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Konwencja Wielostronna (BEPS działanie
nr 15) – omówienie najistotniejszych zagadnień

MICHAŁ LECONTE, MATEUSZ RAIŃCZUK

W listopadzie 2016 r. opublikowany został tekst Konwencji wielostronnej mającej na celu wdrożenie środków
przewidzianych w działaniach BEPS związanych z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (Multi-
lateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting,
dalej: Konwencja Wielostronna lub Konwencja)1. Wejście w życie Konwencji Wielostronnej pozwoli zmienić
jednocześnie wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie z postulatami wypracowanymi w ra-
mach projektu BEPS. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najistotniejszych elementów Konwencji oraz
proponowanych w niej zmian do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Base Erosion nad Profit Shifting

Base Erosion nad Profit Shifting (BEPS) to projekt OECD oraz krajów G20 mający na celu przeciwdziałanie
unikaniu opodatkowania i zapewnienie, że dochody opodatkowane są w miejscu, w którym faktycznie prowadzo-
na jest działalność skutkująca ich uzyskaniem. Rezultatem prac w ramach BEPS było opublikowanie w paździer-
niku 2015 r. pakietu raportów odnoszących się do 15 wyodrębnionych obszarów z zakresu prawa podatkowego
(w tym m.in. instrumentów hybrydowych, zagranicznych spółek kontrolowanych, szkodliwej konkurencji podat-
kowej, nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, sztucznego unikania statusu stałego
zakładu, cen transferowych). W ramach poszczególnych działań zaproponowano środki mające na celu przeciw-
działanie unikaniu opodatkowania polegające głównie na zmianie przepisów krajowych lub międzynarodowych.
Co do zasady, wprowadzenie tych zmian pozostawiono w gestii poszczególnych krajów. W pewnych obszarach,
w których brak jednolitego podejścia mógłby zaważyć na skuteczności zmian, ustalono zaś minimalny standard,
który państwa – uczestnicy prac w ramach BEPS – zobowiązały się wprowadzić.

Środki przewidziane w ramach BEPS mają różnorodny charakter, część z nich nie wymaga implementacji do
lokalnego porządku prawnego (np. zmiana Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw
wielonarodowych i administracji podatkowych), część, co do zasady, wymaga zmian w przepisach lokalnych,
część zaś musi zostać wprowadzona poprzez zmiany postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W odniesieniu do tych ostatnich środków, w ramach BEPS (działanie nr 15), przyjęto, że instrument wielostronny
(wielostronna umowa międzynarodowa) będzie rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Pozwala ono bowiem na
dokonanie zmian w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności odrębnego negocjo-
wania każdej z nich.

Tekst instrumentu wielostronnego opracowywany był w ramach grupyad hoc, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele 99 krajów. Prace zostały zakończone w listopadzie 2016 r., kiedy opublikowano projekt Konwencji Wie-
lostronnej.

Konwencja Wielostronna

Celem Konwencji Wielostronnej jest odpowiednie zmodyfikowanie regulacji wynikających z umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania obowiązujących pomiędzy poszczególnymi państwami. Nie będzie się to jednak od-
bywało poprzez bezpośrednie wprowadzenie zmian do tekstów umów. Umowy mają być stosowane wraz z prze-
pisami Konwencji Wielostronnej, która będzie odpowiednio modyfikowała ich postanowienia (choć nie jest wy-
kluczone, że z przyczyn praktycznych będą powstawać ujednolicone wersje umów uwzględniające modyfikacje
wynikające z Konwencji Wielostronnej).

1 http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement--tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
(dostęp: 13.3.2017 r.).
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Z uwagi na wskazany cel Konwencji Wielostronnej i fakt, że może ona potencjalnie objąć nawet 3000 umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, za kluczowe przyjęto takie skonstruowanie jej postanowień, aby umoż-
liwić państwom-stronom odpowiednie dopasowanie poszczególnych rozwiązań w ramach własnych celów doty-
czących polityki podatkowej. Konwencja w zamierzeniu ma pogodzić różne oczekiwania poszczególnych jurys-
dykcji – stron Konwencji przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów BEPS. Ma to być możliwe z uwagi na
następujące założenia Konwencji:

•. Konwencja ma modyfikować jedynie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazane przez
strony Konwencji (w tym zakresie wymagana jest notyfikacja depozytariuszowi Konwencji) – możliwe je-
st więc wyłączenie przez stronę Konwencji jej zastosowania wobec niektórych zawartych przez nią umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania; 16

•. w przypadku gdy osiągnięcie tzw. minimalnego standardu określonego w ramach BEPS możliwe jest
w różny sposób, Konwencja pozostawia wybór tego sposobu państwu-stronie;

•. w przypadku postanowień Konwencji, które nie mają na celu osiągnięcia minimalnego standardu, możli-
wość rezygnacji przez stronę Konwencji z ich stosowania jest zasadniczo możliwa i może przybrać postać:

– niestosowania danego postanowienia w odniesieniu do wszystkich umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartych przez jurysdykcję-stronę Konwencji lub

– niestosowania danego postanowienia w odniesieniu do umów, w przypadku których poszczególne
postanowienia obowiązujących umów mają określoną treść.

Przy czym w przypadku rozwiązań alternatywnych lub opcjonalnych znajdą one zastosowanie w relacji pomię-
dzy danymi dwoma państwami (a zatem w ramach stosowania wybranej umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania) jedynie w przypadku wyboru ich przez obie strony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Opisany charakter Konwencji wymaga, by znalazły się w niej postanowienia różnego typu – nie tylko regulujące
konkretne sytuacje od strony materialnoprawnej, ale również określające relacje pomiędzy postanowieniami umów
a postanowieniami Konwencji oraz dające możliwość wyboru wariantu lub modyfikacji (jeżeli możliwość taka jest
przewidziana w Konwencji). W tym zakresie Komentarz do Konwencji Wielostronnej2 wymienia poszczególne
typy przepisów, w ramach których należy zwrócić uwagę na m.in.:

•. przepisy odpowiadające poszczególnym środkom przewidzianym w ramach działań BEPS, tj. art. 3–
17 Konwencji;

•. tzw. klauzule zgodności, regulujące relacje pomiędzy powyższymi przepisami a odpowiadającymi im
przepisami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania3 – w szczególności wskazują one, czy dany
przepis powinien być stosowany zamiast określonego przepisu umów lub modyfikować jego brzmienie
(w tych przypadkach dla zastosowania przepisu Konwencji wymagane jest, by odpowiedni przepis znajdo-
wał się w tekście modyfikowanej umowy), czy powinien być stosowany w przypadku braku odpowiednie-
go przepisu umowy (warunkiem jego zastosowania będzie więc brak uregulowania danej kwestii w umo-
wie), czy też powinien być stosowany zarówno w miejsce danego przepisu umowy, jak i w przypadku
braku danego przepisu umowy;

•. przepisy nakazujące notyfikację tego, czy poszczególne umowy zawierają przepisy objęte klauzulami
zgodności lub nie zawierają takich przepisów (w zależności od rodzaju klauzuli zgodności), mające na
celu uniknięcie wątpliwości w tym zakresie,

•. przepisy przewidujące listę możliwych zastrzeżeń/wyłączeń (zarówno dotyczących wszystkich umów za-
wartych przez daną stronę, jak i tych, które dotyczą umów zawierających przepisy o konkretnej treści)
oraz obowiązek notyfikacji w tym zakresie;

•. przepisy przewidujące możliwość wyboru opcjonalnych postanowień wraz z obowiązkiem notyfikacji
oraz regułami rozstrzygającymi sytuacje, w których strony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
wybrały różne warianty rozwiązań opcjonalnych.

2 Por.Explanatory Statement to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Ero-
sion And Profit Shifting (http://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-
treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf, dostęp: 13.3.2017 r.).
3 Częstą sytuacją będzie bowiem taka, w której postanowienia danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są od-
mienne od przyjętych w Modelu Konwencji OECD, a zatem także odmienne od tych, które były podstawą przyjęcia danego
rozwiązania w Konwencji.
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Rozwiązania wypracowane w ramach BEPS
implementowane Konwencją Wielostronną

Konwencja Wielostronna zmierza do implementowania rozwiązań wypracowanych w ramach następujących
działań BEPS:

•. Neutralizowanie skutków tzw. porozumień hybrydowych (działanie nr 2);
•. Zapobieganie przyznawaniu korzyści umownych w niewłaściwych okolicznościach (działanie nr 6);
•. Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu stałego zakładu (działanie nr 7);
•. Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów (działanie nr 14).

Poniżej omówione zostaną najistotniejsze elementy zmian wprowadzanych przez Konwencję w podziale na
poszczególne wskazane wyżej działania BEPS.

Neutralizowanie skutków tzw. porozumień hybrydowych

Działanie nr 2 BEPS koncentruje się wokół przeciwdziałania wykorzystywaniu różnic w traktowaniu do celów
podatkowych pewnych podmiotów (lub szeroko pojętych porozumień pomiędzy podmiotami) przez różne jurys-
dykcje. Różnice te według Raportu BEPS niejednokrotnie wykorzystywane są w celu osiągnięcia korzyści podat-
kowych, w szczególności podwójnego nieopodatkowania. W tym zakresie Działanie nr 2 przewiduje zarówno re-
komendacje odnoszące się do zmian, które powinny zostać wprowadzone w prawie krajowym, jak i rekomendacje
zmian w Modelu Konwencji OECD. Te ostatnie mają być wprowadzone do obowiązujących umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania za pomocą Konwencji Wielostronnej. Spośród nich należy wymienić następujące po-
stanowienia:

•. w zakresie podmiotów transparentnych podatkowo – art. 3. Postanowienie, zgodnie z którym dochód
osiągany przez lub poprzez podmiot lub porozumienie traktowane jako transparentne bądź częściowo
transparentne zgodnie z prawem podatkowym którejś ze stron umowy powinien być uznany za dochód
rezydenta strony umowy tylko w takim zakresie, w jakim ten dochód jest traktowany do celów opodatko-
wania przez tę stronę jako dochód jej rezydenta. 17 Postanowienie to zmierza do doprecyzowania moż-
liwości korzystania z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku osiągania dochodów
z wykorzystaniem podmiotów transparentnych. Zastosowanie art. 3 do umów, do których ma zastosowa-
nie Konwencja, nie jest obligatoryjne. Konwencja Wielostronna przewiduje w tym zakresie możliwość
zgłoszenia zastrzeżeń, włącznie z niestosowaniem tego artykułu do wszystkich umów, do których zasto-
sowanie ma Konwencja.

•. w zakresie podmiotów o podwójnej rezydencji podatkowej – art. 4.Postanowienie, zgodnie z którym
w przypadku gdy osoba niebędąca osobą fizyczną jest rezydentem obu państw-stron umowy, odpowiednie
organy państwa (organy podatkowe) podejmą starania (w drodze procedury wzajemnego porozumienia),
aby ustalić właściwą rezydencję podmiotu. Ustalenie to będzie dokonywane z uwzględnieniem miejsca
faktycznego zarządu (place of effective management), siedziby (place where it is incorporated) oraz in-
nych czynników. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, osoba ta nie będzie uprawniona do korzy-
stania z ulg i zwolnień przewidzianych w umowie (chyba że odpowiednie organy podatkowe postanowią
inaczej). Oznacza to, iż od wejścia w życie omawianego rozwiązania konflikty rezydencji (w przypadku
podmiotów innych niż osoby fizyczne) będą rozstrzygane indywidualnie w odniesieniu do poszczególny-
ch przypadków, w przeciwieństwie do automatycznego rozstrzygania tej sytuacji, jak to jest obecnie (np.
w oparciu na miejsce faktycznego zarządu na gruncie umów odpowiadających aktualnej wersji Modelu
Konwencji OECD). Podobnie jak w przypadku art. 3, zastosowanie tego artykułu do umów, do których
ma zastosowanie konwencja, nie jest obligatoryjne.

•. w zakresie ograniczenia korzyści wynikających z zastosowania metody wyłączenia (zwolnienia) –
art. 5.Konwencja przewiduje trzy różne sposoby ograniczenia korzyści wynikających z zastosowania me-
tody wyłączenia (zwolnienia). Polegają one na zastąpieniu metody wyłączenia (zwolnienia) metodą zali-
czenia zwykłego4 w kraju rezydencji podatnika:

– gdy na mocy umowy dochód lub majątek korzysta ze zwolnienia lub opodatkowania obniżoną stawką
w kraju źródła;

4 Możliwość odliczenia od podatku w kraju rezydencji podatku zapłaconego w kraju źródła jest ograniczona do wysokości
podatku należnego od danego dochodu/majątku w kraju rezydencji.
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– w stosunku do dywidend, gdy zgodnie z lokalnymi regulacjami w kraju źródła wypłata dywidendy
obniża podstawę opodatkowania podmiotu wypłacającego;

– w każdym przypadku, gdy zastosowanie miałaby znaleźć metoda wyłączenia; w tym wariancie do-
datkowo wprowadzona zostaje zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy dochód lub majątek może
być opodatkowany wyłącznie w kraju źródła, kraj rezydencji ma prawo do zastosowania do opodat-
kowania pozostałego dochodu lub majątku stawki uwzględniającej ten wyłączony z opodatkowania
dochód lub majątek (zmiana ta polegałaby więc na całkowitym zastąpieniu metody wyłączenia me-
todą zaliczenia zwykłego – analogiczną jak uregulowana w art. 23b Modelu Konwencji OECD).

Strony Konwencji mają możliwość wyboru jednego z powyższych wariantów ograniczenia korzyści lub nieza-
stosowania żadnego z nich. Co do zasady, wybrany przez stronę wariant będzie miał zastosowanie wobec jej rezy-
dentów podatkowych, przy czym postanowienia Konwencji Wielostronnej pozwalają również na uniknięcie nega-
tywnych konsekwencji asymetrycznego wyboru wariantów – w szczególności państwo, które nie wybrało żadnego
z wariantów przewidzianych w art. 5, może zastrzec, że nie będzie on miał w ogóle zastosowania do jednej lub
wielu (wszystkich) umów, których jest stroną. Strona, która nie wybrała ostatniego z wariantów (zastąpienie me-
tody wyłączenia metodą zaliczenia), może zabronić w odniesieniu do jednej lub wielu (wszystkich) umów, których
jest stroną, drugiej stronie wyboru tego wariantu. Wprowadzenie powyższej regulacji może znacznie ograniczyć
zastosowanie metody wyłączenia jako metody unikania podwójnego opodatkowania, w szczególności w sytuacja-
ch, w których mogłoby ono prowadzić do podwójnego nieopodatkowania.

Zapobieganie przyznawaniu korzyści
umownych w niewłaściwych okolicznościach

W ramach działania nr 6 BEPS podejmowane są kroki w celu zapobiegania nadużywaniu przepisów umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania dla unikania opodatkowania. W szczególności dotyczy to tzw.treaty shop-
ping, czyli nabywania korzyści umownych przez nierezydentów w sztuczny sposób (np. poprzez wprowadzenie
podmiotu pośredniczącego, któremu, jako rezydentowi, przysługują korzyści wynikające z danej umowy). Z uwagi
na charakter zagadnienia proponowane rozwiązania ograniczone są prawie wyłącznie do środków wymagający-
ch implementacji do Modelu Konwencji OECD lub istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W tym zakresie wskazać należy następujące postanowienia ograniczające przyznawanie korzyści traktatowych:

•. uzupełnienie preambuły o postanowienia dotyczące celu umowy – art. 6. Zgodnie z Konwencją pre-
ambuły umów nią objętych mają być uzupełnione o postanowienia wskazujące na cel zawarcia umowy
– unikanie podwójnego opodatkowania niedające jednocześnie możliwości nieopodatkowania lub ograni-
czonego opodatkowania poprzez unikanie opodatkowania (tax evasion or avoidance), w tym poprzez na-
bywanie korzyści umownych w celu uzyskania przez nierezydenta pośredniej korzyści wynikającej z umo-
wy (treaty-shopping). W związku z tym, że postanowienie to odzwierciedla minimalny standard uzgod-
niony w ramach BEPS, możliwość odstąpienia od jego wprowadzenia dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy
tekst danej umowy zawiera już odpowiednie postanowienia.

•. wprowadzenie testu celu podstawowego (principal purpose test ) lub klauzuli ograniczenia korzyści
( limitation of benefits) – art. 7. Konwencja przewiduje wprowadzenie tzw. testu celu podstawowego
zakładającego 18 brak zastosowania korzyści wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatko-
wania, w sytuacji gdy na podstawie całości okoliczności będzie można uznać, że uzyskanie tej korzyści
było jednym z podstawowych celów transakcji skutkującej pośrednio lub bezpośrednio uzyskaniem tej
korzyści, chyba że udzielenie tej korzyści będzie zgodne z przedmiotem i celem odpowiedniego przepisu
umowy.

Dodatkowo strony Konwencji mają możliwość wprowadzenia tzw. klauzuli ograniczenia korzyści (art. 7 § 8–
13 Konwencji), pozwalającej na stosowanie korzyści wynikających z umowy jedynie do podmiotów spełniający-
ch określone warunki (oparte na kryteriach formy organizacyjnej, struktury własnościowej, sposobu prowadzenia
działalności gospodarczej itp.). Klauzula ta ma zapewnić, że związek podmiotu z krajem jego rezydencji jest na
tyle istotny (nie jest sztuczny), że przyznanie korzyści wynikających z umowy jest uzasadnione. Wprowadzenie
klauzuli ograniczenia korzyści będzie miało więc charakter uzupełniający w stosunku do ogólnej klauzuli testu
celu podstawowego. Co więcej, państwa-strony będą uprawnione do wprowadzania szczegółowych klauzul ogra-
niczenia korzyści traktatowych, które opierać się będą na przesłankach wypracowanych w negocjacjach pomiędzy
danymi stronami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konwencja nie zawiera propozycji takich klau-
zul szczegółowych, pozostawiając ich treść do wypracowania przez poszczególne państwa-strony.
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•. wprowadzenie minimalnego okresu posiadania udziałów w przypadku zwolnienia z podatku dywi-
dend – art. 8.Przepis wprowadza postulat uzależnienia możliwości zastosowania zwolnienia (lub obni-
żonej stawki podatku) w państwie źródła przez podatnika otrzymującego dywidendę od posiadania przez
niego udziałów przez minimalny okres (tj. 365 dni włącznie z dniem wypłaty dywidendy)5. Jednocześnie
za zmianę w zakresie posiadania udziałów nie będzie uważana zmiana wynikająca z reorganizacji (połą-
czenia i podziały), zarówno spółki posiadającej udziały, jak i wypłacającej dywidendę.

•. zmiany w zasadach opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych – art. 9.Niektóre z umów o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania6 pozwalają na opodatkowanie w państwie źródła zysku z przeniesienia
własności udziałów lub akcji w spółkach, których wartość wynika głównie z posiadanych nieruchomości
znajdujących się w tym państwie (tzw. spółki nieruchomościowe). Konwencja wprowadza zasadę, zgod-
nie z którą dla uznania spółki za nieruchomościową wystarczające będzie spełnienie powyższego warun-
ku w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających zbycie udziałów (akcji). Dodatkowo
przewidziane jest rozszerzenie regulacji na udziały w spółkach osobowych oraz trustach.

•. posiadanie zagranicznego zakładu w państwie trzecim – art. 10.Artykuł 10 wprowadza istotne wyłą-
czenie z możliwości korzystania z korzyści traktatowych (przyznawanych przez daną umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania), w sytuacji gdy przedsiębiorstwo osiąga dochód w drugim państwie (pań-
stwie źródła), niemniej dochód nie podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji z uwagi na przypisanie
go do kraju trzeciego. Warunkiem stosowania klauzuli będzie ustalenie, że dochód podlega opodatkowa-
niu w państwie trzecim stawką niższą niż 60% stawki podatku mającej hipotetyczne zastosowanie do do-
chodu, gdyby był on opodatkowany w państwie rezydencji.

Z uwagi na fakt, że postanowienia art. 8, 9 i 10 Konwencji Wielostronnej nie odzwierciedlają ustalonego mi-
nimalnego standardu, stosowanie ich do umów nią objętych nie jest obligatoryjne.

Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu stałego zakładu

Kolejną bardzo istotną grupą regulacji wprowadzanych przez Konwencję są przepisy mające zapobiegać
sztucznemu unikaniu powstania stałego zakładu w państwie prowadzenia działalności przez podatnika będącego
rezydentem innego państwa. W ramach działania nr 7 BEPS wskazywano bowiem, że obecnie obowiązujące re-
gulacje (wynikające głównie z treści art. 5 Modelu Konwencji OECD) pozwalają w sposób zbyt szeroki wyłączyć
powstanie stałego zakładu poprzez wykorzystanie różnych instrumentów lub działań (chodziło np. o wykorzysta-
nie tzw. umów agencyjnych, zwolnień przewidzianych dla określonych rodzajów działalności pomocniczej czy też
dzielenie kontraktów na wiele mniejszych7). Podobnie jak w przypadku działania nr 6 charakter zmian wymaga
ich implementacji do Modelu Konwencji OECD oraz zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W zakresie umów Konwencja przewiduje następujące regulacje:

•. unikanie powstania stałego zakładu poprzez umowy agencyjne i podobne rozwiązania – art. 12.W
raporcie końcowym dotyczącym działania nr 7 zwrócono w szczególności uwagę na umowy agencyjne
(ang. commissionaire arrangements) jako na najczęściej stosowaną strategię służącą sztucznemu unikaniu
statusu stałego zakładu, co wynikało głównie z wąskiej definicji tzw. przedstawiciela zależnego zawartej
w art. 5 ust. 5 Modelu Konwencji OECD8. Główną zmianą definicji przedstawiciela zależnego jest obję-
cie zakresem regulacji także takich stanów faktycznych, w których przedstawiciel wprawdzie nie zawiera
umów w imieniu podatnika, lecz posiada wiodącą rolę w procesie ich negocjowania, nawet gdy następnie
są one zawierane bezpośrednio przez tego podatnika. Co więcej, umowy nie muszą być zawarte w imie-
niu podatnika, wystarczające jest, że dotyczą one dóbr stanowiących jego własność lub usług przez tego
podatnika świadczonych. 19

•. unikanie powstania stałego zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń dla określonych rodzajów
działalności – art. 13.Kolejnym obszarem związanym z działaniem nr 7 jest zmiana stosowania regula-
cji art. 5 ust. 4 Modelu Konwencji OECD poprzez m.in. zmianę katalogu wyłączeń zawartych w tym

5 Przy czym dotyczy to sytuacji, gdy dana umowa już uzależnia zastosowanie zwolnienia (lub obniżonej stawki podatku) do
opodatkowania dywidendy od posiadania określonej ilości (części) udziałów w momencie uzyskania przychodu z dywidendy.
6 Np. umowa pomiędzy Polską a Luksemburgiem oraz inne odzwierciedlające aktualne brzmienie art. 13 Modelu Konwencji
OECD.
7 Por.Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 – 2015 Final Report, OECD 2015.
8 Por. Zalecenie Komisji (UE) 2016/136 z 28.1.2016 r. w sprawie wdrażania środków przeciwdziałających nadużyciom posta-
nowień Konwencji podatkowych (Dz.U. UE L z 2.2.2016 r.).
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przepisie, szczególnie w zakresie pkt a–d9. Wynika to z przekonania, że jedynie działalność nieodgrywa-
jąca istotnej roli w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa (w ramach określonego modelu biznesowe-
go) powinna móc być kwalifikowana jako tzw. czynności o charakterze przygotowawczym albo pomoc-
niczym. W innym wypadku nawet jeżeli dana placówka służy jedynie wydawaniu towarów nabywcom,
jeżeli jej charakter w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa jest istotny, nie powinna ko-
rzystać z wyłączenia przewidzianego przez art. 5 ust. 4 Modelu Konwencji OECD. Podobnie wyłączenie
z art. 5 ust. 4 Modelu Konwencji OECD nie powinno mieć zastosowania, zgodnie z Konwencją, do sytu-
acji kiedy podatnik (lub podmiot blisko z nim powiązany10) posiada kilka placówek, których działalność
rozpatrywana łącznie nie mogłaby być uznana za pomocniczą lub przygotowawczą.

Zmiana ta ma znaczenie zasadnicze, gdyż wyłącza możliwość dzielenia działalności prowadzonych przez stałe
placówki w danym państwie nie tylko przez jednego podatnika, ale także w ramach grupy podmiotów ze sobą
powiązanych.

•. dzielenie kontraktów – art. 14.Dzielenie kontraktów na kontrakty mniejsze (w zakresie czasu ich re-
alizacji) zostało uznane za metodę unikania powstania zakładu w formie tzw. placu budowy. Artykuł
5 ust. 3 Modelu Konwencji OECD wprowadza bowiem okres 12 miesięcy, którego przekroczenie jest nie-
zbędne do uznania, że stała placówka w postaci placu budowy stanowi dla podatnika zakład. Konwencja
wprowadza modyfikację, zgodnie z którą czas trwania czynności wykonywanych na jednej budowie przez
podatnika lub też podmioty blisko powiązane podlega sumowaniu.

Rozwiązania zawarte w części dotyczącej sztucznego unikania statusu stałego zakładu nie zostały uznane za
konieczne dla osiągnięcia minimalnego standardu, dlatego państwa-strony mają możliwość rezygnacji z ich wpro-
wadzania.

Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów

Ostatnim z działań wdrażanych przez Konwencję jest działanie nr 14 BEPS odnoszące się do procedur roz-
wiązywania sporów powstałych w ramach stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Artykuły
16 i 17 Konwencji mają na celu wprowadzenie do obowiązujących umów odpowiednio art. 25 i 9 ust. 2 Modelu
Konwencji OECD, a zatem procedury wzajemnego porozumiewania się oraz korekty zysków przedsiębiorstwa
powiązanego (corresponding adjustment)11, w przypadku gdy zawarta umowa postanowień tych nie przewiduje.

Natomiast art. 18–26 wprowadzają nową instytucję arbitrażu, przy czym rozwiązanie to będzie miało zastoso-
wanie jedynie do państw, które je wybiorą i złożą odpowiednią notyfikację. Na podstawie zaproponowanych prze-
pisów podatnik będzie uprawniony do żądania rozstrzygnięcia swojej sprawy wynikającej ze stosowania umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania przez dwa państwa przez wybranych arbitrów, pod warunkiem że proce-
dura wzajemnego porozumiewania się nie pozwoliła na rozstrzygnięcie sprawy w ciągu 2 lat.

Wejście w życie Konwencji

Tekst Konwencji został udostępniony do podpisu od 31.12.2016 r., natomiast oficjalna ceremonia jej podpisa-
nia przez państwa-strony planowana jest na 5.6.2017 r. Zgodnie z art. 34 Konwencji jej wejście w życie uzależ-
nione jest od ratyfikacji (i złożenia dokumentów ratyfikacyjnych depozytariuszowi Konwencji) przez co najmniej
5 jurysdykcji.

9 Punkty te dotyczą w szczególności placówek służących składowaniu, dostarczaniu lub zakupowi dóbr, przetwarzaniu ich
przez inne przedsiębiorstwo oraz zbieraniu informacji dla przedsiębiorstwa.
10 Podmiot blisko powiązany został zdefiniowany w art. 15 Konwencji Wielostronnej. Definicja ta ma zastosowanie do insty-
tucji pojawiających się w art. 12, 13 i 14 Konwencji. Zasadniczo powiązanie w rozumieniu art. 15 zachodzić będzie, gdy da-
ny podmiot posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 50% głosów/wartości udziałów w drugim podmiocie lub pod-
miot trzeci posiada taki udział w obu podmiotach.
11 Por.M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz. Warszawa
2011, s. 182 i n.
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Podsumowanie

Konwencja wydaje się istotnym krokiem wykonanym przez państwa OECD i G20 w ramach rozwiązywania
kwestii podniesionych w poszczególnych raportach BEPS. Przy tak znaczącej liczbie umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania wielostronna umowa międzynarodowa wydaje się jedynym wyjściem, które pozwala na do-
konanie koniecznych zmian – bez niej problemy podniesione w raportach stałyby się kolejnymi jedynie sygnalizo-
wanymi w przestrzeni międzynarodowego prawa podatkowego zagadnieniami. Nie można oczywiście wykluczyć,
że w ramach procesu podpisywania Konwencji lub, co bardziej prawdopodobne, ratyfikacji jej przez poszczególne
państwa może okazać się, że instrument ten nie będzie w stanie osiągnąć przewidywanego skutku. Może to wyni-
kać zarówno z rezygnacji przez wiele państw z rozwiązań, które nie zostały przewidziane jako standard minimalny
(a więc np. te dotyczące unikania powstania stałego zakładu), jak i z wyboru różnych (odmiennych) opcji przez
poszczególne państwa-strony, co utrudni możliwość ich implementowania do już zawartych umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania.

Niemniej determinacja państw OECD i G20, jaką można było obserwować w ramach prac nad BEPS, po-
zwala przypuszczać, że liczba sygnatariuszy będzie sukcesywnie rosnąć, a Konwencja może odegrać istotną rolę
w kształtowaniu międzynarodowego prawa podatkowego w najbliższych latach12. 20

SUMMARY

MULTILATERA L CONVENTION (BEPS NO. 15) – DISCUSSING CORE ISSUES
In November 2016 there was a publication of a text on multilateral convention which aim is to implement

measures in activities of BEPS regarding contracts on avoiding double taxation (Multilateral Convention to Imple-
ment Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profi t Shift ing). Taking eff ect of the Multilateral
Convention will simultaneously allow to change multiple contracts on avoiding taxation according to postulates
developed within the framework of the BEPS project.Assumedly, it should contribute to reacting against avoiding
taxation and make sure that the income is taxed in a place where one actually runs a business to acquire that inco-
me.Th e present article aims to show core elements of the Convention and its proposed changes to contracts on
avoiding double taxation. 21

12 W tym zakresie warto też zwrócić uwagę na dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z 12.7.2016 r. ustanawiającą przepisy mające
na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku we-
wnętrznego.
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