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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: 
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KONWENCJA 

pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu 

. cpodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośred
nich. 

JEGO EKSCELENCJA 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

oraz 

JEGO WYSOKOść 

NAJJAśNIEJSZY REGENT WĘGIER, 

pragnąc zapobiec podwójnemu opodatkowaniu 
w dziedzinie podatków bezpośrednich, postanowili 
zawrzeć odpowiednią konwencję i mianowali w tym 
celu swymi pełnomocnikami: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 

Pana D-ra Tadeusza Jackowskiego. Dyrektora De
partamentu Polityczno-Ekonomicznego w Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych i Pana Augu
sta FRANTZA, Inspektora w Ministerstwie 
Skarbuj 

Regent Węgier: 

J, E, Pana Aleksandra BELITSKA, Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego Węgier 
w Warszawie i Pana Aleksandra KNEPPO, 
Radcę w Ministerstwie Skarbu w Budapesz
cie, 

KTÓRZY, po okazaniu sobie swych pełnomocnictw, • 
uznanych za dobre i w należytej formie wystawione, 
zgodzili się na następujące postanowienia: 

Artykuł 1. 

Niniejsza konwencja ma na celu ustanowienie 
przepisów dotyczących poboru wyłącznie podatków 
bezpośrednich, zarówno rzeczowych jak i osobi

. stych. 
Za podatki bezpośrednie w rozumieniu niniej

szej konwencji uważa się podatki. które zgodnie 
z ustawodawstwem każdego z obydwóch umawiają
cych się Państw, są pobierane bezpośrednio od 
przychodu, od dochodu lub od majątku podatnika, 
czy to na rzecz jednego z dwóch umawiających się 
'Państw, czy to na rzecz związków samorządowych, 
: nawet gdyby one były pobierane w postaci dodat
. ków do podatków. 

I. W rozumieniu niniejszej konwencji uważa 
się za podatki rzeczowe: 

1) zgodnie z ustawodawstwem polskiem: 
al podatek gruntowy, 
bl podatek od nieruchomości w gminach miej

skich i od niektórych budynków w gminach 
wiejskich, 

cl podatek od lokali, • i 
• dl podatek od placów niezabudowanych, 

el podatek przemysłowy" , . 

CONVENTION 

entre la Republique de Pologne ęt le Royaume de 
Hongrie tendant a eviter la double imposition en 

matiere des contributions directes • 

SON EXCELLENCE LE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE . 
et 

SON AL TESSE SERENlSSIME 

LE REGENT DE HONGRIE, 

desireux d'ćviter la double imposition en ma
tiere des contribulions directes, ant re solu de con
clure une Convention respective et ont nomme a cet 
eHet pour leurs Plenipotentiaires: 

Le President de la Republique· de Pologne: 

Monsieur le Dr. Tadeusz JACKOWSKI, DirecŁeur 
du Departement Politique et E;'conomique au 
Ministere des Affaires Etrangeres et Monsieur 
August FRANTZ, Inspecteur au Ministere des 
Finances, 

Le Regent de Hongrie: , .' 

S. E. Monsieur Alexandre BELlTSKA, Envoye Ex
traordinaire et Minislre Plenipoten tiaire de 
Hongrie ił Varsovie et Monsieur Alexandrc 
KNEPPO, Conseiller au Ministere des Financęs 
a Budapest, 

LESQUELS, apn~s s'etre communique leurs pleins 
pouvoirsen bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions suivantes: 

Article 1. 

La prE!sente Convention a pour but d'etablir 
des dispositions, relatives ił la perception exclusive 
des impets directs tant reels quepersonnels, 

Dans le sens de la presente Convention sont 
consideres comme impóts direcŁs ceux quiconfor
mement ci la legislation de chacun des deux Etats 
contractants, sont perc;us directement sur le revenu 
brut, sur le revenu net ou sur la fortune du contri
buable, soit au profit de ł'un des deux Etats conŁrac
tan ts, soit des organisalions autonomes, si meme ces 
impóŁs etaient preleves sous forme de centimes 
additionnels. 

I. Dans le sens de la pn!sente Conventiozi, · 
sont consideres comme impóts reels: 

1) conformement a la legislation de Pologne: 
al !'impet foncier, 
bl les contributions sur les immeubles urbains 

et certains batiments dans les communeS 
rurales, 

cl !'impet sur les habitations, 
dl l'impót sur les terrains a batir, 
e) l'imp6t sur les benefices industrieis, ·· 



-- f2Slr - DżIertnik Ustaw. Poz. 604. Nr. 75. 

f) podatek od kapitałów i rent: 
2)zgodhie z ustawodawstwem węgierskiem: 

.' a) podatek gruntowy, 
b) podatek budynkowy, 
c) podatek zarobkowy, 

d) podatek od towarzystw. 
II. W rozumieniu niniejszej konwencji uważa 

się ·za podatki osobiste: 
l) zgodnie z ustawodawstwem polskiem: 

a) podatek dochodowy, 
bl podatek majątkowy: 

2), zgodnie z ustawodawstwem węgierskiem: 
a) podatek dochodowy, 
bl podatek majątkowy. 
Powyższe wyszczególnienie podatków bezpo

'średnich, obowiązujących w obydwóch umawiają
cych się Państwach podane jest tylko tytułem przy
kładu. 

Najwyższe władze skarbowe obydwóch uma
wiających się Państw będą udzielały sobie wzajem
ni,e z końcem każdego roku wykaz rzeczowych 
i osobistych podatków, obowiązujących w każdem 
z obydwóch umawiających się Państw. 

Do kategorji podatków rzeczowych węgier
skich, wymienionych powyżej pod 12° (litera cl umo
wy, zaliczają się również opłaty, których przedmio
tem opodatkowania są procenty od obligacji, od 
wkładów oszczędnościowych i od wkła,dów: na ra
chvnek bieżący, a które ustawodawstwo węgierskie 
traktuje jako opłaty. 

Artykuł 2. 

Podatek od przychodu z nieruchomości pobie
rany być może tylko przez lo Państwo, na obszarze 
którego znajduje się nieruchomość. 

Artykuł 3. 

Podatek od przychodu przedsiębiorstw prze
mysłowych i handlowych wszelkiego rodzajupobie
ta to Państwo, na którego ·obszarze przedsiębiorstwo 
posiada zakład służący do wykonywania działalno
ści ' tego przedsiębiorstwa i to nawet wówczas, gdy 
przedsiębiorstwo rozciąga wprawdzie swą działal
ność na obszar drugiego umawiającego się Pań
stwa, nie posiadając jednak na tym obszarze zakładu 
do wykonywania swej działalności. 

Za przedsiębiorstwa przemysłowe lub handlo
we' uważa się również zakłady ubezpieczeniowe, za
kłady przewozowe oraz instytucje, które wykony
wujączynności bankowe. 

, . Za zakłady służące do wykonywania działal
ności przedsiębiorstwa uważa się, w rozumieniu ni
niejszej konwencji, wszelkie stałe organizacje przed
siębiorstwa, w których wykonywaną jest w całości 
lub w części działalność przedsiębiorstwa. Za za
kłady uważane są w szczególności siedziby przed
siębi()rstw, siedziby faktycznego zarządu przedsię
biorstwa, oddziały, zakłady filjalne, warsztaty, wy
twórnie, biura zakupu i sprzedaży, sklepy, składy 
oraz wszelkie urządzenia przemysłowe lub handlo
we utrzymywane w celu wykonywania w nich dzia
łalności przedsiębiorstwa przez samego przedsię
biorcę, jego prokurentów lub innych stałych zastęp-

f) l'impot sur les capitaux et les rentes; 
2) conformement a la legisla tion de Hongrie: 

a) l'impot foncier, 
bl J'impot sur les proprietes baties, 
cI l'impot sur les benefices industrieIs et com

merciaux, 
d) l'impot sur les Societes. 
II. Dans le sens de la presente Convention 

sont consideres comme impots personnels: 
1) conform emen t a la legisla Hon de Pologne: 

a) I'impot sur le revenu, 
bl l'impot sur la fortune, 

2} conformement a la legislation de Hongrie: 
a} l'imp6t sur le revenu, 
bl l'impot sur la fortune. 
La specification ci-pessus des impots directs. 

en vigueur dans les deux Elats contractants, n'~st 
signalee qu'a titre d'exemple. 

Les autorites supremes financieres des deux 
Etats contractants soumeUront reciproquement a la 
fin de chaque annee une specification des impots 
r.eeIs et personnels en vigueur dans chacun des deux 
Elats contractants. 

Rentrent dans les categories des impots reels 
hongrois vises a la subdivision I. 2. Liu. c., les taxes 
qui ont pour objet l'imposition des interets dus sur 
les obligations, sur les depots d'epargne et sur les 
comptes courants, et qui sont envisages comme 
taxes par la legislation de Hongrie. 

Article 2. 

L'impot sur le revenu brut provenant des im
meubles ne peut etre preleve que par l'Etat, dans 

• lequel l'immeuble est situe. 

Article 3. 
L'impot sur le revenu brut de toutes entreprisęs 

indus~rielles et commerciales est per"u par I'EtaŁ 
sur le territoire duquel une entreprise a un etablis
sement lui servant a y exercer son activite et meme 
dans· le cas ou cette entreprise etendrait son activi
te sur le territoire de l'autre Etat contractant sans 
y avoir un .'etablissement lui servant a exercer son 
activite. 

SonŁ aussi consideres comme entreprisesin
dustrieIIes et commerciales les etablissements d'as
surance, les etablissements de transport ainsi que les 
institutions ayant les operations de banque pour 
obje L 

Dans le sens de la presente Convention sont 
consideres comme etablissements OU l'entrepri~e 
exerce son activite. - toutes organisations perma
nentes d'une entreprise dans lesqueIIes est exercee 
entierement ou partieIIement l'activite de l'enŁre
prise. Sont surtout considet:es comme eŁablisse· 
men ts : les siE:ges des entreprises, les sieges de di
rection effective, les succursales filiales, fabriques, 
ateliers, bureaux d'achats et de ventes, magasins, de
pots ainsi que toutes instaIlations industrielles ou 
commerciales maintenues en vue d'y exercer. l'ac
tivite de l' entreprise par l' entrepreneur meme, ses 
fondes de pouvoir ou autres agents permanent;j 
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ców; za zakłady uważa się rÓWlllez stałych przed
stawicieli tych przedsiębiorstw. 

Jeżeli to samo przedsiębiorstwo posiada za
kłady na obszarze obydwóch umawiających się 
Państw, to podlega ono opodatkowaniu na obszarze 
każdego z tych obu Państw tylko w stosunku do 
przychodu, osiągnię tego z działalności zakładu, znaj
dującego się na obszarze odnośnego Państwa. W ce
lu dokonania podziału wspomnianego przychodu po
między oba umawiające się Państwa, władze skar
bowe obu umawiających ;ię Państw mają prawo żą
dać od podatników przedstawienia ogólnych zam
knięć rachunkowych, rachunków szczegółowych, 
jak również wszelkich innych dowodów, przewidzia
nych przez ustawodawstwa umawiających się 
Państw. W przypadku, gdyby wykorzystanie powyż
szych dowodów rachunkowych było niemożliwem, 
najwyższe władze skarbowe obydwóch umawiają
cych się Państw porozumią się celem powzięcia sto
sownych zarządzeń dla zapewnienia właściwego 
i sprawiedliwego podziału przychodu. 

Przez wyrazy "ogólne zamknięcia rachunków" 
należy rozumieć te zamknięcia, które ' zawierają 
ogólny rezultat działalności przedsiębiorstwa i są 
sporządzane oraz ogłaszane zgodnie z us ta wami 
Państwa, w którem się znajduje siedziba tego przed
siębiorstwa. Przez wyrazy "rachunki szczegółowe" 
należy rozumieć te rachunki, które zawierają rezul
taty prowadzenia zakładu, położonego w Państwie 
pobierającem podatek, a są sporządzane oraz ogła
szane zgodnie z ustawami tego Państwa. Przez wy
razy: "wszelkie inne dowody" należy rozumieć 
wszelkiego rodzaju dokumenty, dotyczące prowa
dzenia ' zakładu, znajdującego się na obszarze Pań
stwa, które pobiera podatek, a konieczne' do usta.
lenia przychodu tegoż zakładu. 

Umawiające się strony zgadzają się na to, że 
pobieranie - na zasadzie polskiej ustawy z dnia 
15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P . Nr. 79, poz. 550)-pań
stwowego podatku przemysłowego, łącznie z dodat
kami samorządowemi, w postaci świadectw przemy
słowych, od zajęć przemysłowych, jak również od 
handlu wędrownego j jarmarcznego, nie sprzeciwia 
się zasadom niniejszej konwencji. 

Skup krajowych surowcÓw, produktÓw rolnic
twa i leśnictwa, zwierząt domowyclil, drobiu, tudzież 
innych towarów, o ile wykonywany jest na obsza
rze jednego z obydwóch umawiających się Państw 
bądźto celem -odprzedaży na tymż~ obszarze, bądź 
też celem Wywozu, podlega opodatkowaniu w tern 
Państwie, na obszarze którego skup został usku
teczniony i to nawet wówczas, gdy skupujący nie 
utrzymuje na wspomnianym obszarze dla tego celu 
żadnego zakładu. 

Artykuł 4. 

Podatek rzeczowy od przychodu z pracy, 
a w szczególności także od wykonywania wolnych 
zawodów, będzie pobierany tylko przez to Państwo, 
na obszarze którego ;est wykonywana działalność, 
będąca źródłem przychodu. Za miejsce wykonywa
nia wolnego zawodu uważa się wyłącznie to miej
sce, W które m zawodowa działalność jest wykony-

aussi son.t considen~s comme etablissements lous 
representants permanents desdites enŁreprises. 

Si une meme entreprise a des etablissements 
sur le territciire des deux Etats contractants, l'impo
sition sur les territoires de chacun de ces . deux 
Etats contractants ne doit avoir lieu qu'a l'egard du 
revenu bru t provenant de l'actlvite de l'etablisse
men t, situe sur le territoire de l'Eta t respectif. En 
vue d'etablir la repartition dudit revenu brut entre 
les deux Etats contractants les autorites financieres 
des deux Etats contractants auront droit de deman
der aux contribuables la presentation des arretes 
des comptes generaux, des comptes speciaux ainsi 
gue de tous autres documents prevus parła legisla
tion des Etats contractants respectifs. Dans le cas 
ou iI serait impossible de fair e valoir ces documents 
de comptabilite les autorites suprem es financieres 
des deux Etats contractants se consulteront en vue 
de prendre des mesures respectives pour assurer 
une repartition des revenus juste et equitable. 

On entend par les mots "arretes des comptes 
generaux" les arretes qui comprennent les resultats 
generaux de l'entreprise et qui sont tenus et publies 
conformement aux lois de l'Etat dans lequel se 
trouve le siege de ladite enŁreprise. On entend par 
les mots "comptes speciaux" les comptes qui com
prennent les resultats de la gestion de l'etablisse
ment situe da ns l'Etat prelevant l'imp6t, et qui sont 
tenus et publies conformement aux lois de cet Etat. 
On entend par les mots "tous autres documents" 
tous documents rela tifs ił la gestion de l'etablisse
ment, necessaires a la determination des revenus 
bruts dudit etablissement qui se trouve sur le terri
toire de l'Etat prelevant l'imp6t. 

Les Parties contractantes sont d'accord sur ce 
que la perception de l'imp6t de l'Etat sur les bźne
fices industrieis et commerciaux prevue par la Joi 
polonaise du 15 juilkt 1925 (Journal des Lois No. 79 
div. 550) y compris les centimes additionnels prele
ves sous forme de droits de patente, sur les emplois 
industrieis et sur les marchands forains et commer~ 
c;:ants ambuIants, - n'est pas contraire aux prin<;i.
pes de la presente Convention. 

L'achat de matieres premieres indigenes, . de 
produits agricoles et de ceuX des forets, de cheptel, 
de volailIes et de marchandises diverses, en tant qu'il 
a lieu sur le territoire de l'un des deux Et~ts con
tractants, soit en vue de vente ulterieure sur Ie ter
ritoire meme, soit dans le but d'exportation, ~ est 
soumis a l'imp6t dans l'Etat sur le territoire duqjięl 
l'achat a ete effectue, meme si l'acheteur n'enfre
tient a cet effet aucun etablissement sur ledit terri
toire. 

Article 4. 

L'imp6t reeJ sur Je revenu brut provenant cIu 
travail et particulierement de l'exercice des profes
sions independantes, ne sera per<;u gue par l'Etat sur 
Je territoire duquel est exercee l'activite constituant 
la source du revenu. Comme lieu de l'exercice d'une 
profession independante sera considereexclusive
ment le lieu ou l'activite professionnelle est exercee. 
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wana stale a nie tylko przejściowo. Za wolne zawo
dy należy w szczególności uważać: zajęcia w dzie
dzinie nauk sztuk · pięknych, literatury, nauczania 
lub wychowania oraz zawody .lekarza, ·dentysty, fel
czera, weterynarza, adwokata, notarjusza, architek
ta i inżyniera. 

Periodyczne pobory lub zapomogi płatne z kas 
publicznych (państwowych, krajowych, powiato~ 
wych, miejskich, gminnych i t. p.), które są przyzna~ 
wane ze względu na teraźniejszą, względnie poprzed
nią służbę lub działalność zawodową jako to: upo
sażenia służbowe, emerytury, zaopatrzenia i t. p. 
będą opodatkowane tylko w tern Państwie na ob
szarze którego uskuteczniane są te wypłaty. 

Artykuł 5. 

Podatek rzeczowy od przychodu z lokaty kapi
tałów ruchomych, a w szczególności od przychodu 
z papierów wartościowych, z wl<ładów oszczędnoś
ciowych i z wkładów na rachunek bieżący, będzie 
pobierany przez Państwo na obszarze którego ma 
miejsce zamieszkania dłużnik. 

Jeżeli przedsiębiorstwo, przyjmujące wkłady 
oszczędnościowe lub wkłady na rachunek bieżący 
posiada zakłady, które znajdują się na obszarze 
obydwóch umawiających się Państw, każde z tych 
Państw będzie pobierało podatek od procentów od 
wkładów, przyjętych przez zakład znajqujący się na 
jego terytorium. Jednakże podatek od przychodu 
z wierzytelności i praw hipotecznie zabezpieczo
nych, pobiera Pp.ństwo, na obszarze którego znajdu
ją się odnośne nieruchomości. 

Artykuł 6. 

Podatek od tantjem, wypłacanych przez spół
ki, będzie pobierany przez Państwo, na obszarze 
którego znajduje się siedziba spółki. Jeżeli jednak 
siedziba głównego zarządu 'spółki znajduje się 
w drugiem Państwie, wówczas tylko to ostatnie bę
dzie uprawnione do poboru podatku. 

Artykuł 7. 

Podatek rzeczowy od wszystkich innych przy
chodów, niewymiE:;nionych w poprzednich artyku
łach, pobiera Państwo na obszarze którego ma miej
sce zamieszkania osoba, osiągająca te przychody. 

Artykuł 8. 

Podatek osobisty od całości dochodu podatni
ka, pobiera każde z obydwóch umawiających się 
Państw według następujących zasad: 

1) podatek od dochodów płynących : 
a) z nieruchomości, 
bl z wierzytelności i praw hipotecznie zabez

pieczonych, 
c) z przedsiębiorstw przemysłowych i handlo

wych, 
d) z pracy (łącznie z wynagrodzeniami wypła

canemi z kas publicznych), 
pobierany jest stosownie do zasad, ustalonych w ar
tykułach od 2 do 5-go, 

eonstamme nt et non seulemenŁ d'une fa<;:on passa
gere. En particuiier seront considerćes com me pro
fessions indćpendantes: les occupations dans le do
maine des sciences, des beaux arts, des letlres, de 
J'enseignement oude J'education .ainsi gue les pro
lessions de medecin, de dentisŁe, d'aide-medecin, 
de medecin-veŁćrinaire, d'avocat, de notaire, d'ar
ehitecŁe et d'ingenieur. 

Les traitements periodiques ou secours paya
bies par les caisses publigues (d'Etat, nationales, de 
district, municipales, comrnunalesetc.) et qui sont 
accordes en raisan du seryjce ou de l'activitć pro
flłssionnel1e actuels ou anterieurs tels que: traite
ments, pensions de retraite, allocations etc. ne se
ront soumis a I'impót que dans rEtat, sur le terri
toire duguel ces payements sont eff~ctues. 

ArŁic!e 5. 

L'impot n?el sur le revenu bruŁ provenanŁ ' du 
placement des capitaux mobiliers et partieuliere
men t sur le revenu brut provenant des valeurs mo
bilieres, des depóts d'epargne et des comptes cou
rants, sera per<;:u par l'Etat sur te territoire duquel 
se trouve le domicile du debiteur. 

Si l'entreprise, qui accepte des depots d'epar
gne ou des comptes courants possede des eŁablisse
ments qui se trouvent sur le territoire des deux EtaŁs 
contractants, chacun de ceux-ci percevra l'impot sur 
les interets dits sur les depots acceptes par l'eta
blissement situe sur san territoire. Toutefois, 
l'impoŁ sur le revenu brut provenant des creances et 
des d~oits garantis par des hypotheques, esŁper!;u 
par J'Etat sur le territoire duquel sont situes les 
biens immeubles, 

Artic1e 6. 

L'impot sur les tantiemes payees par des So
cietes, sera per<;:u par rEtat sur le territoire duquel 
se trouve le siege de la Societe en question. Toute
fois, si le siege de la direction centrale est situe dans 
I'autre Etat, ce dernier seulement aura droit de per
cevoir J'impót. 

Artic1e 7. 

L'jmpot reel sur les revenus bruts divers, non 
dćnommes aux articles precedents, est per<;:u par 
J'Etat sur le te1'l'itoire duquel Je beneficiaire de ces 
reventis a san domicile . 

Artic1e 8. 

L'impot personnel sur l'ensemble des revenus 
du conŁribuable est per<;:u par chacun desdeux 
EŁats contractants conformemenŁ aux principes 
suivants: 

1. L'impOŁ sur le revenu provenanŁ: 
a) des immeubles, 
bl des creances et des droits garantis par des 

hypotheques, 
e) des enŁreprises indusŁrielles et commer

ciales, 
d) du travai! (y compris les emoJuments pa~ 

yaples par les caisses publiques), 
est pen;u suivant les principes etablis aux articles 
2 a 5; 
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2) podatek' od wszelkich innych kategoryj do
chodów, a w szczególności także od dochodu z dy
widend, tantjem, procentów od papierów warto
ściowych oraz od wkładów w bankach pobiera 
Państwo, na obszarze którego osoba, osiągająca le 
dochody ma miejsce zamieszkania. 

Jeżeli podatnik ma nue)sce zamieszkania 
w obydwóch Państwach umawiających się, podatek 
osobisty pobiera każde z nich proporcjonalnie do 
czasu trwania pobytu podatnika w każdem z tych 
'Państw, w ciągu roku podatkowego. 

Czas pobytu podatnika poza obszarem oby
dwóch umawiających się Pań s tw, zalicza się na do
bro Państwa, którego podatnik jest przynależnym. 

Artykuł 9. 

Stały podatek majątkowy pobiera każde 
z obydwóch umawiających się Państw, wyłą cznie od 
części majątku, które się znajdują na jego obszarze. 

W szczególności, o ile chodzi o nieruchomości, 
wierzytelności i prawa hipotecznie zabezpieczone 
oraz o przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, to 
opodatkowanie tych przedmiotów majątkowych, 
będzie uskutecznione według zasad, ustalonych 
wart. 2, 3 i 5 niniejszej konwencji dotyczących opo
datkowania przychodów z tych przedmiotów. 

Zasady, ustalone wart. 8 niniej szej konwencji, 
a dotyczące podatku od całości dochodu, mają za
stosowanie do wszystkich innych rodzajów mają t
ków ruchomych, a w szczególności do papierów 

' wartościowych i wszelkiego rodzaju wkładów w ban
kach. 

Powyższe zasady będą również stosowane i 'do 
nadzwyczajnego jednorazowego podatku majątko
wego, o ile taki podatek po wejściu w życie niniej
szej konwencji zostanie ustanowiony w umawiają
cych się Państwach. 

Postanowienia niniejszej konwencji nie mają 
zastosowania do nadzwyczajnego jednorazowego po
datku majątkowego, ustanowionego przed wejściem 
w życie niniejszej konwencji nawet wówczas, jeż e li 
us.tawowe terminy płatności jeszcze nie ułynęły, 

Artykuł 10. 

Zasady przewidziane art. 9 niniejszej konwen
cji, dotyczące podatku majątkowego, mają zastoso
wanie również do podatku od przyrostu majątku, 
o ile taki podatek zostanie ustanowiony wjednem 
z umawiających się Państw. 

Artykuł 11. 

Za miejsce zamieszkania podatnika - w rozu
mieniu niniejszej konwencji - uważa ." liię to miej
sce , w którem podatnik posiada mieszkanie wśród 
okoliczności, które pozwalają domniemywać, że ma 
on zamiar zatrzymania go jako miejsca stałego po
bytu albo tęż miejsce, w którem podatnik przeby
wa, jeżeli stosownie do okoliczności można przypu
szczać, że ma on zamiar niechwilowego w niem 
przebywania. 

Za miejsce zamieszkania osoby prawnej, w ro
zumieniu niniejsze'j konwencji - uważa się jej sie-

2. L 'impot sur les autres caŁegories de reve
nus et particulierement sur le revenu provenant des 
dividendes, tantiemes, inl ertHs dLls sur les valeurs 
mobilieres et sur le s depóts de banque, est perc;:u 
pa r l'Etat sur le le rriloirc duquel le beneficiaire de 
ces revenus a sa n domicile . 

Lorsque le contribuable a un domicile dans les 
deux Etats contractanls l'impót personnel est perc;:u 
pa r chacun de ceux -ci en proportion de la dun?e du 
sejour du contribuable au cours de l'annee fiscale. 

La dur ee du sejour du contribuable au deLi des 
territoires des deux Ela ts conlractants est prise en 
ligne de comple au profit de l'Etat don t le contri-
buable est ressortissant. . 

Article 9. 

L'impot perm anent sur la fortun e est perc;u par 
chacun des deux Etals contractants exclusivemenŁ 
sur les parties de la fortune qui se trouvent sur son 
territoire. 

En particuli er, s'il s'agit des biens immobiliers, 
des creances et des droits gara'ntis par des hypo
th eques, ainsi que des entreprises industrielles et 
commerciales, J'imposition de ces objets sera eHec
tu ee conformem en t aux principes etablis aux art. 2, 
3 et 5 de la prese nle Convention, relatifs a l'impo
sition des revenus bruls provenant de ces objets. 

Les principes e tabl is a rarŁ. 8 de la presente 
Convention, relalifs a l'imposition de l'ensemQle des 
revenus sont applicables ił tous les autres biens mo
biliers et particulierement aux valeurs mobilieres et 
aux depots de banque divers . 

Les principes susvises seront aussi applicables 
fi l'impót extraordinaire unique sur la fortune, dans 
le cas OU celui-ci serait inlroduit dans les Etats con
tractants apres la mi se en vigueur de la presente 
Convention. 

Les dispositions de la presente Convention ne 
sont pas applicables fi l'impot extraordinaire unique 
sur la fortun e elabli avant la mise en vigueur de la 
presente Convcntion , meme, si les termes de paye
ment prevus par la lo i, ,ne sont pas encore echus. 

Article 10. 

Les principes prevus a J'article 9 de la presen
te Convention relati Is a I'impot sur la fortune sont 
aussi applicables a I'impot sur I'accroissement de 
fortune dans le cas ou un tel impot serait intro
duit dans l'un des deux Etats contractants. 

Article 11. 

Dans le sens de la presente Convention on eon
sidere comme domicile du contribuable le lieu ou ił 
a une habitation dans les circonstances qui permet
traient a presumer gu 'i! a l'intention de la maintenir 
comme residence permanente, ou bien Je lieu ou i1 
sejourne , s'il est a SllPposer, d'apres les circonstan
ces, gu'il a l'intention de ne pas y resider d'une 
fac;:on temporaire. 

Dans le sens de la presente Convention est 
considere comme domicile d'une personne '1Ilorai •• 
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(lzibę, a w braku tejże miejsce, w którem znajduje 
się główny zarząd osoby prawnej. 

Artykuł 12. 

Są zwolnieni od podatków bezpośrednich w 
Państwie, w którem są akredytowani przedstawicie
le dyplomatyczni, konsularni i specjalni obu uma
wiających się Państw, o ile są urzędnikami zawo
dowymi, jak również urzędnicy przydzieleni do nich 
i osoby będące u nich na służbie lub na ~łużbie u ich 
urzędników. 

Zwolnienie powyższe będzie stosowane do 
tych osób, o ile one są przynależnemi Państwa, któ- ' 
re reprezentują i pod warunkiem, że na obszarze 
Państwa, w którem są akredytowani, nie wykony
wują , poza ich czynnosclami urzędowemi żadnej 
działalności zarobkowej. 

Jednak zwolnienie to nie rozciąga się na po
datek od części majątku, określonych wart. 9 
ustęp drugi ani też na podatki, obciążające przycho
dy, względnie dochód z tych przedmiotów. 

Powyższe przepisy nie naruszają prawa do ko
rzystania z przywilejów lub zwoln ień szerszych, 
przewidzianych w obowliązujących ustawach oby
dwóch umawiających się Państw. 

Artykuł 13. 

Jeżeli zdaniem podatnika, dokonany dla niego 
wymiar podatku sprzeciwia się postanowieniom ni
niejszej konwencji, może od wymiaru tego wnieść 
odwołanie do właściwej władzy Państwa, . którego 
jest przynależnym, nawet w tym wypadku gdyby 
odwołanie takie stosownie do ustaw tegoż Państwa 
było nie dopuszczalne. I 

Odwołanie winno być wniesione w terminie 
prekluzyjnym iednego roku, od chwili doręczenia 
nakazu płatniczego. 

W przypadku, gdy najwyższa władza skar
bowa Państwa, którego podatnik jest przynależnym, 
uzna słuszność motywów odwołania, wówczas po
rozumie się ona z 'najwyższą władzą skarbową dru
giego Państwa celem właściwego i sprawiedliwego 
wymiaru podatku. 

Artykuł 14. 

Celem uniknięcia podwójnego opodatkowania 
w przypadkach, które nie zostały wyraźnie przewi
dziane przez niniejszą konwencję oraz W' przypad
kach wątpliwości lub trudności w przedmiocie in
terpretacji i zastosowania niniejszej konwencji naj
wyższe władze skarbowe obydwóch umawiających' 
się Państw będą mogły zawrzeć specjalny układ. 

I , Artykuł . 15. 

Umawiające się Państwa zgadzają się .. udzie
lać sobie wzajemnej pomocy przy ustalaniu podstaw 
wymiaru (podatków będących . przedmiotem niniej
szej konwencji, jak również przy poborze tych po
datków i przy doręczeniach odnośnych zawiadomień. 

Co się tyczy postępowania w tym względzie, 
Rządy obydwóch umawiających się Państw będą 
m02ły ·zawrzeć specjalny układ. 

Nr. 75 . 

son siege et, fi defaut de celui-ci, le Heu OU se trouve 
la direction cen trale de la personne morale. 

Article 12. 

Sont exemptes des impóts directs dans ł'Etat · 
aupres duquel ils sont accredites: h!s representants 
diplomatiques , consulaires et speciaux des deux Etats 
contractants, en tant qu'ils sont des fonctionnaire's 
de carriere, ainsi que lesfónctionnaires qui leur sont 
attaches et les personnes Se trouvant ci leur service 
ou au service de leurs fonctionnaires. . . 

Cette exemption n'est applicable ąuxdites per-., 
sonnes que dans le cas OU celles-ci seraient des res.- ' 
sortissants de I'Eta t qu' elles representent et li con
dition qu' elles n 'exercent dans l'Etat aupres duquel 
elles sont accreditees aucune activite lucrative en . 
dehors de leurs fondions officielles. 

Toutefois, l'exemption en question nes'ete~~t:. 
pas sur I'impót per<;u sur les parties de la fortune . 
determinees li l' aliOE~a 2 de l' article 9, ni sur les 
impóts grevant les revenus bruts, respectivement le 
revenu global net provemi.nt de ces objets. . 

Les dispositions ci-dessus ne portent pas 
atteinte au droit permeŁtantde beneficier des pri
vileges ou des exemptions plus vastes prevus par les 
lois en vigueur des deux Etats contractants. 

Article 13. 

Si, ci. I'avis du conŁribuable, l'imposition qui lui 
est appliquee, est contraire aux dispositions de la 
presente Convention, ił peut fair e une reclamation 
li ce sujet aux autorites competentes de I'Etat dont 
il est le ressortissant, meme dans le cas OU une teile 
reclama.tion serait in ad miss ibl e d'apres la legislatioil 
de cet Etat. ' 

La reclamation doit etre faite dans le delai 
preclu si f d'une annee a partir de la signification de 
l'ordre de payement. 

,Dani> le cas ou l'autorite supreme fin ancie re 
de l'Etat dont le contribuable est le ressortissant, 
reconnaitrait la justesse des motifs de la reclamation 
en question, elle s'ent~ndra ąvec I'autorite supreme " 
financiere de I'autre Etat en vue d'eŁablir une im
position juste et equitable. 

Article 14. 

En vue d' eviter la double imposition dans les 
cas non expressement prevus par la presente Con
vention ainsi que dans des cas de doute ou de diffi
cultes au sujet de l'interpretation et de I'application 
de la presente Convention, les autorites supremes fi
nancieres des deux Parties contractantes auront la 
faculte de conc1ure un accord speciał. 

Article 15. 

Les Etats contractants sont convenusde se 
preter assistance reciproque pour l'etablissement de 
l' assieŁte des impóts faisant l' objet de , la presente . 
Convention, ainsi que pour la perception' de ces · 
impóts et pour les significations respectives. 

Pour ce qui concerne la procedure y relative, 
les Gouvernements des deux Etats contractants 
pourront conclure UD accord specia:l. 
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Artykuł 16. 

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowana i wy
miana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Buda
peszcie w możliwie najkrótszym czasie. 

Konwencja ta wejdzie w życie trzydziestego 
dnia od da ty wymiany qokumentów ratyfi~acyjnych 
i będzie miała zastosowanie do podatków, których 
termin pbtno ści , w myśl obowiązującycb przepisó w 
w , każdem z obydwócb umawiających się Pa ństw, 
za padnie po dniu 31 grudnia -1927 r. 

Niniejsza konwencja pozostanie w mocy aż do 
wypowiedzenia jej przez jedną z umawiającycb s ; ę 
Str'Oń, notyfikowanego przynajmniej na sześć mie
sięcy przed uływem roku k a lendarzowego. 

W razie wypowiedzenia w przewidzianym _cza
sie, niniejsza konwencja traci ważność z upływem 
tegoż roku kalendarzowego we wszystkich przy
padkach, w których termin płatności podatku za
padnie po tej dacie . . 

Na dowód czego wymienieni wyżej pełnomoc
nicy podpisali niniejszą konwencję i zaopatrzyli ją 
swemi pieczęciami . , ' 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w War
szawie, dnia 12 maja 1928 r. 

(-l Jackowski 
(- -l Franiz 

(-I Belitska 
(-l Kneppo 

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją 
uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno wca
łoś ci jak i każde z zawartych w niej postanowien; 
oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i po
twierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie 
zachowywana. 

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 3 czerwca 1931 r. 

f-) l. Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitei 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) A. Pryslor 

Minister Spraw Zagranicznych: 
f-) August Zaleski 

Article 16. 

La pn~sente Convention sera ratifiee et re
change des instruments de ratification aura lieu 
ił BudapesŁ, aussit6t que faire se pourra. Elle entre
ra en vigueur le trentieme jour a partir de la date 
de \' echange des instruments de ratification et sera 
applicable aux imputs, dont le terme de payement, 
conformement aux regle s en vigueur dans chacun 
des deux Etats contractants, ecboit apn~ s le 31 d e
cembre 1927. 

ta presente Convention restera en vigueur 
jusqu'ił la denonciation par l'une des Partie s Con
tractantes notifiee six mois au moins avant l'expi
ration de rannee civile. 

En cas de denonciation dans le delai prevu, la · 
presente Convention cessera de produire ses effets 
ił l'expiration de la meme annee civile pour tO-llS les 
cas ou le termę de payemeht de l'imp6t echoit apres 
cette date. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires susmen
tionnes ont signe la presente Convention et y ont 
appose leurs cachets. 

F ait en double exemplaire a Varsovie le douze 
mai 1928. ' 

(-l Jackowski 
(-I Franfz 

(-I Belitska 
(-I Kneppo 

Apres avoir vu et examtne ladite Convention, 
Nous l'avons approuvee et approuvons en toutes et 
chacune des dispositions qui y -sont contenuesj de
clarons qu 'elle est acceptee, ratifiee et confirmee et 
promettons quO elle sera inviolablement observee. 

En foi de quoi, Nous avons donne les Presen
tes, revetues du Sceau de lą. Republique. 

A Varsovie, le 3 J uin 1931. 

(-l I. Mościcki 

Par le Presidenł de la Republique 
Le President du Conseil des Minislres: 

f-l A. Prysior 

Le Ministre des Affaires E,trangeres: 
f-) August Zaleski 

605. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 lipca 1931 r. 

w sprawie wymiany dokumentó-w ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kró
lestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpo

średnich, podpisanej w Warszawie, dn. 12 maja 1928 r. 

Podaje się nin,iejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 16-gCJ konwencji między Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie 
podatków bezpośrednich. podpisanej w Warszawie, dn. 12 maja 1928 r. nastąpiła w Budapeszcie w dniu 
22 lipca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwer.cji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 


