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Zaznajomiwszy się · z powyższą konwencją. 
uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w ca
łości jak i każde z zawartych w niej posla'nowi eń; 
oświadczamy. że jest przyjęŁa. ratyfikowana i po
twierdzona i przyrzekamy, że będzie nieziniennie 
zachowywana. 

Na dowód czego. wydaliśmy Akt niniejszy, 
opa trzony pieczęcią Rzeczypospoli Łej. 

W Warszawie, dnia 21 maja 1931 r. 

f-l l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-l W. Slawek 

Minister Spraw Zagranicznych: 
f-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine ladite Convention, 
Nous l'avons approuvee et approuvons en Łoutes et 
chacune des dispositions qui y s 'ont contenues;de
clarons qu'elle est alcceptee, ratifiee et confirmee, 
et promettons qu'elle sera inviolablemenŁ observee. 

En Foi de Quoi Nous avons donne les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie. le 21 Mai 1931. 

f-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le PresidenŁ du Conseil des MinisŁres: 

f-) W. Slawek 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
f-) August Zaleski 

603. 
O śWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ~9 lipca 1931 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kró
lc~twem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej · 

w Warszawie dn. 12-go maja 1928 r. 

Podaje się niniejsze m do wiadomości, że w wykonaniu art. ll-go konwencji między Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, 
podpisanej w Warsżawie dn. 12 maja 1928 r .• nastąpiła w Budapeszcie w dniu 22 lipca ,1931 r, wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

604. (\ . 

KO N W E N C J A 

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemuopodat
kowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 17 marca 1931 r. -: ' Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 279). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI. 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

W dniu dwunastym maja tysiąc dziewięćset 
owudziestego ósmego roku podpisana została 
w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Pol
ski ej a Rządem Królestwa Węgierskiego konwencja 
w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 
w dziedzinie podatków bezpośrednich o następują
cem brzmieniu dosłownem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 
PRESlDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
S a I u t: . 

Une Convention en vue d' eviter la double im
position en ma tiere des contributions directes ayant 
ete signee entre le Gouvernement de la Republique 
de Pologne et le Gouvernement du Royaume de 
Hongrie li Varsovie le 12 mai mil neuf cent vingt 
huit, Convention dont la teneur suit: 


