biorstwo to posiada w tym Pa stwie zak ad, w zakresie 

ka dego rodzaju dzia alno ci, jak  osoba ta podejmuje dla przedsi biorstwa, 

chyba e czynno ci wykonywane przez t  osob  ograniczaj  si  do rodzajów 

dzia alno ci, wymienionych w ust pie 4, które gdyby by y wykonywane za 

po rednictwem sta ej placówki nie powodowa yby uznania tej placówki za zak ad 

na podstawie postanowie  tego ust pu. 

 

6. Nie uwa a si , e przedsi biorstwo posiada zak ad w Umawiaj cym si  

Pa stwie tylko z tego powodu, e wykonuje ono w tym Pa stwie czynno ci przez 

maklera, generalnego komisanta albo przez jakiegokolwiek innego niezale nego 

przedstawiciela, pod warunkiem, e te osoby dzia aj  w ramach swojej zwyk ej 

dzia alno ci. 

 

7. Fakt, e spó ka maj ca siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie kontroluje lub 

jest kontrolowana przez spó k , która ma siedzib  w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie, albo która prowadzi dzia alno  w tym drugim Pa stwie (przez 

posiadany tam zak ad albo w inny sposób), nie wystarcza, aby któr kolwiek z 

tych spó ek uwa a  za zak ad drugiej spó ki. 

 

 
 
 
 
 

Artyku  6 
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DOCHÓD Z MAJ TKU NIERUCHOMEGO 
 

 

1. Dochód osi gany przez osob  maj c  miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

Umawiaj cym si  Pa stwie z maj tku nieruchomego (w czaj c dochód z 

gospodarstwa rolnego lub le nego), po o onego w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie, mo e by  opodatkowany w tym drugim Pa stwie. 

 

2. Okre lenie „maj tek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo 

tego Umawiaj cego si  Pa stwa, na terytorium którego dany maj tek jest 

po o ony. Okre lenie to obejmuje w ka dym przypadku mienie przynale ne do 

maj tku nieruchomego, ywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i le nych, 

prawa, do których maj  zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotycz ce 

w asno ci ziemi, prawa u ytkowania nieruchomo ci, jak równie  prawa do 

sta ych i zmiennych wiadcze  z tytu u eksploatacji lub prawa do eksploatacji 

z ó  mineralnych, róde  i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki 

eglugi ródl dowej i statki powietrzne nie stanowi  maj tku nieruchomego. 

 

3. Postanowienia ust pu 1 stosuje si  do dochodu osi gni tego z bezpo redniego 

u ytkowania, dzier awy lub innego rodzaju u ytkowania maj tku nieruchomego. 

 

4. Postanowienia ust pów 1 i 3 stosuje si  równie  do dochodu z maj tku 

nieruchomego przedsi biorstwa i do dochodu z maj tku nieruchomego s u cego 

do wykonywania wolnego zawodu. 
 
 
 

Artyku  7 
 

ZYSKI PRZEDSI BIORSTW 
 

 1. Zyski przedsi biorstwa Umawiaj cego si  Pa stwa podlegaj  opodatkowaniu 

tylko w tym Pa stwie, chyba e przedsi biorstwo prowadzi w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie dzia alno  gospodarcz  poprzez po o ony tam 

zak ad. Je eli przedsi biorstwo wykonuje dzia alno  w ten sposób, to zyski 

przedsi biorstwa mog  by  opodatkowane w drugim Pa stwie, jednak tylko 

w takiej mierze, w jakiej mo na przypisa  je temu zak adowi. 

 2.  Je eli przedsi biorstwo Umawiaj cego si  Pa stwa wykonuje dzia alno  w 

drugim Umawiaj cym si  Pa stwie poprzez po o ony tam zak ad, to, z 

zastrze eniem postanowie  ust pu 3, w ka dym Umawiaj cym si  Pa stwie 

nale y przypisa  takiemu zak adowi takie zyski, które móg by on osi gn , 

gdyby wykonywa  tak  sam  lub podobn  dzia alno  w takich samych lub 

podobnych warunkach jako samodzielne przedsi biorstwo i by  ca kowicie 

niezale ny w stosunkach z przedsi biorstwem, którego jest zak adem. 
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 3. Przy ustalaniu zysków zak adu dopuszcza si  odliczanie nak adów 

ponoszonych na rzecz tego zak adu, w cznie z kosztami zarz dzania i ogólnymi 

kosztami administracyjnymi, niezale nie od tego, czy powsta y w tym Pa stwie, 

w którym po o ony jest zak ad, czy gdzie indziej. 

 4. Je eli w Umawiaj cym si  Pa stwie istnieje zwyczaj ustalania zysków 

zak adu przez podzia  ca kowitych zysków przedsi biorstwa na jego 

poszczególne cz ci, to postanowienia ust pu 2 nie wykluczaj  ustalenia przez 

to Umawiaj ce si  Pa stwo zysku do opodatkowania wed ug zwykle 

stosowanego podzia u; sposób stosowanego podzia u zysku musi jednak by  

taki, eby wynik by  zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule. 

 5. Nie mo na przypisa  zak adowi zysku tylko z tytu u samego zakupu dóbr lub 

towarów przez ten zak ad dla przedsi biorstwa. 

 6. Przy stosowaniu poprzednich ust pów, ustalanie zysków zak adu powinno 

by  dokonywane ka dego roku w taki sam sposób, chyba e istniej  uzasadnione 

powody, aby post pi  inaczej. 

 7. Je eli w zyskach mieszcz  si  dochody, które zosta y odr bnie uregulowane 

w innych artyku ach niniejszej Umowy, to postanowienia tych innych artyku ów 

nie b d  naruszane przez postanowienia tego artyku u. 

8.  Okre lenie „zyski” u yte w tym artykule obejmuje  zyski osi gni te przez  

wspólnika z tytu u jego uczestnictwa w spó ce osobowej lub w ka dym innym 

zrzeszeniu osób, które dla celów podatkowych traktowane jest w identyczny 

sposób, a w przypadku Austrii, zyski osi gni te z tytu u uczestnictwa w  spó ce 

cichej (Stille Gesellschaft) utworzonej na podstawie prawa austriackiego. 

 
 
 

Artyku  8 
 

TRASNPORT EGLUGI MORSKIEJ I EGLUGI RÓDL DOWEJ 
ORAZ TRASNPORT POWIETRZNY 

 

 

1. Zyski osi gane z eksploatacji statków morskich lub statków powietrznych w 

transporcie mi dzynarodowym podlegaj  opodatkowaniu tylko w tym 

Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  miejsce faktycznego zarz du 

przedsi biorstwa. 

 

2. Zyski osi gane z eksploatacji statków w egludze ródl dowej podlegaj  

opodatkowaniu tylko w tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  

miejsce faktycznego zarz du przedsi biorstwa. 
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3. Je li miejsce faktycznego zarz du przedsi biorstwa eglugi morskiej lub 

przedsi biorstwa eglugi ródl dowej znajduje si  na pok adzie statku morskiego 

lub statku eglugi ródl dowej, to uwa a si , e znajduje si  ono w tym 

Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  port macierzysty statku 

morskiego lub statku eglugi ródl dowej, lub je eli statek morski lub statek 

eglugi ródl dowej nie ma portu macierzystego, to w tym Umawiaj cym si  

Pa stwie, w którym osoba eksploatuj ca statek morski lub statek eglugi 

ródl dowej ma miejsce zamieszkania lub siedzib . 

 

4. Postanowienia ust pu 1 stosuje si  równie  do zysków pochodz cych z 

uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsi biorstwie lub 

mi dzynarodowym zwi zku eksploatacyjnym. 

 

5. W rozumieniu tego artyku u, zyski osi gane z eksploatacji statków morskich 

lub statków powietrznych w transporcie mi dzynarodowym obejmuj : 

 

a) zyski osi gane z najmu samych statków morskich lub statków powietrznych 

bez za ogi; i 

 

b) zyski osi gane z u ytkowania, utrzymywania lub najmu kontenerów (w czaj c 

przyczepy i zwi zane z nimi urz dzenia s u ce do transportu kontenerów) 

stosowanych do transportu dóbr lub towarów, 

 

je eli taki najem lub u ytkowanie, utrzymywanie albo najem ma w danym 

przypadku charakter uboczny w stosunku do eksploatacji statków morskich lub 

statków powietrznych w transporcie mi dzynarodowym.   

 
 

Artyku  9 
 

PRZEDSI BIORSTWA POWI ZANE 
 

 

1. Je eli: 

 

a) przedsi biorstwo Umawiaj cego si  Pa stwa uczestniczy 

bezpo rednio lub po rednio w zarz dzaniu, kontroli lub w kapitale 

przedsi biorstwa drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa , albo 

 

b) te same osoby uczestnicz  bezpo rednio lub po rednio w 

zarz dzaniu, kontroli lub w kapitale przedsi biorstwa 

Umawiaj cego si  Pa stwa i przedsi biorstwa drugiego 

Umawiaj cego si  Pa stwa, 

 

i je eli w jednym i w drugim przypadku mi dzy dwoma przedsi biorstwami w 

zakresie ich stosunków handlowych i finansowych, zostan  umówione lub 

narzucone warunki, które ró ni  si  od warunków, które ustali yby mi dzy sob  

niezale ne przedsi biorstwa, wówczas zyski, które osi gn oby jedno z 
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przedsi biorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie 

osi gn o, mog  by  uznane za zyski tego przedsi biorstwa i odpowiednio 

opodatkowane. 

 

2. Je eli Umawiaj ce si  Pa stwo w cza do zysków w asnego przedsi biorstwa i 

odpowiednio opodatkowuje, równie  zyski przedsi biorstwa drugiego 

Umawiaj cego si  Pa stwa, z tytu u których przedsi biorstwo to zosta o 

opodatkowane w tym drugim Pa stwie, a zyski w ten sposób po czone s  

zyskami, które osi gn oby przedsi biorstwo pierwszego Pa stwa, gdyby warunki 

ustalone mi dzy oboma przedsi biorstwami by y takie, jak mi dzy 

przedsi biorstwami niezale nymi, wtedy to drugie Pa stwo dokona odpowiedniej 

korekty kwoty podatku wymierzonego w tym Pa stwie. Przy ustalaniu takiej 

korekty b d  odpowiednio uwzgl dniane inne postanowienia niniejszej Umowy, a 

w a ciwe organy Umawiaj cych si  Pa stw, b d  w razie konieczno ci 

porozumiewa  si  ze sob  bezpo rednio. 

 

 

Artyku  10 
 

DYWIDENDY 
 

1. Dywidendy wyp acane przez spó k  maj c  siedzib  w Umawiaj cym si  

Pa stwie osobie maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie, mog  by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 

2. Jednak e dywidendy takie mog  by  opodatkowane tak e w Umawiaj cym si  

Pa stwie, w którym  spó ka wyp acaj ca dywidendy ma swoj  siedzib , i zgodnie 

z prawem tego Pa stwa, ale je eli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce 

zamieszkania lub siedzib  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, to podatek tak 

ustalony nie mo e przekroczy : 

 

a) 5 % kwoty dywidend brutto, je eli osob  uprawnion  jest spó ka (inna 

ni  spó ka osobowa), której bezpo redni udzia  w kapitale spó ki 

wyp acaj cej dywidendy wynosi co najmniej 10 %; 

b) 15 % kwoty dywidend brutto we wszystkich pozosta ych przypadkach. 

 

Postanowienia tego ust pu nie dotycz  opodatkowania spó ki w odniesieniu do 

zysków z których dywidendy s  wyp acane. 

 

3. Okre lenie "dywidendy" u yte w tym artykule, oznacza dochód z akcji, akcji 

gratisowych, praw do udzia u w zysku, akcji w górnictwie, akcji cz onków-

za o ycieli lub innych praw z wyj tkiem wierzytelno ci, do udzia u w zyskach, 

jak równie  dochód z innych praw w spó ce, który wed ug prawa podatkowego 

Pa stwa, w którym spó ka wyp acaj ca dywidendy ma siedzib , jest pod 

wzgl dem podatkowym traktowany jak dochód z akcji. 

 

4. Postanowienia ust pów 1 i 2 nie maj  zastosowania, je eli osoba uprawniona 

do dywidend, maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  

Pa stwie, wykonuje w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  
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siedziba spó ki wyp acaj cej dywidendy, dzia alno  gospodarcz  poprzez zak ad 

w nim po o ony, b d  wykonuje w tym drugim Pa stwie wolny zawód za pomoc  

po o onej tam sta ej placówki, i gdy udzia , z tytu u którego wyp aca si  

dywidendy, faktycznie wi e si  z dzia alno ci  takiego zak adu lub sta ej 

placówki. W takim przypadku stosuje si  postanowienia artyku u 7 lub artyku u 

14. 

 

5. Je eli spó ka, której siedziba znajduje si  w Umawiaj cym si  Pa stwie, osi ga 

zyski lub dochody z drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa, wówczas to drugie 

Pa stwo nie mo e ani obci a  podatkiem dywidend wyp acanych przez t  

spó k , z wyj tkiem przypadku, gdy takie dywidendy s  wyp acane osobie 

maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w tym drugim Pa stwie lub w 

przypadku, gdy udzia , z tytu u którego dywidendy s  wyp acane, faktycznie 

wi e si  z dzia alno ci  zak adu lub sta ej placówki po o onej w drugim 

Pa stwie, ani te  obci a  nie wydzielonych zysków spó ki podatkiem od nie 

wydzielonych zysków, nawet kiedy wyp acone dywidendy lub nie wydzielone 

zyski ca kowicie lub cz ciowo pochodz  z zysków albo dochodów osi gni tych 

w tym drugim Pa stwie. 

 
 

Artyku  11 
 

ODSETKI 
 

 

1. Odsetki, które powstaj  w Umawiaj cym si  Pa stwie i s  wyp acane osobie 

maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, 

mog  by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 
2. Jednak e takie odsetki mog  by  tak e opodatkowane w Umawiaj cym si  

Pa stwie, w którym powstaj  i zgodnie z ustawodawstwem tego Pa stwa, ale 

je eli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, to podatek w ten sposób wymierzony nie 

mo e przekroczy  5 % kwoty brutto tych odsetek. W a ciwe organy 

Umawiaj cych si  Pa stw rozstrzygn , w drodze wzajemnego porozumienia, 

sposób stosowania tego ograniczenia. 
 

3. Bez wzgl du na postanowienia ust pu 2, wszelkie odsetki, o których mowa w 

ust pie 1, podlegaj  opodatkowaniu tylko w Umawiaj cym si  Pa stwie, w 

którym odbiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzib , je eli odbiorca jest osob  

uprawnion  do tych odsetek, a odsetki s  wyp acane:  

 

a) na rzecz Rz du Rzeczypospolitej Polskiej lub Rz du Republiki 

Austrii; 

b) w zwi zku z po yczk  dowolnego rodzaju przyznan , 

zabezpieczon  lub gwarantowan  przez instytucj  publiczn  w celu 

promocji eksportu; 

c) w zwi zku ze sprzeda  na kredyt urz dzenia przemys owego, 

handlowego lub naukowego; 
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d) w zwi zku z po yczk  dowolnego rodzaju przyznan  przez bank. 

 

4. U yte w tym artykule okre lenie "odsetki" oznacza dochód z wszelkiego 

rodzaju wierzytelno ci, zarówno zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych  

hipotek  lub prawem  do uczestniczenia w zyskach d u nika, a w szczególno ci 

dochody z po yczek rz dowych oraz dochody z obligacji lub skryptów d u nych, 

w cznie z premiami i nagrodami zwi zanymi z takimi po yczkami, obligacjami 

lub skryptami d u nymi. Op at karnych z tytu u opó nionej zap aty nie uwa a si  

za odsetki w rozumieniu tego artyku u. 

 

5. Postanowienia ust pów 1, 2 i 3 nie maj  zastosowania, je eli osoba uprawniona 

do tych odsetek maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  

Pa stwie, prowadzi w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym powstaj  

odsetki, dzia alno  gospodarcz  poprzez zak ad tam po o ony b d  wykonuje 

tam wolny zawód za pomoc   sta ej placówki, i je eli wierzytelno , z tytu u 

której p acone s  odsetki, jest faktycznie zwi zana z takim zak adem lub sta  

placówk . W takim przypadku stosuje si  postanowienia artyku u 7 lub artyku u 

14. 

 

6. Uwa a si , e odsetki powstaj  w Umawiaj cym si  Pa stwie, je eli p atnikiem 

jest osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w tym Pa stwie. Je eli 

jednak osoba wyp acaj ca odsetki, bez wzgl du na to, czy ma ona miejsce 

zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie, posiada w 

Umawiaj cym si  Pa stwie zak ad lub sta  placówk , w zwi zku z dzia alno ci  

których powsta o zobowi zanie, z tytu u którego s  wyp acane odsetki i zap ata 

tych odsetek jest pokrywana przez ten zak ad lub sta  placówk , to uwa a si , e 

odsetki takie powstaj  w Pa stwie, w którym po o ony jest zak ad lub sta a 

placówka. 

 

7. Je eli w wyniku szczególnych powi za  mi dzy p atnikiem a osob  

uprawnion  do odsetek lub mi dzy nimi a osob  trzeci , kwota odsetek 

zwi zanych z zad u eniem, z tytu u którego s  wyp acane przekracza kwot , która 

by aby uzgodniona pomi dzy p atnikiem a osob  uprawnion  do odsetek bez 

takich powi za , wówczas postanowienia tego artyku u maj  zastosowanie tylko 

do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadp acona cz  podlega 

opodatkowaniu w ka dym Umawiaj cym si  Pa stwie zgodnie z jego prawem i z 

uwzgl dnieniem odpowiednich postanowie  niniejszej Umowy. 

 
 
 
 
 
 
 

Artyku  12 
 

NALE NO CI LICENCYJNE 
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1. Nale no ci licencyjne powstaj ce w Umawiaj cym si  Pa stwie i wyp acane 

osobie uprawnionej maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie, mog  by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 

2. Jednak e, nale no ci o których mowa w ust pie 1, mog  by  równie  

opodatkowane w Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym powstaj  i zgodnie z 

prawem tego Pa stwa, ale je eli odbiorca jest w a cicielem nale no ci 

licencyjnych, podatek w ten sposób ustalony nie mo e przekroczy  5 % procent 

kwoty nale no ci licencyjnych brutto. 

 

3. Okre lenie „nale no ci licencyjne” u yte w tym artykule, oznacza wszelkiego 

rodzaju nale no ci p acone za u ytkowanie lub prawo do u ytkowania wszelkich 

praw autorskich do dzie a literackiego, artystycznego lub naukowego, w cznie z 

filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, 

planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak równie  za 

u ytkowanie lub prawo do u ytkowania jakiegokolwiek urz dzenia 

przemys owego, handlowego lub naukowego lub za korzystanie z do wiadczenia 

w dziedzinie przemys owej, handlowej lub naukowej.  

 

4. Postanowienia ust pów 1 i 2 nie maj  zastosowania, je eli osoba uprawniona 

do nale no ci licencyjnych, maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

Umawiaj cym si  Pa stwie prowadzi w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, z 

którego pochodz  nale no ci licencyjne, dzia alno  gospodarcz  poprzez zak ad 

w nim po o ony b d  wykonuje wolny zawód za pomoc  sta ej placówki, a prawa 

lub maj tek, z tytu u których wyp acane s  nale no ci licencyjne faktycznie wi  

si  z dzia alno ci  tego zak adu lub sta ej placówki. W takim przypadku stosuje 

si  postanowienia artyku u 7 lub artyku u 14. 

 

5. Uwa a si , e nale no ci licencyjne powstaj  w Umawiaj cym si  Pa stwie, 

gdy p atnikiem jest osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w tym 

Pa stwie. Je eli jednak osoba wyp acaj ca nale no ci licencyjne, bez wzgl du na 

to czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie, 

posiada w Umawiaj cym si  Pa stwie zak ad lub sta  placówk  w zwi zku z 

którymi powsta  obowi zek zap aty tych nale no ci i nale no ci te s  ponoszone 

przez ten zak ad lub sta  placówk , wówczas uwa a si , e nale no ci licencyjne 

powstaj  w Pa stwie, w którym znajduje si  zak ad lub sta a placówka. 

 

6. Je eli w wyniku szczególnych powi za  mi dzy p atnikiem a osob  

uprawnion  do nale no ci licencyjnych lub mi dzy nimi a osob  trzeci , kwota 

nale no ci licencyjnych p acona za u ytkowanie, prawo lub informacj , 

przekracza kwot , któr  p atnik i osoba uprawniona do nale no ci licencyjnych 

uzgodniliby bez tych powi za , wówczas postanowienia tego artyku u stosuje si  

tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadp acona cz , 

podlega opodatkowaniu w ka dym Umawiaj cym si  Pa stwie zgodnie z jego 

prawem i z uwzgl dnieniem innych postanowie  niniejszej Umowy. 

 

 
Artyku  13 
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ZYSKI Z PRZENIESIENIA W ASNO CI MAJ TKU 

 

 

1. Zyski osi gane przez osob  maj c  miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

Umawiaj cym si  Pa stwie, z przeniesienia tytu u w asno ci maj tku 

nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 i po o onego w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie, mog  by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 

2. Zyski osi gane z przeniesienia w asno ci akcji lub innych praw w spó ce, której 

maj tek sk ada si  g ównie, bezpo rednio lub po rednio, z maj tku nieruchomego 

po o onego w Umawiaj cym si  Pa stwie lub z praw wchodz cych w sk ad tego 

maj tku nieruchomego mog  by  opodatkowane w tym Pa stwie. 

 

3. Zyski z przeniesienia w asno ci maj tku ruchomego stanowi cego cz  

maj tku zak adu, który przedsi biorstwo jednego Umawiaj cego si  Pa stwa 

posiada w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie b d  maj tku ruchomego 

wchodz cego w sk ad sta ej palcówki, któr   osoba maj ca miejsce zamieszkania 

lub siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie posiada w  drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie w celu wykonywania wolnego zawodu, cznie z zyskami, które 

pochodz  z przeniesienia tytu u w asno ci takiego zak adu (odr bnie albo z ca ym 

przedsi biorstwem) lub sta ej placówki, mog  by  opodatkowane w tym drugim 

Pa stwie.  

 

4. Zyski z przeniesienia w asno ci statków morskich lub statków powietrznych 

eksploatowanych w transporcie mi dzynarodowym oraz statków 

eksploatowanych w egludze ródl dowej lub z przeniesienia w asno ci maj tku 

ruchomego zwi zanego z eksploatacj  takich statków morskich, statków 

powietrznych lub statków eglugi ródl dowej podlegaj  opodatkowaniu tylko w 

tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  miejsce faktycznego 

zarz du przedsi biorstwa. 

 

5. Zyski z przeniesienia w asno ci jakiegokolwiek maj tku, innego ni  maj tek 

wymieniony w powy szych ust pach, podlegaj  opodatkowaniu tylko w tym 

Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym przenosz cy w asno  ma miejsce 

zamieszkania lub siedzib . 

 

6. W przypadku osoby, która mia a miejsce zamieszkania w Umawiaj cym si  

Pa stwie i uzyska a miejsce zamieszkania w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, 

postanowienia ust pu 5 nie naruszaj  prawa pierwszego wymienionego Pa stwa 

do opodatkowania tej osoby zgodnie z jego wewn trznym prawem z  tytu u zysku 

z przeniesienia w asno ci akcji (udzia ów) osi gni tego do momentu zmiany 

miejsca zamieszkania przez t  osob . Warto  akcji (udzia ów) przyj ta przez 

pierwsze wymienione Pa stwo w celu obliczenia zysków podlegaj cych 

opodatkowaniu b dzie obejmowa a koszty nabycia tych akcji (udzia ów) przez 

drugie Umawiaj ce si  Pa stwo o ile z tytu u pó niejszego przeniesienia 

w asno ci tych akcji (udzia ów) powstaj  zyski, które podlegaj  opodatkowaniu w 

tym drugim Pa stwie. 
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Artyku  14 

 
WOLNE ZAWODY 

 
1. Dochody, które osoba maj ca miejsce zamieszkania w Umawiaj cym si  

Pa stwie osi ga z wykonywania wolnego zawodu albo innej dzia alno ci o 

samodzielnym charakterze, podlegaj  opodatkowaniu tylko w tym Pa stwie, 

chyba e osoba ta posiada sta  placówk  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie w 

celu wykonywania swej dzia alno ci. Je eli posiada ona tak  sta  placówk , 

wówczas dochód mo e by  opodatkowany w drugim Pa stwie, jednak tylko w 

takim zakresie, w jakim mo e by  przypisany tej sta ej placówce. 

  

2. Okre lenie „wolny zawód” obejmuje w szczególno ci samodzielnie 

wykonywan  dzia alno  naukow , literack , artystyczn , wychowawcz  lub 

o wiatow , jak równie  samodzielnie wykonywan  dzia alno  lekarzy, 

prawników, in ynierów, architektów, dentystów i ksi gowych. 
 
 
 

Artyku  15 
 

PRACA NAJEMNA 
 

 

1. Z uwzgl dnieniem postanowie  artyku ów 16, 18, 19 i 20, pensje, p ace i inne 

podobne wynagrodzenia, które osoba maj ca miejsce zamieszkania w 

Umawiaj cym si  Pa stwie otrzymuje za prac  najemn , podlegaj  

opodatkowaniu tyko w tym Pa stwie, chyba e praca wykonywana jest w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie. Je eli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za 

ni  wynagrodzenie mo e by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 
2. Bez wzgl du na postanowienia ust pu 1, wynagrodzenie, jakie osoba maj ca 

miejsce zamieszkania w Umawiaj cym si  Pa stwie otrzymuje za prac  najemn  

wykonywan  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, podlega opodatkowaniu 

tylko w pierwszym wymienionym Pa stwie je eli: 

 

a) odbiorca przebywa w drugim Pa stwie przez okres lub okresy nie 

przekraczaj ce cznie 183 dni w danym roku podatkowym, i 

b) wynagrodzenie jest wyp acane przez pracodawc  lub w imieniu 

pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w 

drugim Pa stwie, i 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zak ad lub sta  placówk , 

któr  pracodawca posiada w drugim Pa stwie. 

 

3. Bez wzgl du na poprzednie postanowienia tego artyku u, wynagrodzenie 

otrzymywane za prac  najemn , wykonywan  na pok adzie statku morskiego  lub 

statku powietrznego eksploatowanego w transporcie mi dzynarodowym lub na 

pok adzie statku eglugi ródl dowej mo e by  opodatkowane w tym 
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Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  miejsce faktycznego zarz du 

przedsi biorstwa. 

 

 
Artyku  16 

 
WYNAGRODZENIA DYREKTORÓW 

 

 

Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wyp aty, które osoba maj ca miejsce 

zamieszkania w Umawiaj cym si  Pa stwie otrzymuje z tytu u cz onkostwa w 

radzie zarz dzaj cej spó ki maj cej siedzib  w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie, mog  by  opodatkowane w tym drugim Pa stwie. 

 
 
 
 
 

Artyku  17 
 

ARTY CI I SPORTOWCY 
 

1. Bez wzgl du na postanowienia artyku ów 7, 14 i 15, dochód uzyskany przez 

osob  maj c  miejsce zamieszkania w Umawiaj cym si  Pa stwie z tytu u 

dzia alno ci artystycznej, na przyk ad artysty scenicznego, filmowego radiowego 

lub telewizyjnego, jak te  muzyka lub sportowca, z osobi cie wykonywanej w 

tym charakterze dzia alno ci w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, mo e by  

opodatkowany w tym drugim Pa stwie. 

 

2. Je eli dochód, maj cy zwi zek z osobi cie wykonywan  dzia alno ci  artysty 

lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej osobie, 

to dochód taki, bez wzgl du na postanowienia artyku ów 7, 14 i 15, mo e by  

opodatkowany w tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym dzia alno  tego 

artysty lub sportowca jest wykonywana. 

 

3. Postanowienia ust pów 1 i 2 nie maj  zastosowania do dochodu 

uzyskiwanego z dzia alno ci prowadzonej w Umawiaj cym si  Pa stwie przez 

artyst  lub sportowca, je eli wizyta w tym Pa stwie jest ca kowicie lub w 

przewa aj cej cz ci finansowana z funduszy publicznych jednego lub obu 

Umawiaj cych si  Pa stw, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji 

rz dowej b d  przez organizacj  uznawan  za organizacj  charytatywn . 

 
 
 

Artyku  18 
 

EMERYTURY, RENTY I PODOBNE P ATNO CI 
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1. Emerytury i podobne p atno ci lub renty otrzymywane przez osob  maj c  

miejsce zamieszkania w Umawiaj cym si  Pa stwie  z drugiego Umawiaj cego 

si  Pa stwa podlegaj  opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym 

Pa stwie. 

 

2. Okre lenie „renty” oznacza okre lon  kwot  wyp acan  okresowo w ustalonych 

terminach do ywotnio lub przez okre lony albo daj cy si  ustali  okres, jako 

spe nienie zobowi zania dokonywania wyp at w zamian za w pe ni dokonane 

zobowi zanie pieni ne lub w równowa niku danej kwoty pieni nej. 

 

3. Dochód osi gni ty przez osob   maj c  miejsce zamieszkania w Umawiaj cym 

si  Pa stwie z drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa z uprawnienia do wiadcze  

alimentacyjnych nie podlega opodatkowaniu w  pierwszym wymienionym 

Pa stwie je li taki dochód podlega zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z 

ustawodawstwem drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa. 

 
 
 

Artyku  19 
 

PRACOWNICY PA STWOWI 
 

1.  

a) Pensje, p ace i inne podobne wynagrodzenia, inne ni  emerytura, 

wyp acane przez Umawiaj ce si  Pa stwo lub jego jednostk  

terytorialn  lub organ lokalny osobie fizycznej z tytu u us ug 

wiadczonych na rzecz tego Pa stwa lub jednostki albo organu, 

podlegaj  opodatkowaniu tylko w tym Pa stwie. 

b) Jednak e takie pensje, p ace i inne podobne wynagrodzenia 

podlegaj  opodatkowaniu tylko w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie, je eli us ugi s  wiadczone w tym Pa stwie, a osoba 

wiadcz ca te us ugi ma miejsce zamieszkania w tym drugim 

Pa stwie, i która: 

i) jest obywatelem tego Pa stwa; lub 

ii) nie sta a si  osob  maj c  miejsce zamieszkania w tym 

Pa stwie wy cznie w celu wiadczenia tych us ug. 

 

2.  

a)  Jakakolwiek emerytura wyp acana przez, lub pochodz ca z 

funduszy utworzonych przez Umawiaj ce si  Pa stwo lub jego 

jednostk  terytorialn  albo organ lokalny, osobie fizycznej z tytu u 

wiadczenia us ug na rzecz tego Pa stwa lub jednostki terytorialnej 

albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w tym 

Pa stwie. 

b) Jednak e taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie, je eli osoba jest obywatelem tego 

Pa stwa i posiada w nim miejsce zamieszkania. 
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3. Postanowienia artyku ów 15, 16, 17 i 18 stosuje si  do pensji, p ac i innych 

podobnych wynagrodze  oraz emerytur z tytu u wiadczenia us ug pozostaj cych 

w zwi zku z dzia alno ci  gospodarcz  prowadzon  przez Umawiaj ce si  

Pa stwo lub jego jednostk  terytorialn  lub organ lokalny. 

 

 
Artyku  20 

 
PROFESOROWIE I PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY 

 

Profesor, nauczyciel lub pracownik naukowo-badawczy, który czasowo przebywa 

w Umawiaj cym si  Pa stwie wy cznie w celu  nauczania lub prowadzenia 

bada  naukowych na uniwersytecie, w szkole wy szej lub innej uznanej instytucji 

o wiatowej tego Umawiaj cego si  Pa stwa i który ma miejsce zamieszkania w 

drugim Umawiaj cym si  Pa stwie lub bezpo rednio przed przyjazdem mia  tam 

miejsce zamieszkania, b dzie zwolniony od opodatkowania w pierwszym 

wymienionym Pa stwie przez okres nie przekraczaj cy 2 lat, licz c od daty jego 

pierwszego pobytu w tym celu w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z 

tytu u nauczania lub prowadzenia bada  naukowych, pod warunkiem, e 

wynagrodzenie takiej osoby podlega opodatkowaniu w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie.  

 
 

Artyku  21 
 

STUDENCI 
 

 

1. P atno ci uzyskiwane na utrzymanie, nauk  lub szkolenie przez studenta lub  

praktykanta, który przyby  do Umawiaj cego si  Pa stwa wy cznie w celu nauki 

lub szkolenia i który ma miejsce zamieszkania w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie albo mia  tam miejsce zamieszkania bezpo rednio przed przyjazdem, nie 

podlegaj  opodatkowaniu w pierwszym wymienionym Pa stwie, je eli p atno ci 

te pochodz  ze róde  spoza tego Pa stwa. 

 

2. Wynagrodzenie, które student lub praktykant który ma miejsce zamieszkania w 

Umawiaj cym si  Pa stwie lub mia  tam poprzednio miejsce zamieszkania 

otrzymuje z tytu u  pracy najemnej, któr  wykonuje w drugim Umawiaj cym si  

Pa stwie przez okres lub okresy nie przekraczaj ce cznie 183 dni w danym roku 

podatkowym nie podlega opodatkowaniu w tym drugim Pa stwie, je eli 

zatrudnienie to ma zwi zek z jego studiami lub praktyk  odbywan  w pierwszym 

wymienionym Pa stwie. 

 

 
 

Artyku  22 
 

INNE DOCHODY 
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1. Cz ci dochodu osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

Umawiaj cym si  Pa stwie, bez wzgl du na to gdzie s  osi gane, a nie obj te 

postanowieniami poprzednich artyku ów niniejszej Umowy, podlegaj  

opodatkowaniu tylko w tym Pa stwie. 

 

2. Postanowie  ust pu 1 nie stosuje si  do dochodu nie b d cego dochodem z 

maj tku nieruchomego, okre lonego w ust pie 2 artyku u 6, je eli osoba 

osi gaj ca taki dochód, posiadaj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w jednym 

Umawiaj cym si  Pa stwie, prowadzi w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie 

dzia alno  gospodarcz  poprzez zak ad w nim po o ony lub wykonuje tam wolny 

zawód za pomoc  sta ej placówki i gdy prawo lub maj tek, z tytu u których osi ga 

dochód, s  faktycznie zwi zane z dzia alno ci  takiego zak adu lub sta ej 

placówki. W takim przypadku stosuje si  postanowienia artyku u 7 lub artyku u 

14. 
 
 
 

Artyku  23 
 

MAJ TEK 
 

 

1. Maj tek nieruchomy, okre lony w artykule 6, b d cy w asno ci  osoby maj cej 

miejsce zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie, a po o ony w 

drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, mo e by  opodatkowany w tym drugim 

Pa stwie.  

 

2. Maj tek ruchomy, stanowi cy cz  maj tku zak adu, który przedsi biorstwo 

Umawiaj cego si  Pa stwa posiada w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie,  lub  

maj tek ruchomy nale cy do sta ej placówki, któr  osoba maj ca miejsce 

zamieszkania w Umawiaj cym si  Pa stwie posiada w drugim Umawiaj cym  si  

Pa stwie w celu wykonywania wolnego zawodu, mo e by  opodatkowany  w tym 

drugim Pa stwie. 

 

3. Maj tek w postaci statków morskich i statków powietrznych eksploatowanych 

w transporcie mi dzynarodowym oraz statków eksploatowanych w egludze 

ródl dowej, jak równie  mienie ruchome s u ce do eksploatacji takich statków 

morskich, statków powietrznych i statków eglugi ródl dowej podlega 

opodatkowaniu tylko w tym Umawiaj cym si  Pa stwie, w którym znajduje si  

miejsce faktycznego zarz du przedsi biorstwa. 

 

4. Wszelkie inne cz ci maj tku osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  

w Umawiaj cym si  Pa stwie podlegaj  opodatkowaniu tylko w tym Pa stwie.  

 

 

 

Artyku  24 
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METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA  

 

1. W przypadku osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w Polsce, 

podwójnego opodatkowania unika si  w nast puj cy sposób: 

 

Je eli osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Polsce osi ga 

dochód lub posiada maj tek, który stosownie do postanowie  niniejszej 

Umowy, podlegaj  opodatkowaniu w Austrii, to Polska zezwoli na: 

 

a) odliczenie od podatku nale nego od dochodu tej osoby kwoty 

równej podatkowi od dochodu zap aconemu w Austrii; 

 

b) odliczenie od podatku nale nego od maj tku tej osoby kwoty 

równej podatkowi od maj tku zap aconemu w Austrii; 

 

 W jednym i w drugim przypadku, odliczenie takie nie mo e jednak 

przekroczy  tej cz ci podatku od dochodu lub od maj tku jaka zosta a obliczona 

przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej cz ci dochodu lub maj tku 

jaka mo e by  opodatkowana w Austrii. 

 

 

2. W przypadku osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w Austrii,  

podwójnego opodatkowania unika si  w nast puj cy sposób: 

 

a) Je eli osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Austrii osi ga 

dochód lub posiada maj tek, który, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, podlega opodatkowaniu w Polsce, to z 

zastrze eniem postanowie   punktów b) i c) oraz ust pu 3, Austria 

zwolni od opodatkowania taki dochód lub maj tek.  

b) Je eli osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Austrii osi ga 

cz ci dochodu, które zgodnie z postanowieniami artyku ów 10, 11, 12 

oraz ust p 2 artyku u 13 mog  by   opodatkowane w Polsce, to Austria 

zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby, kwoty równej 

kwocie podatku zap aconego w Polsce. Odliczenie takie nie mo e 

jednak przekroczy  tej cz ci podatku jaka zosta a obliczona przed 

dokonaniem odliczenia i która odpowiada  cz ciom dochodu 

osi gni tego w Polsce. 

c) Dywidendy, w rozumieniu artyku u 10 ust p 2 punkt a), wyp acane 

przez spó k  maj c  swoj  siedzib  w Polsce na rzecz spó ki maj cej 

swoj  siedzib  w Austrii s  zwolnione od opodatkowania w Austrii, z 

zastrze eniem odpowiednich postanowie  prawa krajowego Austrii, 

jednak e bez wzgl du na odmienne wymogi dotycz ce minimalnego 

uczestnictwa przewidziane przez to prawo. 

 

3.  Je eli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, dochód 

osi gni ty b d  maj tek posiadany przez osob  maj c  miejsce zamieszkania lub 

siedzib  w Umawiaj cym si  Pa stwie jest zwolniony od opodatkowania w tym 

Pa stwie, to Pa stwo to mo e jednak, w celu obliczenia kwot podatku od 
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pozosta ego dochodu lub maj tku tej osoby, wzi  pod uwag  zwolniony dochód 

lub maj tek. 

.  

 

Artyku  25 
 

RÓWNE TRAKTOWANIE 
 

 

1. Obywatele Umawiaj cego si  Pa stwa nie mog  by  poddani w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie ani opodatkowaniu, ani zwi zanym z nim 

obowi zkom, które s  inne lub bardziej uci liwe ni  opodatkowanie i zwi zane z 

nim obowi zki, którym s  lub mog  by  poddani w tych samych okoliczno ciach 

obywatele tego drugiego Pa stwa, a w szczególno ci w zwi zku z ich miejscem 

zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje si  równie , bez wzgl du na 

postanowienia artyku u 1, w stosunku do osób, które nie maj  miejsca 

zamieszkania lub siedziby w jednym lub w obu Umawiaj cych si  Pa stwach. 

 
2. Osoby nie posiadaj ce obywatelstwa, maj ce miejsce zamieszkania w jednym z 

Umawiaj cych si  Pa stw, nie b d  poddane w adnym z Umawiaj cych si  

Pa stw opodatkowaniu ani zwi zanym z nim obowi zkom, które s  inne lub 

bardziej uci liwe ni  opodatkowanie i zwi zane z nim obowi zki, jakim s  lub 

mog  by  poddani obywatele danego Pa stwa w takich samych okoliczno ciach, 

a w szczególno ci w odniesieniu do miejsca zamieszkania, obywatele danego 

Pa stwa. 

 

3. Opodatkowanie zak adu, który przedsi biorstwo Umawiaj cego si  Pa stwa 

posiada w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, nie mo e by  w tym drugim 

Pa stwie mniej korzystne ni  opodatkowanie przedsi biorstw tego drugiego 

Pa stwa prowadz cych taka sam  dzia alno . Postanowienie to nie mo e by  

rozumiane jako zobowi zuj ce Umawiaj ce si  Pa stwo do udzielenia osobom 

maj cym miejsce zamieszkania w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie 

jakichkolwiek osobistych zwolnie , ulg i obni ek podatkowych, z uwagi na stan 

cywilny i rodzinny, których udziela ono osobom maj cym miejsce zamieszkania 

na jego terytorium. 

 
4. Z wyj tkiem stosowania postanowie  artyku u 9 ust p 1 i artyku u 11 ust p 7 

lub artyku u 12 ust p 6, odsetki, nale no ci licencyjne i inne koszty ponoszone 

przez przedsi biorstwo Umawiaj cego si  Pa stwa na rzecz osoby maj cej 

miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, przy 

okre laniu zysków tego przedsi biorstwa podlegaj cych opodatkowaniu s  

odliczane przy okre laniu podlegaj cych opodatkowaniu zysków tego 

przedsi biorstwa na takich samych warunkach jakby by y one p acone na rzecz 

osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w tym pierwszym Pa stwie. 

Podobnie, jakiekolwiek zobowi zania przedsi biorstwa Umawiaj cego si  

Pa stwa, zaci gni te wobec osoby maj cej miejsce zamieszkania lub siedzib  w 

drugim Umawiaj cym si  Pa stwie, s  odliczane przy okre laniu podlegaj cego 

opodatkowaniu maj tku tego przedsi biorstwa na takich samych warunkach, 
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jakby by y one zaci gni te wobec osoby maj cej miejsce zamieszkania lub 

siedzib  w pierwszym wymienionym Pa stwie.  

 
5. Przedsi biorstwa Umawiaj cego si  Pa stwa, których maj tek nale y w ca o ci 

lub cz ciowo, albo który jest kontrolowany bezpo rednio lub po rednio przez 

jedn  lub wi cej osób, maj cych miejsce zamieszkania lub siedzib  w drugim 

Umawiaj cym si  Pa stwie, nie mog  by  w pierwszym Umawiaj cym si  

Pa stwie poddane opodatkowaniu, ani zwi zanym z nim obowi zkom, które s  

inne lub bardziej uci liwe ani eli opodatkowanie i zwi zane z nim obowi zki, 

którym s  lub mog  by  poddane podobne przedsi biorstwa pierwszego Pa stwa. 

 
6. Bez wzgl du na postanowienia artyku u 2, postanowienia tego artyku u stosuje 

si  do wszystkich podatków, bez wzgl du na ich rodzaj i nazw . 

 
 
 

Artyku  26 
 

PROCEDURA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SI  
 

 

1. Je eli osoba jest zdania, e dzia ania jednego lub obu Umawiaj cych si  Pa stw 

wprowadzaj  lub wprowadz  dla niej opodatkowanie niezgodne z 

postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas mo e niezale nie od rodków 

odwo awczych przewidzianych w prawie wewn trznym tych Pa stw, przedstawi  

swoj  spraw  w a ciwemu organowi Umawiaj cego si  Pa stwa, w którym ma 

ona miejsce zamieszkania lub siedzib  lub je eli w danej sprawie maj  

zastosowanie postanowienia artyku u 25 ust p 1, temu Umawiaj cemu si  

Pa stwu, którego jest obywatelem. Sprawa winna by  przed o ona w ci gu trzech 

lat, licz c od dnia pierwszego urz dowego zawiadomienia o dzia aniu 

powoduj cym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

2.W a ciwy organ, je eli uzna zarzut za uzasadniony i je eli nie mo e znale  

zadowalaj cego rozwi zania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowa  w 

porozumieniu z w a ciwym organem drugiego Umawiaj cego si  Pa stwa, tak 

aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejsz  Umow . Osi gni te w ten 

sposób porozumienie zostanie wprowadzone w ycie bez wzgl du na terminy 

przewidziane przez ustawodawstwo wewn trzne Umawiaj cych si  Pa stw. 

 

3. W a ciwe organy Umawiaj cych si  Pa stw, b d  wspólnie czyni  starania, 

aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwa  trudno ci lub w tpliwo ci, które 

mog  powsta  przy interpretacji lub stosowaniu Umowy. Mog  one równie  

wspólnie uzgodni , w jaki sposób mo na zapobiec podwójnemu opodatkowaniu 

w przypadkach, które nie s  uregulowane w niniejszej Umowie. 

 

4. W a ciwe organy Umawiaj cych si  Pa stw mog  komunikowa  si  

bezpo rednio, jak równie  poprzez wspóln  komisj  sk adaj c  si  z nich samych 

lub ich przedstawicieli, w celu osi gni cia porozumienia w sprawach obj tych 

postanowieniami poprzednich ust pów.  
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Artyku  27 
 

WYMIANA INFORMACJI 
 

 

1. W a ciwe organy Umawiaj cych si  Pa stw b d  wymienia y informacje, które 

s  niezb dne do stosowania postanowie  niniejszej Umowy oraz informacje 

dotycz ce ustawodawstwa wewn trznego Umawiaj cych si  Pa stw, w 

odniesieniu do podatków bez wzgl du na ich rodzaj i nazw  na o onych przez 

Umawiaj ce si  Pa stwa lub ich jednostki terytorialne lub organy lokalne w 

zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z Umow . Wymiana 

informacji nie jest ograniczona postanowieniami artyku ów 1 i 2. Wszelkie 

informacje uzyskane przez Umawiaj ce si  Pa stwo b d  stanowi y tajemnic  na 

takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem 

wewn trznym tego Pa stwa i b d  mog y by  ujawnione jedynie osobom lub 

organom (w tym s dom albo organom administracyjnym) zajmuj cym si  

wymiarem lub poborem, egzekucj  lub ci ganiem albo rozpatrywaniem odwo a  

w zakresie podatków, których dotyczy niniejsza Umowa. Takie osoby lub organy 

b d  wykorzystywa  informacje wy cznie w takich celach. Mog  one ujawnia  

te informacje w jawnym post powaniu s dowym lub w postanowieniach 

s dowych. 

2. Postanowienia ust pu 1 nie mog  by  w adnym przypadku interpretowane 

jako zobowi zuj ce jedno z Umawiaj cych si  Pa stw do: 

a) stosowania rodków administracyjnych, które s  sprzeczne z 

ustawodawstwem lub praktyk  administracyjn  tego lub drugiego 

Umawiaj cego si  Pa stwa; 

b) udzielania informacji, których uzyskanie nie by oby mo liwe na 

podstawie w asnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej 

praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiaj cego si  

Pa stwa; 

c) udzielania informacji, które ujawni yby tajemnic  handlow , 

gospodarcz , przemys ow , kupieck  lub zawodow  albo 

dzia alno  handlow  lub informacji, których udzielanie by oby 

sprzeczne z porz dkiem publicznym (ordre public). 

 
 
 
 

Artyku  28 
 

CZ ONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZ DÓW 
KONSULARNYCH 
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1. adne z postanowie  niniejszej Umowy nie narusza przywilejów podatkowych, 

przys uguj cych cz onkom misji dyplomatycznych lub urz dów konsularnych na 

podstawie ogólnych zasad prawa mi dzynarodowego lub postanowie  umów 

szczególnych. 

 

2. Je eli, zgodnie z przywilejami podatkowymi przys uguj cymi misjom 

dyplomatycznym i urz dom konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa 

mi dzynarodowego lub postanowie  szczególnych umów mi dzynarodowych, 

cz ci dochodu lub maj tku nie podlegaj  opodatkowaniu w Pa stwie 

przyjmuj cym, to Pa stwu wysy aj cemu przys uguje prawo do opodatkowania 

takich cz ci dochodu lub maj tku. 

 

3. Bez wzgl du na postanowienia artyku u 4, osoba fizyczna b d ca 

pracownikiem misji dyplomatycznej, urz du konsularnego lub sta ej misji 

Umawiaj cego si  Pa stwa znajduj cej si  w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie 

lub w Pa stwie trzecim, dla potrzeb niniejszej Umowy b dzie traktowana jako 

osoba maj ca miejsce zamieszkania w Pa stwie wysy aj cym  je eli: 

a) zgodnie z prawem mi dzynarodowym, osoba ta nie podlega 

opodatkowaniu w Pa stwie przyjmuj cym w zakresie cz ci 

dochodu pochodz cych ze róde  spoza tego Pa stwa, i 

 

b) osoba ta podlega takim samym obowi zkom podatkowym w 

Pa stwie wysy aj cym w zakresie podatku od ca ego dochodu lub 

maj tku jak osoby, które maj  miejsce zamieszkania w tym 

Pa stwie. 

 

 

 
Artyku  29 

 
WEJ CIE W YCIE 

 

1. Umawiaj ce si  Pa stwa poinformuj  si  wzajemnie o spe nieniu wymogów 

konstytucyjnych dla wej cia w ycie niniejszej Umowy.  

 

2. Niniejsza Umowa wejdzie w ycie pierwszego dnia trzeciego miesi ca 

nast puj cego po dacie pó niejszej z not, o których mowa w ust pie 1 i jej 

postanowienia b d  mia y zastosowanie: 

 

a) w odniesieniu do podatków potr canych u ród a - do kwot dochodu 

osi gni tego 1 stycznia lub pó niej w roku kalendarzowym nast puj cym po 

roku, w którym Umowa wejdzie w ycie.  

 

b) w odniesieniu do pozosta ych podatków od dochodu i podatków od maj tku - 

do podatków przypadaj cych na ka dy rok podatkowy rozpoczynaj cy si  1 

stycznia lub pó niej w roku kalendarzowym nast puj cym po roku, w którym 

Umowa wejdzie w ycie. 
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3. Postanowienia Umowy mi dzy Republik  Austrii a Polsk  Rzecz pospolit  

Ludow  w sprawie zapobie enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie 

podatków od dochodu i maj tku, podpisanej w Warszawie, dnia 2 pa dziernika 

1974 roku, przestan  obowi zywa  w dniu poprzedzaj cym dzie , w którym 

niniejsza Umowa zacznie by  stosowana. 

 
 

Artyku  30 
 

WYPOWIEDZENIE 
 

 

Niniejsza Umowa pozostanie w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez 

Umawiaj ce si  Pa stwo. Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo mo e wypowiedzie  

Umow , przekazuj c w drodze dyplomatycznej pisemn  not  o wypowiedzeniu, 

co najmniej sze  miesi cy przed ko cem ka dego roku kalendarzowego 

rozpoczynaj cego si  po up ywie pi ciu lat od roku, w którym niniejsza Umowa 

wejdzie w ycie. W takim przypadku, Umowa przestanie obowi zywa : 

 

a) w odniesieniu do podatków potr canych u ród a - do kwot dochodu 

osi gni tego 1 stycznia lub pó niej w roku kalendarzowym nast puj cym po 

roku, w którym taka nota zosta a wystosowana; 

b) w odniesieniu do pozosta ych podatków od dochodu i podatków od maj tku - 

do podatków przypadaj cych na ka dy rok podatkowy rozpoczynaj cy si  1 

stycznia lub pó niej w roku kalendarzowym nast puj cym po roku, w którym taka 

nota zosta a wystosowana. 

 

 

 

Na dowód czego, nale ycie do tego upowa nieni Pe nomocnicy obu 
Umawiaj cych si  Pa stw, podpisali niniejsz  Umow . 
 
Sporz dzono w dwóch egzemplarzach, w Wiedniu dnia 13. stycznia 2004 
roku, ka dy w j zykach niemieckim, polskim i angielskim, przy czym 
wszystkie teksty s  jednakowo autentyczne. W przypadku rozbie no ci przy 
interpretacji rozstrzygaj cy jest tekst angielski. 
 

 

Mag. Karl-Heinz Grasser  Dr. Andrzej Raczko 

W IMIENIU              W IMIENIU 
REPUBLIKI AUSTRII             RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  
 
 
 

 

     PROTOKÓ  
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 W momencie podpisywania Umowy mi dzy Republik  Austrii a 

Rzecz pospolit  Polsk  w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w 

zakresie podatków od dochodu i maj tku, ni ej podpisani uzgodnili nast puj ce 

postanowienia, które stanowi  integraln  cz  niniejszej Umowy. 

 

I. W odniesieniu do interpretacji Umowy 
 
Rozumie si , i  nale y oczekiwa , e postanowienia Umowy, które zosta y 

zredagowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Modelowej Konwencji 

OECD w sprawie podatku od dochodu i maj tku, b d  mia y takie samo 

znaczenie jakie jest wyra one w Komentarzu OECD do niej. Tre  poprzedniego 

zdania nie b dzie mia a zastosowania w odniesieniu do: 

 

a) jakichkolwiek zastrze e  lub uwag zg oszonych przez jedno 

Umawiaj ce si  Pa stwo do Modelowej Konwencji OECD lub Komentarza do 

niej; 

 

b) jakiejkolwiek odmiennej interpretacji wyra onej w formie 

opublikowanego wyja nienia przez jedno z Umawiaj cych si  Pa stw, które 

zosta o podane do wiadomo ci w a ciwych organów drugiego Umawiaj cego si  

Pa stwa przed wej ciem w ycie Umowy; i 

 

 c) jakiejkolwiek odmiennej interpretacji uzgodnionej przez w a ciwe 

organy po wej ciu w ycie Umowy. 

 

Komentarz, nowelizowany okresowo, zawiera zasady interpretacji w rozumieniu 

artyku ów dotycz cych interpretacji Konwencji Wiede skiej z 23 Maja 1969 r. o 

Prawie Traktatów. 

 

II. W odniesieniu do Artyku u 5 
 
Je eli osoba maj ca miejsce zamieszkania lub siedzib  w Umawiaj cym si  

Pa stwie posiada a w drugim Umawiaj cym si  Pa stwie plac budowy lub 

prowadzi a prace budowlane lub instalacyjne w dniu, w którym Umowa zacz a 

by  stosowana,  i prace te s  kontynuowane po dniu w którym niniejsza Umowa 

zacz a by  stosowana, to dwunastomiesi czny okres powinien by  liczony od 

dnia wymienionego w tym ust pie, ale okres ten nie mo e w adnym razie 

przekroczy  okresu dwudziestoczteromiesi cznego od dnia, w którym plac 

budowy lub projekt budowlany lub instalacyjny zaistnia . 

 

III. W odniesieniu do Artyku u 11 
 

1. Rozumie si , e 

a) w przypadku Polski: Korporacja Ubezpiecze  Kredytów Eksportowych, i 

b) w przypadku Austrii: Oesterreichische Kontrollbank AG 

b d  uznawane za publiczne instytucje w rozumieniu artyku u 11 ust p 3 punkt 

b). 
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2. Postanowie  punktów c) i d) ust pu 3 nie stosuje si  w przypadku 

wierzytelno ci utworzonych lub  ustalonych g ównie w celu czerpania korzy ci z 

tych punktów wbrew handlowym zasadom bona fide, jak równie  w kontek cie 

cienkiej kapitalizacji. 

 

IV. W odniesieniu do Artyku u 19 
 

Rozumie si , e postanowienia ust pu 1 artyku u 19 b d  podobnie mia y 

zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzenia wyp acanego na rzecz: 

 

a) cz onków personelu Polskiego Instytutu w Wiedniu oraz Stacji Naukowej 

PAN w Wiedniu, i 

b) Austriackiego Przedstawiciela Handlowego w Warszawie i cz onków jego 

personelu oraz cz onków personelu Austriackiego Forum Kultury w 

Warszawie. 

 

 

Na dowód czego, nale ycie do tego upowa nieni Pe nomocnicy obu 
Umawiaj cych si  Pa stw, podpisali niniejszy Protokó . 
 
Sporz dzono w dwóch egzemplarzach, w Wiedniu dnia 13. stycznia 2004 
roku, ka dy w j zykach niemieckim, polskim i angielskim, przy czym 
wszystkie teksty s  jednakowo autentyczne. W przypadku rozbie no ci przy 
interpretacji rozstrzygaj cy jest tekst angielski. 
 

Mag. Karl-Heinz Grasser  Dr. Andrzej Raczko 

W IMIENIU               W IMIENIU   
REPUBLIKI AUSTRII            RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
 
 
 
 
 

454 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Polnischer Vertragstext (Normativer Teil) 27 von 27


