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Wstęp

Poszukiwanie efektywnych modeli opodatkowania źródeł przychodu przez 

polskich przedsiębiorców dotychczas posługujących się wehikułami podatko-

wymi zlokalizowanymi na Cyprze, w Holandii czy Lichtensteinie napotyka na 

liczne ograniczenia. Wynikają one z zaostrzenia polityki �skalnej prowadzonej 

przez polski rząd, który z uwagi na stan �nansów publicznych zmierza do ukró-

cenia możliwości unikania regulowania krajowych obciążeń daninowych. Rów-

nież rządy państw obcych ze względu na swoje potrzeby wydatkowe limitują 

możliwości transferu kapitału czy innego omijania przepisów podatkowych. 

Skoro dotychczasowe enklawy o�shore’owe, takie jak między innymi Szwaj-

caria, uznają konieczność zmiany polityki w zakresie tajemnicy bankowej, a tak-

że wprowadzają bądź podwyższają podatki, oczywiste jest, iż zarówno korpora-

cje, szczególnie międzynarodowe, jak i nieco mniejszy kapitał będzie poszuki-

wał innych miejsc lub sposobów na optymalizację podatkową. Przedsiębiorstwa 

te chętnie korzystają z możliwości, które im oferują obszary prowadzące bardziej 

liberalną politykę podatkową, szczególnie wtedy, gdy umożliwiają im dostęp do 

największego rynku świata, którym są Chiny. 

Chińska Republika Ludowa na podstawie art. 31 Konstytucji ChRL1 po-

siada dwa specjalne regiony administracyjne: Hongkong oraz Makau (Makao). 

Terytoria te wykazują daleko idące podobieństwa. Odznaczają się znacznymi 

1  Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4.12.1982 r., uchwalona przez Ogólnochińskie 

Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. 
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swobodami gospodarczymi zagwarantowanymi umowami międzynarodowy-

mi. W przypadku Hongkongu do roku 2047, a Makau – 2049. Jako byłe kolo-

nie – odpowiednio: Wielkiej Brytanii i Portugalii – korzystają z odrębnego od 

Chin systemu podatkowego, celnego oraz dewizowego. Swobody te potwier-

dziły: Wspólna Deklaracja Chińsko-Brytyjska z 1984 roku2 oraz Wspólna De-

klaracja Chińsko-Portugalska z 1987 roku3. Te akty prawa międzynarodowego 

zostały zatwierdzone przez chiński parlament. Ich szczegółową egzempli�kację 

stanowią Ustawy Zasadnicze (Basic Law) tych terytoriów4. Na ich podstawie bo-

wiem Specjalne Regiony Administracyjne posługują się odmiennym od Chin 

kontynentalnych systemem prawnym i gospodarczym, posiadają odrębną mo-

netę i administrację. Regiony te prowadzą własną politykę imigracyjną, a także 

są członkami organizacji międzynarodowych.

Terytoria te z tytułu prowadzenia własnej polityki �skalnej uprawnione są 

do bycia stroną międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania. Umowy takie zawierają między innymi z Chinami5.

Jak do tej pory, Hongkong oraz Makau w opinii polskiego Ministra Fi-

nansów wyrażonej w drodze rozporządzenia6 posiadają status terytoriów 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Należy zauważyć, iż na liście 

rajów podatkowych stworzonej przez OECD ani Hongkong, ani Makau nie 

występują.

2  The Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the question of Hong Kong, 
Pekin, 19.12.1984 r.

3  The Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and The Govern-

ment of the Republic of Portugal on the question of Macao, Pekin, 23.12.1987 r.
4  The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of 

China, 4.04.1990 r., Trzecia Sesja Siódmego Narodowego Kongresu Ludowego ChRL; The 

Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People’ s Republic of China, 
4.04.1990 r., Pierwsza Sesja Ósmego Narodowego Kongresu Ludowego ChRL.

5  Hongkong podpisał z ChRL „umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” albo w roku 1998, a następ-

nie nową w roku 2006 (L.N. nr 234 z 2006 r.). Dodatkowo w roku 2008 podpisał Drugi Protokół 

do tej umowy (L.N. nr 89 z 2008 r.) i w 2010 – Trzeci (L.N. nr 128 z 2010 r.). Z kolei „Porozumie-

nie o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od podatku dochodo-

wego pomiędzy Chinami Kontynentalnymi a SRA Makau” podpisane zostało w roku 2003 (B.O., 
seria II, nr 17 z 2004 r.), uzupełnione pierwszym Protokołem z 2008 r. (B.O., seria II, nr 49 z 2009 

r.), oraz Drugim – z 2011 r. (B.O., seria II, nr 32 z 2011 r.).
6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2005 r. w sprawie określenia krajów i teryto-

riów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób 

prawnych (Dz.U. z 2005 r., nr 94, poz. 791).
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Unikanie podwójnego opodatkowania

Intensy�kacja handlu międzynarodowego, a także globalizacja przepływu 

kapitału i ludzi pomiędzy krajami jest przyczyną powstawania podwójnego opo-

datkowania, co ogranicza współpracę międzynarodową. W celu usunięcia ta-

kich niepożądanych efektów wiele państw zawiera umowy o unikaniu podwój-

nego opodatkowania, które najczęściej bazują na modelowych rozwiązaniach 

wypracowanych przez OECD, głównie z roku 19927. Wzorce umów mają uła-

twiać kształtowanie przez państwa treści normatywnych oraz ujednolicać ich 

znaczenie językowe w celu stosowania przez nie wspólnych rozwiązań dla iden-

tycznych przypadków w zakresie podwójnego opodatkowania. 

Zaznaczyć należy, iż regulacje ujęte w umowach o unikaniu podwójne-

go opodatkowania, zgodnie z art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 w związku z art. 241 

Konstytucji RP, mają pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym i winny być 

stosowane bezpośrednio przez organy skarbowe i sądownicze. W sensie praw-

nym umawiające się państwa, co wymaga podkreślenia, godzą się tym samym 

na ograniczenie swojej jurysdykcji prawnopodatkowej8. Ograniczenie material-

nego prawa podatkowego związane jest również z bezpieczeństwem prawnym 

państw i samych podatników, a także ma na celu dochowanie jednolitości stoso-

wania przepisów umowy międzynarodowej. 

Zjawisko podwójnego opodatkowania w znaczeniu prawnym dotyczy na-

kładania porównywalnych podatków w dwóch lub więcej państwach na tego sa-

mego podatnika, z tego samego tytułu i za ten sam okres. W znaczeniu ekono-

micznym zaś oznacza, iż ten sam dochód lub majątek należący do dwóch róż-

nych podmiotów jest dwukrotnie opodatkowany9. 

Unikanie dwukrotnego opodatkowania polega na ujęciu w umowie nakazu 

ograniczenia opodatkowania danego dochodu tylko do konkretnego państwa 

(są to tzw. zamknięte skutki prawne) lub przyjęcia reguły, na podstawie której 

w państwie siedziby winna być zastosowana metoda wyłączenia albo zaliczenia 

(tzw. otwarte skutki prawne). 

W przypadku metody wyłączenia (zwolnienia) państwo rezygnuje z rosz-

czenia podatkowego względem drugiego państwa. Druga metoda – zaliczenia 

(pełnego lub z progresją) polega na zaliczeniu podatku zapłaconego w państwie 

źródła na konto podatku należnego w państwie siedziby. 

7 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris 1998.
8  R. Mastalski, Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania, [w:] Prawo #nansowe, (red.) 

R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 156.
9 Ibidem.
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W związku z powyższym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

przyporządkować można międzynarodowemu prawu publicznemu i wewnętrz-

nemu prawu podatkowemu danego państwa. Mimo to nie można ich traktować 

jako norm kolizyjnych w rozumieniu międzynarodowego prawa prywatnego. 

Przyjmuje się, iż w wypadku nakładania się jurysdykcji podatkowych służą one 

ich rozdzieleniu poprzez ograniczenie stosowania wewnętrznego prawa podat-

kowego, a nie wskazanie porządku prawnego, który miałby zastosowanie10. 

Zawieranie bilateralnych umów regulujących kwestie podatkowe jest znane 

od wielu dziesięcioleci. Makau zawiera umowy o unikaniu podwójnego opo-

datkowania dopiero od niedawna. Dotychczas podpisało 8 porozumień, z cze-

go ponad połowę w roku 201111. Również Hongkong nie posiada długich tra-

dycji w zakresie zawierania takich umów. Dotychczas terytorium to zawarło  

22 umowy, z których 10 oczekuje na wejście w życie. Kolejnych 14 porozumień 

jest w trakcie negocjacji12. Taka aktywność traktatowa związana jest z międzyna-

rodową kampanią piętnującą delokalizację kapitału i usług, prowadzoną szcze-

gólnie przez USA. 

Polska ma zawartych obecnie około 80 umów, w tym z Chińską Republiką 

Ludową, lecz nie posiada jej ani z Hongkongiem, ani z Makau. Rodzi to określo-

ne trudności interpretacyjne.

Polsko-chińska regulacja podwójnego opodatkowania

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chiń-
skiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu spo-

rządzona została w Pekinie dnia 7.08.1988 r.13 Jej zakres podmiotowy de�niuje 

art. 1, który określa, iż dotyczy ona osób mających miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Umowa ta dotyczy 

podatków od dochodów tak państwowych, jak i pobieranych przez jednostki 

terytorialne w danym Państwie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 podatki od dochodu to 

wszelkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, 

w tym podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego 

lub nieruchomego, a także podatki od przyrostu majątku. W Polsce będą to: 

a)  podatek dochodowy,

b)  podatek od wynagrodzeń,

10 Ibidem.
11 http://en.io.gov.mo/Legis/record/9012000.aspx
12 http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_inc.htm
13 Dz.U. z 1989 r., nr 13, poz. 65.
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c)  podatek wyrównawczy, 

d)  podatek od nieruchomości, 

e)  podatek rolny,

w Chinach:

a)  podatek dochodowy od osób �zycznych,

b)  podatek dochodowy dotyczący wspólnych przedsięwzięć z udziałem chiń-

skich i zagranicznych inwestorów,

c)  podatek dochodowy dotyczący zagranicznych przedsiębiorstw,

d)  lokalny podatek dochodowy.

Umowa przewiduje klauzulę (art. 2 ust. 4), na mocy której będzie ona mia-

ła zastosowanie do „wszystkich podatków tego samego lub zasadniczo podob-

nego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone przez 

każde z Umawiających się Państw obok istniejących podatków” wymienionych 

w umowie. Państwa zobowiązują się wzajemnie do informowania się o istotnych 

zmianach w ich systemach podatkowych. 

Polsko-chińska umowa przewiduje szereg udogodnień dla podatników 

z obu Państw, precyzując miejsce (kraj) poboru i wysokość wielu podatków. 

Zważywszy, co ustalono, pojawia się pytanie o możliwość stosowania przy-

wilejów zawartych w tej umowie do stosunków związanych z Hongkongiem 

i Makau. Warto w tym celu przedstawić orzecznictwo zapadłe w przedmioto-

wej kwestii. Jedyne rozstrzygnięcia sądowe w zakresie stosowania polsko-chiń-

skiej umowy o podwójnym opodatkowaniu dotyczy obrotu prawnego z Hong-

kongiem. Jednak ze względu na podobieństwa w sytuacji prawnej Hongkongu 

i Makau uzasadniona będzie interpretacja tego zagadnienia do spraw związa-

nych z Makau per analogiam. 

Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania wyróżnić należy 

jedną z istotniejszych spraw14, będącej w roku 2003 po raz pierwszy przedmio-

tem badania Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W sprawie tej 

polska spółka akcyjna zajmująca się organizacją zakładów sportowych w roku 

1998 podpisała ze spółką z Hongkongu umowę, na podstawie której nabyła 

prawo do wizerunku popularnych polskich trenerów piłkarskich. Spółka za-

stosowała 10% podatek u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania z Chinami. W związku z zawarciem tych umów Spółka jako 

płatnik pobrała go z tytułu wypłaconych należności. Organy I i II instancji 

zakwestionowały stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

14 Wyrok NSA z dnia 16.07.2003 r., III SA 3042/01, LEX; Monitor Podatkowy, nr 8 z 2003 r., s. 3.
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z Chinami w przypadku podatników mających siedzibę w Hongkongu. We-

dług organów skarbowych terytorium to jest traktowane odrębnie pod kątem 

podatkowym, dlatego winna być zastosowana stawka przewidziana dla przy-

chodów licencyjnych w polskiej ustawie podatkowej (20%). W skardze do NSA 

podatnik wskazał, że „umowa z Chinami została zawarta w 1988 r. Hongkong 

stał się częścią terytorium Chin w 1997 r. Skoro w umowie o unikaniu podwój-

nego opodatkowania z Chinami nie zawarto przepisu, który wyłączałby tery-

torium Hongkongu z zakresu jej stosowania, to umowa powinna znaleźć za-

stosowanie w niniejszej sprawie”. Wobec uchylenia z powodu naruszenia prze-

pisów postępowania podatkowego NSA nie zajęło w tej sprawie stanowiska. 

Uchylenie spowodowane było oparciem decyzji organów skarbowych wyłącz-

nie o pismo wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Minister-

stwa Finansów z 28.12.1999 r.15, na podstawie którego odmawiano możliwości 

stosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chinami. NSA 

zauważył, iż pismo to nie było opublikowane z upoważnienia Ministra Finan-

sów. A zgodnie z treścią umowy tylko on jest władny dokonywać rozstrzygnięć 

odnośnie przedmiotowej umowy. 

Rozstrzygnięcia kwestii, czy do terytorium Hongkongu można stosować 

polsko-chińską umowę, Minister Finansów dokonał dopiero pismem z dnia 

24.02.2004 r. w sprawie interpretacji umowy o unikaniu podwójnego opodatko-

wania z ChRL16, przygotowanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ordynacji podatko-

wej17. Według Ministra regulacje polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwój-

nego opodatkowania nie mają zastosowania do osób mających miejsce zamiesz-

kania lub siedzibę na terytoriach Hongkongu i Makau, jak również do docho-

dów uzyskanych przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedziby na tery-

torium Polski – ze źródeł położonych na terytoriach Hongkongu oraz Makau. 

Swoje stanowisko oparł na interpretacji art. 1 umowy, który stanowi, iż umo-

wę stosuje się do osób, które zamieszkują lub posiadają siedzibę w jednym lub 

obu Państwach-Stronach, oznaczającymi Polskę i Chiny. Zgodnie z art. 3 ust. 1  

lit. (b) umowy, wyraz „Chiny” użyty „w znaczeniu geogra�cznym oznacza te-

rytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym 

stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza mo-

15 Znak: PB7/6012/m4/47/99.
16  Interpretacja dotycząca Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-

dem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-

biegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (PB7/033-0539-

BM611152/03), Dz. Urz. MF z 2004 r., nr 5, poz. 32; „Biuletyn Skarbowy” z 2004 r., nr 2, s. 22.
17 Z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.
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rzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgod-

nie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania 

i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych”. Wyni-

ka z tego, że pojęcie „Chiny” nie obejmuje Hongkongu ani Makau, gdyż teryto-

ria te mają status Specjalnych Regionów Administracyjnych Chińskiej Republi-

ki Ludowej, gdzie funkcjonują odrębne systemy podatkowo-celne, a to zgodnie 

z zasadą „jeden kraj – dwa systemy”. Nie stosuje się tam chińskiego prawa po-

datkowego, które badana umowa międzynarodowa czyni jednym z podstawo-

wych wyznaczników terytorium Chin. Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że 

umowa nie wyłączała Hongkongu z terytorium Chin, ale jednocześnie wprost 

ograniczała wykonywanie umowy tylko do obszaru, w stosunku do którego ma 

zastosowanie chińskie ustawodawstwo podatkowe. Wynika z tego, że przepisy 

umowy nie powinny być stosowane do osób mających miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na obszarze Hongkongu i Makau, ani do dochodów uzyskanych przez 

osoby zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terytorium RP ze źródeł usytu-

owanych w Hongkongu lub Makau.

Konieczność wspólnej interpretacji przepisów umowy

Wskutek braku rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej należności licencyj-

nych wypłacanych hongkońskim spółkom od wizerunków trenerów piłkarskich 

w wyroku NSA z 16.07.2003 r. sprawa ta ponownie stanęła przed WSA w War-

szawie. Kwestionowana przez Stronę kolejna decyzja Dyrektora Izby Skarbowej 

oparta tym razem została m.in. o zapisy hongkońskiej Ustawy Zasadniczej, po-

twierdzającej odrębność podatkową terytorium od Chin kontynentalnych. Po-

nadto Strona podnosiła, że państwo chińskie nie poinformowało o zmianie za-

sad opodatkowania na terytorium ChRL po przyłączeniu Hongkongu, w związ-

ku z czym stosowanie umowy winno być rozciągnięte na inkorporowane teryto-

rium. W wyroku z 6.06.2005 r.18 sąd ten stwierdził, iż: „Ma rację strona skarżą-

ca, że Umowa nie wyłączała Hongkongu z terytorium Chin, ale należy zwrócić 

uwagę na zapis stosowania Umowy tylko do terytorium, w stosunku do którego 

ma zastosowanie chińskie prawo podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że na tere-

nie Hongkongu nie stosuje się chińskiego prawa podatkowego, co wynika z po-

stanowień Ustawy Zasadniczej. Akt ten, jak słusznie strona podnosi, nie stanowi 

źródła prawa w Polsce ale postanowienia tego aktu należało wziąć pod uwagę 

ze względu na wyłączenie stosowania chińskiego prawa podatkowego na tery-

torium Hongkongu”. Wykonując zalecenie NSA z dnia 16.07.2003 r. odnośnie 

18 III SA/Wa 1487/04, CBOSA.
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uzyskania wykładni przedmiotowej umowy od Ministra Finansów, organ podat-

kowy, przedkładając pismo MF z dnia 24.02.2004 r., uzupełnił tym samym akta 

o dowód w sprawie, który jednak, w ocenie NSA, nie stanowił podstawy prawnej 

wydanej decyzji.

W wyniku niekorzystnego dla Strony Skarżącej rozstrzygnięcia w powyż-

szym wyroku WSA, spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. 

W wyroku z 8.12.2006 r.19 NSA zauważył, że umowa zawarta pomiędzy China-

mi a RP przewiduje w art. 25 i 26 specjalną procedurę dokonywania wykładni 

i stosowania tejże umowy w drodze porozumienia stron. Ergo na podstawie 

art. 14 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej Minister Finansów nie był uprawniony 

do samodzielnej interpretacji umowy międzynarodowej, tj. bez uzgodnień ze 

stroną chińską. 

NSA podniósł również, że zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 umowy w przypad-

ku przeświadczenia danej osoby o działaniach któregoś z Państw powodujących 

lub mogących spowodować opodatkowanie wbrew przepisom umowy jest ona 

uprawniona i to niezależnie od wykorzystania wewnętrznych środków odwo-

ławczych jej przysługujących do przedłożenia w przeciągu 3 lat sprawy właści-

wej władzy Państwa wedle miejsca swojego zamieszkania, siedziby lub też oby-

watelstwa (w przypadku braku równego traktowania przez drugie Państwo). 

Właściwa władza, jeśli uzna racje tej osoby, winna podjąć czynności zmierzające 

do rozstrzygnięcia sprawy w drodze porozumienia w właściwą władzą drugie-

go Państwa, a to w celu uniknięcia opodatkowania niezgodnego z przepisami 

umowy. Niemniej do Strony Skarżącej jako płatnika nie ma zastosowania art. 25 

umowy, gdyż odnosi się on do Państwa i podatnika

W ocenie Sądu tekst umowy nie pozwalał na jednoznaczne rozumienie jej 

postanowień – ta ocena prawna była wiążąca dla organów podatkowych i WSA, 

począwszy od wyroku NSA z dnia 16.07.2003 r. Niezbędne było dokonanie ta-

kiej wykładni, „która zapewniłaby rozumienie postanowień umowy w sposób 

jednakowy przez oba umawiające się państwa i uwzględniała wspólny interes 

obu stron umowy. Za prawidłową wykładnię nie może być bowiem uznana taka, 

która jest dokonana w sposób arbitralny i jednostronny, bez uwzględnienia sta-

nowiska i praktyki oraz ustawodawstwa wewnętrznego (krajowego) obu stron”. 

Uznanie skargi kasacyjnej za zasadną podyktowane było koniecznością zapew-

nienia jednolitości stosowania (wykładni międzynarodowej) umowy polsko- 

-chińskiej, do czego organ podatkowy był zobowiązany.

19 II FSK 1427/05, CBOSA.
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Wypełnieniem zaleceń NSA zawartych w wyroku z dnia 16.07.2003 r., co 

do przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi władzami Chin odnośnie te-

rytorialności obowiązywania umowy, jest dopiero interpretacja ogólna Mini-

sterstwa Finansów, opublikowana pismem z dnia 14.02.2008 r.20 Stwierdzono 

w niej jednoznacznie, iż regulacje umowy bilateralnej polsko-chińskiej w za-

kresie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie mogą być stosowane do 

Hongkongu. Interpretacja ta uwzględniła w swojej treści pismo z dnia 16.10. 

2007 r.21, przekazane zgodnie z procedurą wymiany informacji, określoną 

w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, w którym władze chińskie potwier-

dziły, że postanowienia umowy bilateralnej nie mają zastosowania do Hong-

kongu. Zgodnie bowiem z prawem chińskim „Hongkong ma własną niezależ-

ną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach po-

datkowych”. 

W ocenie autora stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone dnia 

14.02.2008 r. w formie interpretacji generalnej zasługuje w pełni na aprobatę, 

ponieważ Hongkong stanowi odrębne w sensie prawnopodatkowym terytorium 

od Chin kontynentalnych. Zauważyć należy, że obszar ten jest samodzielnym 

podmiotem międzynarodowego prawa podatkowego, a nadzór sprawowany 

przez władze chińskie dotyczy głównie zagadnień obronności i polityki zagra-

nicznej, a nie kwestii podatkowych. Jednocześnie zakres pojęciowy, którym po-

sługują się strony w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje, 

iż termin „Chiny” de�niuje Chiny kontynentalne i nie odnosi się do Hongkon-

gu. Odmienność systemu prawnopodatkowego potwierdził chiński ustawodaw-

ca, nadając Hongkongowi, zgodnie z zasadą „jeden kraj – dwa systemy”, status 

Specjalnego Regionu Administracyjnego. Ponadto należy zauważyć, iż Chińska 

Republika Ludowa, podpisując z Hongkongiem umowę o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, usankcjonowała w ten sposób specy�czną sytuację tego tery-

torium, który posiada międzynarodową podmiotowość traktatową i prowadzi 

własną politykę podatkową.

Interpretacja generalna z dnia 14.02.2008 r. kończy, jak się wydaje, spór 

w zakresie stosowania polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opo-

datkowania do Hongkongu i to przynajmniej do roku 2047, tj. do roku, do któ-

20  Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca umowy z 7.06.1998 r. między Rządem Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania po-

dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu (DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07), Dz. Urz. MF z 2008 r., nr 2, poz. 16.
21 Znak: 2007-10-IN-T04.
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rego państwo chińskie zobowiązało się przestrzegać swobód i wolności obowią-

zujących w tym Specjalnym Regionie Administracyjnym. Jeśli po tym terminie 

ChRL zniesie specjalny status Hongkongu, inkorporując go w sensie prawnym 

do Chin kontynentalnych, oznaczać to będzie, iż na terytorium Hongkongu sto-

sowane będzie chińskie ustawodawstwo podatkowe, a tym samym polsko-chiń-

ska umowa o unikaniu dwukrotnego opodatkowania. 

Warto nadmienić, iż podobne rozstrzygnięcia mają miejsce w orzecznictwie 

państw obcych, które regulują stosunki prawnopodatkowe z Chinami w dro-

dze umów bilateralnych bazujących na konwencji modelowej OECD22. Władze 

skarbowe tych państw w porozumieniu z rządem chińskim również nie uznają 

w sensie podatkowym Hongkongu za część Chin kontynentalnych.

Z uwagi na rosnący obrót handlowy (szczególnie z Hongkongiem) należa-

łoby jednak rozważyć podpisanie przez Polskę odrębnych umów o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania z każdym Specjalnym Regionem Administracyjnym 

ChRL z osobna. W związku z brakiem takich umów podatnicy zmuszeni są do 

opodatkowywania swoich dochodów na zasadach ogólnych. 

Opodatkowanie dochodów z krajów trzecich w Polsce

W przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania polski 

podatnik podlega regulacjom wewnątrzkrajowym. W pewnym zakresie może 

one uniknąć dwukrotnego opodatkowania na gruncie obecnie obowiązujące-

go prawa podatkowego. W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby 

zamieszkujące lub mające siedziby w Polsce ze źródeł umiejscowionych w Spe-

cjalnych Regionach Administracyjnych ChRL zastosowanie bowiem mają środ-

ki jednostronne, ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób �zycznych23 

oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych24. 

Polski ustawodawca podatkowy do osób mających nieograniczony obowią-

zek podatkowy na terenie Polski stosuje metodę kredytu podatkowego (art. 27 

ust. 9 u.p.d.o.f.). Na tej podstawie dochody uzyskane poza granicami RP sumuje 

się z dochodami ze źródeł przychodów zlokalizowanych w Polsce. Od podatku 

wyliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi do-

chodowemu zapłaconemu w drugim państwie. 

22  Wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego (Federal Court of Appeal) w Ottawie z 14.10.2003 r. 

w sprawie Edwards v. R., za: W. Morawski, Problem stosowania do Hongkongu umowy o uni-

kaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Chińską Republiką Ludową, [w:] ,,Przegląd Po-

datkowy”, nr 3 z 2011 r., s. 62.
23  Z dnia 26.07.1991 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.
24 Z dnia 15.02.1992 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, dalej: u.p.d.o.p.
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Istnieje jednak ograniczenie, iż odliczenie to nie może przekroczyć tej czę-

ści podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie 

przypada na dochód uzyskany w tym drugim państwie. 

Podobne zasady (metoda zaliczenia) stosuje się w przypadku podatnika 

uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza ob-

szarem Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się 

poza RP, które nie są zwolnione od podatku na podstawie porozumień o unika-

niu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiąga-

ne, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodat-

kowania (art. 27 ust. 9a u.p.d.o.f.). 

Analogicznie rozwiązana jest kwestia opodatkowania osób prawnych (art. 

20 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Podsumowanie

W związku z postępującą globalizacją kapitału i usług powstaje konieczność 

zawierania przez państwa umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. 

Jest to element międzynarodowej konkurencji podatkowej. Dotychczasowe raje 

podatkowe w wyniku międzynarodowych nacisków porzucają swoje praktyki, 

godząc się na ograniczanie tajemnicy bankowej i większą kontrolę przepływów. 

Również Hongkong i Makau, uznawane do niedawna całkiem powszechnie za 

oazy podatkowe, jako Specjalne Regiony Administracyjne ChRL ulegają tym 

procesom. W ostatnich latach raty�kowały znaczną liczbę umów oraz gruntow-

nie zmieniły swą politykę w zakresie wymiany informacji podatkowych z kraja-

mi trzecimi. W odróżnieniu od Chin kontynentalnych nie posiadają jednak żad-

nych umów w zakresie międzynarodowego opodatkowania z naszym krajem.

Autor za słuszne uznaje stanowisko Ministerstwa Finansów, wyrażone w in-

terpretacji ogólnej z dnia 14.02.2008 r., kwestionujące możliwość korzystania 

ze swobód podatkowych ze Specjalnymi Regionami Administracyjnymi ChRL. 

Przynależność państwowa nie jest bowiem jedyną przesłanką do uznania, iż 

w Hongkongu możliwe jest stosowanie umów podatkowych zawieranych przez 

Chiny. Niezbędne jest stosowanie na tym terytorium także chińskiego prawa 

podatkowego. I Hongkong, i Makau posługują się odmiennymi regulacjami po-

datkowymi.

Jak ustalono, do obrotu prawnego z Hongkongiem i Makau nie ma zastoso-

wania polsko-chińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie 

z zasadą „jedno państwo – dwa systemy” terytoria te cieszą się znacznymi swo-

bodami gospodarczymi i odrębnością systemów celno-podatkowych, a także sa-

mej jurysdykcji. Z tych powodów pojęcie „Chin”, którym posługują się Uma-

wiające się państwa w umowie nie obejmuje Specjalnych Regionów Administra-
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cyjnych. Akceptują taki stan rzeczy władze chińskie, potwierdzając interpreta-

cję polskiego Ministerstwa Finansów oraz przede wszystkim, same podpisując 

umowy o unikaniu dwukrotnego opodatkowania ze swoimi specjalnymi teryto-

riami. Z interpretacją o odmienności prawnopodatkowej Hongkongu zgadzają 

się również polskie sądy. Brak rozstrzygnięć w tym zakresie co do Makau. Nie-

mniej ze względu na identyczną sytuację prawną uprawniony jest pogląd, iż roz-

strzygnięcia dotyczące Hongkongu można stosować do Makau per analogiam.

Zagadnienie podwójnego opodatkowania związane jest z różnicami w za-

kresie zarówno podstawy opodatkowania, stawek, jak i istnienia ulg lub zwol-

nień. Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z określonym pań-

stwem implikuje konieczność stosowania wewnętrznych przepisów podatko-

wych danego kraju i, często, podwójne opodatkowanie tych samych dochodów. 

Polski ustawodawca podatkowy przewidział jednak metodę zaliczenia, która ge-

neralnie umożliwia odliczenie zapłaconego podatku za granicą w sytuacji braku 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Gdy możliwości krajowej optymalizacji podatkowej są niewystarczające, 

podatnik, w celu ograniczenia kosztów działalności, rozpatrzy zapewne inne 

międzynarodowe możliwości planowania �nansowego. W związku z powyż-

szym, zważywszy na fakt, iż Hongkong ciągle pozostaje na ministerialnej liście 

rajów podatkowych, należałoby rozważyć de lege ferenda zasadność takiego roz-

wiązania, gdyż zasadniczo terytorium to nie stosuje praktyk de�niowanych jako 

szkodliwa konkurencja podatkowa. 

W dalszej kolejności autor postuluje rozważenie podpisania przez RP umo-

wy o unikaniu podwójnego opodatkowania przynajmniej z Hongkongiem, gdyż 

Makau jako centrum przemysłu hazardowego będzie prawdopodobnie odgry-

wać mniejszą rolę w rozwoju gospodarczym RP. Podpisanie odrębnej umowy 

ostatecznie przecięłoby spór, czy umowę polsko-chińską stosuje się do Hong-

kongu i Makau. Ponadto taka umowa z pewnością przyczyniłaby się do inten-

sy�kacji obrotu gospodarczego i ułatwiłaby polskim przedsiębiorcom dostęp do 

największego rynku świata, którym są Chiny.
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Streszczenie

Stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

do Specjalnych Regionów Administracyjnych ChRL

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba rozstrzygnięcia, czy do Hong-

-Kongu oraz Makau możliwe jest stosowanie polsko-chińskiej umowy o uni-

kaniu podwójnego opodatkowania. Tłem do tego są rozważania na temat za-

sad unikania podwójnego opodatkowania bazujących na modelowych rozwią-

zaniach wypracowanych przez OECD. Autor analizuje zakres przedmiotowy 

i podmiotowy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP 

a ChRL, podkreślając szczególnie konieczność wspólnego interpretowania prze-

pisów umowy przez Strony. Posługuje się w tym względzie polskim orzecznic-

twem podatkowym. Wyraża pogląd aprobujący stanowisko kwestionujące moż-

liwość korzystania ze swobód podatkowych specjalnych regionów administra-

cyjnych Chin. Jednocześnie postuluje podpisanie z badanymi obszarami odręb-

nej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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Summary

The use of Polish-Chinese agreement on the avoidance of double taxation

to the Special Administrative Region of the PRC

#is article is an attempt to decide whether in the case of Hong Kong and 

Macao it is possible to apply the Polish-Chinese agreement on avoidance of double 

taxation. #e background to this is a re$ection on the principles of avoidance of 

double taxation solutions, based on the models developed by the OECD. #e 

author analyzes the material and personal scope of the agreement on avoidance 

of double taxation between the Republic of Poland and the PRC, highlighting in 

particular the need for a common interpretation of the agreement’s regulations 

by the Parties. In this respect, he takes into consideration Polish tax jurisdiction. 

#e author approves of the areas questioning the freedom to use special tax 

administrative regions of China. Simultaneously, the author calls for the signing, 

in the case of the studied areas, a separate agreement on the avoidance of double 

taxation.


