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Lista państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
wraz ze stawkami podatku dochodowego od odsetek 

(stan aktualny) 
 

 
Lp. 

 
Państwo 

Miejsce 
pobrania 
podatku 

* 

 
Stawka 
podatku 

(%) 

 
Wyłączenia z opodatkowania 

(Zwolnienia) 

1. Albania P 10  

2. Armenia P 5  

3. Australia P 10  

4. Austria P 5 

Wolne od podatku są odsetki wypłacane: 
a)    Rządowi Republiki Austriackiej; 
b)   z tytułu jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej, zabezpieczonej lub gwarantowanej przez austriacką instytucję publiczną promującą 
eksport; 
c)   w związku ze sprzedażą na kredyt wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; 
d)    w związku z jakąkolwiek pożyczkąZ udzieloną przez bank. 

5. Azerbejdżan P 10 
Wolne od podatku są odsetki wypłacane Rządowi Azerskiemu, Bankowi Centralnemu, władzom lokalnym lub innym organom tego Rządu lub 
władz lokalnych Azerbejdżanu 

6. Bangladesz P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Bangladeszu, Bankowi Centralnemu Bangladeszu oraz odsetki uzyskane od pożyczek 
dokonanych, gwarantowanych lub ubezpieczonych przez ten rząd, Bank Centralny lub agencję, w tym instytucję finansową będącą własnością 
lub kontrolowaną przez Rząd Bangladeszu 

7. Belgia P 5 

Wolne od podatku są: 
a)  odsetki wypłacane w związku z udzieloną pożyczką, gwarantowaną lub zabezpieczoną, lub z udzielonym kredytem, gwarantowanym lub 
zabezpieczonym w ramach ogólnych zasad przez Królestwo Belgii, jego jednostki terytorialne lub organy lokalne w celu promowania eksportu; 
b)  odsetki od pożyczek wszelkiego rodzajuZ przyznane przez przedsiębiorstwa bankowe nie w formie papierów wartościowych 
na okaziciela; 
c)  odsetki wypłacane na rzecz Królestwa Belgii, jego jednostek terytorialnych lub organów lokalnych. 

8. Białoruś P 10  

9. Bośnia i 
Hercegowina X

P 10 Stawkę 10% należy stosować wobec rezydentów Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny 

10. Bułgaria P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Bułgarii, jego jednostce terytorialnej, Bankowi Centralnemu Bułgarii lub jakiejkolwiek instytucji 
finansowej kontrolowanej przez ten rząd, lub odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez dany rząd. 

11. Chile P 15  
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12. Chiny P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Chin, jego jednostce terytorialnej, Bankowi Centralnemu lub jakiejkolwiek instytucji finansowej 
będącą całkowicie własnością tego rządu, albo innej osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Chinach w odniesieniu do zobowiązań 
bezpośrednio finansowanych przez rząd, władzę lokalną i Bank Centralny albo każdą instytucję finansową będącą w całości własnością rządu. 

13. Chorwacja P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi, jego jednostce terytorialnej, Bankowi Centralnemu lub jakiejkolwiek instytucji finansowej 
kontrolowanej przez ten rząd, lub odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez dany rząd jego władzę lokalną i Bank Centralny lub 
przez instytucję finansową będącą własnością rządu. 

14. Cypr P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Cypru, w tym jego jednostce terytorialnej lub władzy lokalnej, bankowi emisyjnemu lub 
organowi publicznemu w odniesieniu do pożyczek lub kredytów udzielonych lub gwarantowanych przez rząd Cypru, w tym jego jednostkę 
terytorialną i władzę lokalną, bank emisyjny lub jakikolwiek cypryjski organ publiczny. 

15. Czarnogóra P 10 Stawkę 10% należy stosować wobec rezydentów Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny 

16. Czechy P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi, jego jednostce terytorialnej, Bankowi Centralnemu lub jakiejkolwiek instytucji finansowej 
kontrolowanej przez ten rząd, lub odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez dany rząd. 

17. Dania P 5 

Wolne od podatku są odsetki wypłacane: (a) w związku z pożyczką dowolnego rodzaju przyznaną, zabezpieczoną lub gwarantowaną przez 
instytucję finansową, której właścicielem jest Umawiające się Państwo lub która jest przez nie kontrolowana, (b) w związku ze sprzedażą na 
kredyt urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, (c) w związku z obligacjami, skryptami dłużnymi i innymi podobnymi 
zobowiązaniami rządu Umawiającego się Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, (d) na rzecz drugiego Umawiającego się 
Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego 

18. Egipt 
 

P 12 
Wolne od podatku są odsetki wypłacane na rzecz rządu, w tym jego władz lokalnych, Banku Centralnego Egiptu 
 

19. Estonia P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Estonii, jego jednostce terytorialnej, Bankowi Centralnemu Estonii lub jakiejkolwiek instytucji 
finansowej kontrolowanej przez ten rząd, lub odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez dany rząd. 

20. Filipiny P 10 

Wolne od podatku są odsetki od: 
- obligacji, skryptów dłużnych lub innych podobnych zobowiązań rządu Państwa Filipińskiego, lub jednostki terytorialnej albo władzy 

lokalnej; lub 
- pożyczki lub udzielonego kredytu gwarantowanego, ubezpieczonego, refinansowanego, wypłacanego Centralnemu Bankowi Filipin i innym 

instytucjom udzielającym pożyczek, jakie mogą być ustalone i uzgodnione w drodze wymiany listów między właściwymi władzami obydwu 
państw. 

21. Finlandia Z 0  

22. Francja Z 0  

23. Grecja P 10  

24. Gruzja P 8 Odsetki nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wypłacane: 1) na rzecz Rządu Gruzji, 2) na rzecz Banku Narodowego (Centralnego) Gruzji 

25. Hiszpania Z 0  

26. Holandia P 5 
Odsetki nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wypłacane: 1) Umawiającemu się Państwu, 2) z tytułu pożyczki udzielonej lub gwarantowanej 
przez instytucję promującą eksport, 3) w związku ze sprzedażą na kredyt wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, 4) w 
związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bankZ, 5) w związku z emitowanymi obligacjami.  
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27. Indie P 15 

Wolne od opodatkowania są:  
- odsetki należne Rządowi, jednostce terytorialnej lub władzy lokalnej lub Centralnemu Bankowi Indii, 
- odsetki powstające w Umawiającym się Państwie będą zwolnione od opodatkowania w tym Państwie, jeżeli są należne osobie mającej 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie i powstały w związku z pożyczką lub kredytem przyznanym lub 
gwarantowanym przez: 

a) w przypadku Polski – Citibank Bank Handlowy S.A., w zakresie takim, w jakim takie odsetki są związane jedynie z finansowaniem eksportu 
i importu, 

b) w przypadku Indii - the Export-Import Bank of India (Exim Bank), w zakresie takim, w jakim takie odsetki są związane jedynie z 
finansowaniem eksportu i importu, 

c) każdą inną instytucję Umawiającego się Państwa prowadzącą państwowe finansowanie handlu zagranicznego, 
d)  każdą inną osobę, przy założeniu, że pożyczka lub kredyt są aprobowane przez Rząd pierwszego wymienionego Umawiającego się 

Państwa 

28. Indonezja P 10 
Wolne od podatku są odsetki płacone na rzecz Rządu Indonezji, w tym na rzecz jego władz lokalnych, jednostek terytorialnych, Banku 
Centralnego Indonezji lub jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd1.  

29. Iran P 10 
Zwolnieniu z podatku od źródła podlegają odsetki osiągana przez: 1) Rząd, 2)ministerstwa, 3) inne instytucje rządowe, organy lokalne, 4) 
bank centralny i inne banki będące w całości własnością Rządu 

30. Irlandia P 10 

Wolne od opodatkowania są odsetki wypłacane:  
(a) w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkiego wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; (b) w związku ze sprzedażą na 
kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu lub 
(c) z tytułu wszelkiego rodzaju pożyczki przyznanej przez bankZ

31. Islandia P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstające w Polsce i uzyskane przez Rząd Islandii, włączając jego władze lokalne, Bank Centralny Islandii lub 
jakąkolwiek instytucję kontrolowaną przez ten Rząd, lub odsetki uzyskane z tytułu pożyczek gwarantowanych przez ten Rząd. 

32. Izrael P 5  

33. Japonia P 10 

Wolne od podatku są odsetki powstające w Polsce i uzyskiwane przez Rząd Japonii, włączając w to terenowe jednostki władzy, Bank Centralny 
Japonii lub jakąkolwiek instytucję finansową, stanowiącą w całości własność Państwa Japońskiego, albo przez osobę mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Japonii odnośnie do wierzytelności gwarantowanych lub pośrednio finansowanych przez Rząd Japonii, włączając w 
to terenowe jednostki władzy, Bank Centralny tego Państwa lub jakąkolwiek instytucję finansową, stanowiącą w całości własność Państwa 
Japońskiego. 

34. Jordania P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane na rzecz Rządu Jordanii, w tym jego władz lokalnych, Banku Centralnego Jordanii 
lub jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd. 

35. Kanada P 15 
Wolne od podatku są odsetki wypłacane w związku z pożyczką udzieloną, gwarantowaną lub zabezpieczoną przez Kanadę lub przez instytucję 
publiczną Kanady, jaka zostanie określona i uzgodniona w pismach, które zostaną wymienione między właściwymi władzami Polski i Kanady. 

36. Kazachstan P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce, należne rządowi Kazachstanu, jego władzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo 
powstałe dzięki pomocy tego rządu lub władzy lokalnej 

37. Kirgistan P 10 Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce, jeżeli faktycznym odbiorcą tych odsetek jest Rząd lub Bank Narodowy Republiki Kirgiskiej 

                                                           
1 Przez "instytucję finansową kontrolowaną przez Rząd Indonezji" rozumie się każdą inną niż Bank Centralny Indonezji instytucję finansową, której kapitał należy całkowicie do Rządu Republiki Indonezji i jaki 
może być okresowo uzgodniony między właściwymi władzami Polski i Indonezji 
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38. Korea Płd. P 10 

Wolne od podatku są: 
a) odsetki powstałe w Polsce i  należne rządowi Korei Płd. w tym jednostce terytorialnej lub władzy lokalnej albo bankowi centralnemu Korei 

Płd.; 
b) odsetki powstające w jednym państwie w związku z pożyczkami lub kredytami udzielonymi lub gwarantowanymi: 
- w przypadku Polski - przez Citibank Bank Handlowy SA w Warszawie, 
- w przypadku Korei - przez Export-Import Bank of Korea i Korea Development Bank 
c) odsetki wypłacane w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkiego wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego albo 

wypłacane w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkich produktów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu będą 
podlegały opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 

39. Kuwejt P 5 

Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce jeżeli: 
a) są osiągane przez Rząd Kuwejtu, jakąkolwiek instytucję rządową lub inną jego jednostkę, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 Umowy2 
b) są osiągane przez spółkę mającą siedzibę w Kuwejcie, w której co najmniej 25% udziałów jest własnością albo jest bezpośrednio lub 

pośrednio kontrolowane przez Rząd Kuwejtu, jego instytucję rządową lub inną jednostkę, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 Umowy 
c) powstają z pożyczek gwarantowanych przez Rząd Kuwejtu lub jakąkolwiek rządową instytucję, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 

Umowy 

40. Liban P 5 

Wolne od podatku są powstałe w Polsce odsetki wypłacane na rzecz  Rządu Libańskiego, jego organu lokalnego, administracyjnej jednostki 
terytorialnej lub jakiejkolwiek agencji, jednostki bankowej lub instytucji tego Rządu, organu lokalnego lub administracyjnej jednostki 
terytorialnej albo jeżeli wierzytelności osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Libanie są gwarantowane, ubezpieczone, bądź 
bezpośrednio lub pośrednio całkowicie sfinansowane przez instytucję finansową kontrolowaną przez Rząd Libański. 

41. Litwa P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane na rzecz Rządu Litwy, w tym jego władz lokalnych, Banku Centralnego Litwy lub 
jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd lub odsetki uzyskane z pożyczek gwarantowanych przez dany rząd. 

42. Luksemburg P 10 
Wolne od podatku są odsetki z tytułu kredytów i pożyczek bankowych, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w drugim  Państwie. 
Ponadto wolne od podatku są odsetki wypłacane na rzecz Luksemburga (tj. jego organów administracji rządowej i samorządowej) 

43. Łotwa P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane na rzecz Rządu Łotwy, w tym jego jednostek terytorialnych i władz lokalnych, 
Banku Centralnego Łotwy lub jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten rząd lub odsetki uzyskane z pożyczek 
gwarantowanych przez dany rząd. 

44. Macedonia P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane  na rzecz Rządu Macedonii, w tym jego władz lokalnych, banku centralnego lub 
jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd, a także odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez ten Rząd 

45. Malezja P 15  

46. Malta P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane na rzecz Rządu Malty, w tym jego władz lokalnych, Banku Centralnego Malty lub 
jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd. 

47. Maroko P 10  

                                                           
2 Jednostki określone w art. 4 ust. 2 Umowy to: (a) Rząd Kuwejtu lub jego jednostka terytorialną albo władza lokalna; (b)  wszelka kuwejcka instytucję rządowa utworzona na podstawie prawa publicznego, taka 
jak Bank Centralny, fundusz, zrzeszenie, zarząd, fundacja lub agencja i inne podobne jednostki utworzone w Kuwejcie, (c)  wszelka jednostka międzyrządowa ustanowiona w Kuwejcie i w której Kuwejt 
uczestniczy kapitałowo wspólnie z innymi państwami.  
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48. 

 
 
 

Meksyk 

P 15 (5*) 

*-Stawka podatku od odsetek wynosi 5% w przypadkach, gdy: 
 właścicielem odsetek jest bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, 
 wypłacane odsetki pochodzące z obligacji i skryptów dłużnych. 

Wypłacane odsetki są wolne od podatku, jeżeli: 
a) właścicielem tych odsetek jest państwo, jego jednostka terytorialna lub organ lokalny albo w przypadku Polski – NBP, a w przypadku 

Meksyku – Banco de Mexico; 
b) są wypłacane przez którykolwiek z podmiotów wymienionych pod literą a) powyżej; 
c) właścicielem odsetek jest fundusz emerytalny lub rentowy, pod warunkiem że jego dochód jest zwolniony w tym Państwie z 

opodatkowania; 
d) odsetki są płacone w związku z pożyczką udzieloną, gwarantowaną lub ubezpieczoną na okres nie krótszy niż trzy lata albo kredytem 

udzielonym, gwarantowanym lub ubezpieczonym na taki okres przez Bank Pekao S.A., KUKE i Citibank Bank Handlowy S.A.; 
e) odsetki powstają w Polsce i są płacone w związku z pożyczką udzieloną, gwarantowaną lub ubezpieczoną na okres nie krótszy niż trzy lata 

albo kredytem udzielonym, gwarantowanym lub ubezpieczonym na taki okres przez Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
Nacional Financiera, S.N.C. lub Banco Nacional de Obras y Servicios Publicios, S.N.C. 

49. Republika 
Mołdowa 

P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce należne Rządowi Republiki Mołdowa, jego władzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo 
powstałe dzięki pomocy tego rządu lub władzy lokalnej. 

50. Mongolia P 10 

Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i uzyskiwane przez Rząd Mongolii, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny, jego bank 
centralny lub jakąkolwiek instytucję finansową, której właścicielem w całości jest Rząd, lub przez każdą inną osobę mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Mongolii w zakresie wierzytelności pośrednio finansowanych przez Rząd Mongolii, władzę lokalną lub bank 
centralny lub jakąkolwiek instytucję finansową, której właścicielem w całości jest ten Rząd 

51. Niemcy P 5 

Wolne od podatku są odsetki wypłacane: 
a)    Rządowi Republiki Federalnej Niemiec; 
b)   z tytułu jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej, zabezpieczonej lub gwarantowanej przez niemiecką instytucję publiczną promującą 
eksport; 
c)   w związku ze sprzedażą na kredyt wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; 
d)    w związku ze sprzedażą na kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu, lub 
e)    w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. 
 

52. Norwegia Z 0  

53. Nowa Zelandia P 10  

54. Pakistan P 

20 
(osoby 

prawne) 
19 

(osoby 
fizyczne) 

Bank Państwowy Pakistanu podlega zwolnieniu od polskich podatków od odsetek uzyskiwanych ze źródeł w Polsce 

55. Portugalia P 10 

Wolne od opodatkowania są odsetki powstałe w jednym państwie, jeżeli: 
a) dłużnikiem tych odsetek jest rząd tego Państwa, jego jednostka terytorialna, administracyjna lub władza lokalna; lub 
b) odsetki są płacone rządowi drugiego państwa, jednostce terytorialnej lub administracyjnej albo władzy lokalnej lub też instytucji (w tym 

instytucji finansowej) w związku z jakimkolwiek finansowaniem przyznanym przez nie na mocy umowy między rządami państw; lub 
c) w związku z pożyczką albo kredytem udzielonym przez Banki Centralne państw i inną instytucję finansową kontrolowaną przez Państwo dla 

finansowania transakcji zewnętrznych uzgodnionych między władzami państw. 
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56. Rosja P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i należne Rządowi Rosji , jego jednostkom terytorialnym, władzom lokalnym lub bankowi 
centralnemu Rosji. 

57. 
Republika 

Południowej 
Afryki 

P 10 
Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i wypłacane na rzecz Rządu RPA, w tym jego władz lokalnych, Banku Centralnego lub 
jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten Rząd. 

58. Rumunia P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Rumunii,  jednostce terytorialnej, władzom lokalnym i bankowi centralnemu lub każdej 
instytucji finansowej kontrolowanej przez ten rząd lub odsetek osiąganych z pożyczek gwarantowanych przez ten rząd 

59. Serbia X P 10 Stawkę 10% należy stosować wobec rezydentów Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny 

60. Singapur P 10 

Wolne od podatku są odsetki powstałe w Polsce i płacone na rzecz Rządu Singapuru (pojęcie to obejmuje: (a) Zarząd Monetarny Singapuru i 
Radę Komisarzy do Spraw Walutowych, (b) Korporację do spraw Inwestycji Rządu Singapuru,  każdą spółkę lub organ utworzony całkowicie w 
celu inwestowania rezerw Rządu, (c) jednostkę prawa publicznego, władzę lokalną lub każdą instytucję będącą całkowicie lub głównie 
własnością Rządu Singapuru, jaka może być uzgodniona okresowo między właściwymi władzami państw) 
 

61. Słowacja P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi Słowacji,  jednostce terytorialnej (władzom lokalnym), bankowi centralnemu lub każdej 
instytucji finansowej kontrolowanej przez ten rząd lub odsetek osiąganych z pożyczek gwarantowanych przez ten rząd 

62. Słowenia P 10 Wolne od podatku są odsetki należne rządowi,  jednostce terytorialnej (władzom lokalnym) i bankowi centralnemu Republiki Słowenii 

63. Sri Lanka P 10 
Wolne od podatku są: 
a) odsetki należne Rządowi Sri Lanki, bezpośrednio albo za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji tego Rządu; 
b) odsetki otrzymywane przez jakąkolwiek instytucję bankową mającą siedzibę w Sri Lance. 

64. Syria P 10 

Wolne od podatku są: 
  a) odsetki należne Państwu Syryjskiemu lub jego organom lokalnym albo instytucjom państwowym, w tym bankowi centralnemu Syrii; lub gdy 

odsetki są wypłacane przez Rząd Polski, polskie organy lokalne lub polską instytucję państwową (odsetki od papierów wartościowych 
emitowanych przez te organy); 

  b) odsetki płacone w związku z roszczeniami lub pożyczkami gwarantowanymi, zabezpieczonymi lub popieranymi przez Państwo Syryjskie lub 
inną osobę działającą w jej imieniu. 

65. Szwajcaria P 10  

66. Szwecja Z 0  

67. Tadżykistan P 10 Wolne od podatku są odsetki, których faktycznym odbiorcą jest Rząd lub Bank Narodowy Tadżykistanu. 

68. Tajlandia P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne Rządowi Tajlandii (pojęcie to oznacza także Bank Tajlandii oraz takie instytucje, których kapitał w całości 
jest własnością Rządu Tajlandii lub jednostek władzy lokalnej, co w konkretnych przypadkach może stanowić przedmiot uzgodnienia między 
Rządami obu państw) 

69. Tunezja P 12  

70. Turcja P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne Rządowi Turcji, w tym jego władzom lokalnym, bankowi centralnemu Turcji oraz odsetki należne od 
pożyczek popieranych przez Rząd Turcji 

71. Ukraina P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne Rządowi Ukrainy, jego władzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo powstałe dzięki pomocy Rządu 
lub władzy lokalnej Ukrainy 

72. USA Z 0  
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73. Uzbekistan P 10 

Wolne od podatku są odsetki, jeżeli: 
a) faktycznym odbiorcą odsetek jest rząd Uzbekistanu lub lokalne organy władzy albo jakiekolwiek inne organy tego rządu lub władz 

lokalnych Uzbekistanu; 
b) faktycznym odbiorcą odsetek jest Bank Centralny Republiki Uzbekistanu, instytucja do spraw ubezpieczania kredytów eksportowych i 

importowych lub inne podobne instytucje, które zgodnie z ustawodawstwem Uzbekistanu posiadają odpowiednie uprawnienia. 

74. Węgry P 10 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi węgierskiemu,  jednostce terytorialnej (władzom lokalnym), bankowi centralnemu lub każdej 
instytucji finansowej kontrolowanej przez rząd węgierski lub odsetek osiąganych z pożyczek gwarantowanych przez ten rząd. 

75. Wietnam P 10  

76. Wielka 
Brytania 

P 5 

 
Wolne od opodatkowania są odsetki wypłacane: 
a) na rzecz Rządu Wielkiej Brytanii, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego lub banku centralnego Wielkiej Brytanii lub jakiejkolwiek 
instytucji będącej w całości własnością Wielkiej Brytanii,  
b) z tytułu pożyczki wszelkiego rodzaju przyznanej, zabezpieczonej lub gwarantowanej przez instytucję rządową w celu promocji eksportu,  
c) w związku ze sprzedażą na kredyt jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego,  
d) z tytułu jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank 

77. Włochy P 10 

Wolne od podatku są odsetki, jeżeli: 
a) wypłacane są przez Rząd Polski lub jego władzę lokalną (odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez te organy); 
b) odsetki są wypłacane Rządowi Włoch lub jego władzy lokalnej bądź jakiejkolwiek jednostce (włączając instytucję finansową), będącej w 

całości własnością Państwa Włoskiego lub jego władzy lokalnej; 
c) odsetki są wypłacane jakiejkolwiek innej jednostce (włączając instytucję finansową) w związku z pożyczkami zaciągniętymi w następstwie 

umowy zawartej pomiędzy państwami. 

78. 
Zjednoczone 

Emiraty 
Arabskie 

P 5 
Wolne od podatku są odsetki należne rządowi,  jednostce terytorialnej władzom lokalnym i bankowi centralnemu Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich lub każdej instytucji finansowej kontrolowanej przez ten rząd lub odsetek osiąganych z pożyczek gwarantowanych przez ten rząd. 

79. Zimbabwe P 10  

80. TurkmeniaY Z 0  

 
 
X - Umowa z Jugosławią ma zastosowanie do państw powstałych na obszarze b. Jugosławii, tj. Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny do czasu zawarcia z tymi 
państwami nowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 
Y –W odniesieniu do państw powstałych na obszarze byłego ZSRR, które nie podpisały do tej pory umów dwustronnych z Polską, obowiązują do czasu podpisania 
takich umów postanowienia Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych zawartego w Ułan Bator 19 maja 1978 r. 
(Dz.U z 1979r. Nr 10 poz. 68) przewidujące zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz rezydentów podatkowych Umawiających się Państw 
 
Z – Przez „pożyczki jakiegokolwiek rodzaju udzielone przez bank” należy rozumieć również rachunki bankowe, depozyty międzybankowe posiadane 
przez banki. Odsetki z tych tytułów płacone na rzecz banków z siedzibą w tych Umawiających się Państwach podlegają zwolnieniu z 
opodatkowania. 


