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704.

UM OWA
między

Rzecząpospolitą

w dziedzlnie podatków

Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu
bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach

podwójnemu opodatkowaniu
danin, podpisana w Wiedlliu

dnia 22 kwietnia 1932 r.
(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 1932 r. -

Dz. U. R. P. z 1933

r.

Nr. 2, poz. 12).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

M Y,

I G N A C Y M O Ś C I C K I,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
wszem wobec i

każdemu

zosobna, komu o tern

wiedzieć należy,

wiadome m czynimy:

W dniu dwudziestym drugim kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego drugiego roku podpisana
została w Wiedniu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hepubliki Austrjackiej umowa
o zapobie że niu podwójnemu opodatkowaniu w uziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej

w sprawach

dani~

wraz z protokółem końcowym o następującem brzmieniu dosłownem:
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UMOWA

VERTRAG

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu
W dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomo-

cy prawnej w sprawach danin.

zwischen der Republik Oesterreich und der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auł dem Gebiete der direkten Steuern, sowie iiber
Rechtshilie in Abgabensachen.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Die Republik Oesterreich

i

und

REPUBLIKA AUSTRJACKA

Die Republik Pole n

z.apobiec podwójnemu opodatkowaniu w
dziedzinie podatków bezpośrednich oraz unormować
uclzielanl<e pomocy . prawnej w sprawach danin, postanowdy zawrzeć umowę. W tym celu zami:anował
swymi pełnomocnikami:

habe.n, von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiele der direk ten Steuem die Doppelbesteuerung
zu vermeiden, sowie die Rechtshilte in Abgabensachen anzubahnen, beschlossen, einen Vertrag abzuschliessen. Zu diesem Zwecke haben aIs Bevollmachtigte ernannt:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

der Bundes.prasident der Republik Oesterreich:

ŁUKASIEWiCZA, Posła Nadzwyczajnego i Minis tra Pełnomocnego Rzeczypospolitej
Polskiej w W iedniu
i P. Edwarda WERNERA, Naczelnika Wydziału w
. Ministerstwie Skarbu w Warszawie,

Herm Dr. Alfred KEMPF, Sektionschef im Bundesministeil"i:um fur Finanzen in Wien

pragnąc

P. Juljusza

Prezydent

Związkowy

der Prasident der Republik Polen:

Republiki Austrjackiej:

P. dr. Alfreda KEM.PFA, Szefa Sekcji w Zwią:zko
wem Ministerstwie Skarbu w Wiedniu

i P. dr. Rudolfa EGGERA, Radcę M.inisterjalnego
w Związkowem Mini<
s terstwie Skarbu w Wiedniu.
Pełnomocnicy ci, po wzajemnem okazaniu sobie swych pełnomocnictw, uznanych za właściwe,
zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł

b) w odniesieniu do postanowień . artyku13, pobierane przez Państwo (Związek) oraz inne publiczno-prawne związki terytorjalne publiczne daniny wraz z wszelki.ego rodzaju dodatkami,
pobieranemi łącz.nie z temi pod a tk3.mi, z wyłą cze
niem ceł i podatków spożywczych; podatku od
obrotu i podatku od zbytku nie uw.aża się za podatek spożywczy.
2) M:ni-strowie Skarbu obu umawiających si'ę
Pań,stw wyjaśnią we wzajemnem porozumieniu wąt
pliwości co do te go, czy pewna danma należy do
wspomni anych rod,zajów danin.
3} Postanowienia ustępu (1) lit. a) tyczą się
obywateli polskich i austrja·ckich, jednakże zastosowanie tych postanow i eń odno śnie do innych podatników zastrzega się w pO'sz:cugólnych przypadkach porozumieniu l\linistrów Skarbu obu umawia-

,

Herm Juljusz ŁUKASIEWl:CZ, aus-serordentHchen
Gesandten und bevollmachtigten Min,isler der
Republik Polcn in Wien und
Herm Edward WERNER, Abteilungsvorstand . im
Finanzminislerium in '\1.;' arschau.
Die Bevollmachtigten haben, nachdem sie sich
ihre Vol1machten mitgeteiIt und diese ais richtig
befunden haben, folgendes vereinbart:

1.

1) Prz.edmiot nmleJszej umowy stanowią:
a) w odniesieniu do postanowiell artykułów
2 - 12, pobierane przez Państwo (Związek) oraz mne publiczno-prawne związki terytorjalne bezpośrednie podatki, obecne i przyszłe, od przychodu,
dochodu, majątku lub od przem ysł u (za jęc.ia) oraz
wszelkiego rodzaju dodatki do tych podatków,

łu

und Herm Dr. Rudolf EGGER, Ministerialrat.im
Bundesministerium fUr Finanzen,

Artikel 1.

n

G'egE!nstand diese's Vertrages sind,
a) insoweit dle Bestimmungen der ArtikeI 212 in Bchacht kommen, die vom Staate (Bunde)
und von sonstigen offentlich-rechtlichen Gebietskorpers.chaften erhobenen gegenwiirtigen und zuklinfti ren direkten Steuern vom Ertrag, Einkommen, Vermo gen und vom Gewerbebetriebe (BerufsbeschiiftigunQ) sowie ZuschHi.ge aller Art ?:u den
erwannten Stenern,
b) insoweit die Bestimmungen des Artikels 13
in BeŁracht kommen, die vom Staate (Bunde) und
sonstigen offentlich-rechHichen Gebietskorperschaften erhobenen ćiHentlichen Abgaben, sowie die einhe itlich mit diesen Abgaben erhobenen Zuschliige,
ausschliesslich der Zolle und Verbrauchsabgabenj
die Umsatz - und Luxussleuer gilt dabei nicht aIs
Verbrauchsabg abe.
2) Zweifel iiber die Zugehorigkeit einer AbRabe zu den genannten Ab gabenarten werdcn die
beiderseitigen Finanzminister e.m vernehmlich klaren.
3) Die imersten Absatze unter Buchstabe
a) genannten Bestimmungen bezie hen sich auI osterreichische und polnische Staatsangehorige, doch
bleibt ihre Anwendung auf andere Steuertrager·
einer Vereinbarung der beiderseitigen ,Finanzmini-
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jących się Państwj postanowienia ustępu (1)
tyczą s,ię wszystkich podatników
ich pr.zynależność państwową.

Artykuł

bez

lit. b)

względu

na

2.

1) Przychód i dochód z majątku rueruchomego łącznie z przychodem (dochodem) z dzierżawio
neg{) gospodarstwa rolnego i leśnego podlegają podatkom bezpośrednim wyłącznie w tern Państwie,
w którem znajduje się ten majątek.
2) Powyższa zasada ma zastosowanie również
do zabezpieczonych na nieruchomościach wierzyteLności hipotecznych i do innych w ten sposób zabezpieczonych praw.
3) Postanowienia zawarte w ustępach (1) i (2)
mają zastosowanie także i wówcz,as, gdy przychód
(dochód) osiągnięty został w wykonywaniu pr.zedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego.
Artykuł

3.

ster von FaIl zu Fall vorbehaltenj die unter Buchstabe b) genannten Bestimmungen gelten fur alle
Steuertrager ohne Rucksicht auf ihre StaatsangehOrigkcit.
Artikel 2.
1) Ertdige, Einkommen ans unbeweglichem
Vermogen einschliesslich der Erlrage (Einkommen)
aus gepachteter Land - und Forstwirtschaft, werden nur in dem Staate zu den direk len Steuem
herangez.ogen, in dem sich das Verm6gen befindet.
2) Dieser Grundsatz gilt auch fur die auI
Grundstucken sichergestellten Hypothekarforderungen und andere in gleicher Art sichergestellte
Rechte.
3) Die BesHmmungen der Absatze (1) und (2)
geIten auch dann, wenn der Ertrag (Einkommen)
in Ausubung eines Handels - oder Gewerbebetriebes erworben wurde.
. Artikel 3.

1) Handels - und Gewerbebełriebe einschHes1) PrzedsięMorstwa handlowe i przemysłowe,
nie wyłączając przedsiębiorstw bankowych, ubez- slich der Bank-Versicherungs-und Verkehrsunterpieczeni'O'Wych i komunikacyjnych z wyjątkiem je- nehmungen, jedoch mit Ausschluss der LuftschifdnaJk przedsiębiorstw komunilkacjl lotniczej, jaik rów~ fahrtunternehmungen, sowie Ertrage und Einkomnież przychody i dochody tych przedsiębiorstw pod- men daraus, werden zu den direkten Steuern nur
legają podatkom bezpośrednim wyłącznie w tern
in dem Staale herangezogen, in weIchem eine Betriebsstatte zur Ausubung der Uniernehmung unPans-Łwie, w którem znajduje się ' zakład służący do
wykonywania przedsiębiorstwa.
terhalten wird.
2) Za za;kłady uważa się zakład główny, zakła
2) AIs Betriebsstatten gelten die Hauptanstalt,
dy fi'ljalne, zakłady wytwórcze (fabryki), biura, miej~ d'ie Zweigniederlassungen, Prod'uktronsstaUen (Fasca zakupów i sprzedaży, stałe składy towarów, wo- hriken), Buras, Ein-und Verkaufsstellen, stiindige
gó},e wsz,e lkie inne trwałe urządzenia do prowadze- Warenlager, sowie sOl1stige standige Geschiiftseinnia przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę, spólnika richtungen zur Ausiibung des Betriebes durch den
lub stałego zastępcę.
Unternehmcr, Teilhabcr oder stiindigen Vertreter.
3) W przypadku, gdy zakłady jednego i tego
3) Befinden sich BeŁriebsstatŁen desselben Unsamego przedsiębiorstwa znajd.ują się na obszarze ternehmens in den Gebieten bei.der Vertragsstaaten,
obu umawiają.cych się Państw, wówczas podat\lci bez- &0 soll die Heranzichung zu den direkten Steuem
pośrednie pobiera się w każdem Państwie jedynie
in iedem Gebiete nur nach Massgabe des von der
w miarę działalności znajdującego się w tern Pań inla'lld'ischen BetriebsstiiUe ans stattfindenden Bestwie zakładu.
triebes erfolgen.
4) Ministrowie Skarbu obu umawiających si'ę
4) Die Finanzminister der beiden Staaten konPaństw mogą porozumieć ' się co do wydania postanen Bestimmungen iibcr eine angemessene Aufteinowień dotyczących odpowiedniego podziału przylung der Ertrage und Einkommen solcher UnŁerneh
chodu i dochodu takich przedsiębiorstw.
mungen vereinbaren.
5) Narówni z przedsiębiorstwami zarob!wwe5) Wie Erwerbsunternehmungen sind au ch
mi traktuje się udziały w przedsięhiorstwach o cha- BeŁeiHgungen ~n geseU,schaftlichen Unternehmunr,a kterze spółek, z wyjątkiem uz.eW"nętrznionych w . gen zu behandeln, mit Ausnahme der durch Weń
papierach wartościowych udziałów w gwarectwach, papiere verkorperten Beteil igungen an Gewerkspółkach a:kcyjnych i spółkach komandytowo-a:kcyjschaften, AktiengeseUschaften und Kommanditge",ych.
sellschaften auI Aktien.
6) Rządowi Polskiemu pozostaje zastrzeżone
6) Es bleibt der polniscben Regierung urnbeprawo .opodatkowania podatkami bezpośredn.i'emli nbmmen, den ohne Unterhalten einer BetriehsstiiŁte
wykonywanego - bez utrzymywania zakładu han- gewerbmassig ausgeiibten Aufkauf von inlandischen
dlowego - skupu zawodowego w celu odprzedaży Rohstoffen, von Erzeugnissen der Land - und
wewnątrz Państwa lub na wywóz zagranicę surowForstwirtschaft, von Haustieren, Gefliigel und anców kraj,o wych, produktów rolnictwa i leśnictwa deren Waren in der nach dem polnischen Gesetze
oraz zwierząt domowy'ch, drobiu, tudzież innych to- iiber die staatliche Gewerbesteuer in der Fassung
warów, - określonego nazwą "skup zawodowy" w der Kundmachung des Finanzminis ters von 27. Jiinpolskiej ustawi~ o państwowym podatku przemysło ner 1932. Gesetzblat SŁUck 17, Nr. 110, mit dem
wym w brzmieniu obwieszc.zenia Ministra Skarbu Worte Zusammenkauf (skup zawodowy) bezeichz dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Ni. 17, neten Form, s'o ferne dieser Aufkauf zum Zwecke
poz. 110). Przepis niniejszy nie narusza austrjackiego des Wiederverkaufes oder der Ausfuhr erfolgt t der
opodatkowania w myśl poprzednich ustępów.
direkten Besteuerung zu un terwerfen. Dadurch wir d
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die den vorangehenden Absatzen entsprechende
osterreichische Besteuerung nich beriihrt.
7) LuftschiffahrtunŁemehmungen
unŁerliegen
der Besteuerung nur in dem Staate, in dem sich die
tatsachliche Leitung der Unternehmung befindet.

Arbikel 4.
Artykuł 4.
Berufsbeschaftigungen und andere Berufstatigzawodowe i inne zatrudnienia o cekeiten einschliessl.ich der freien Berufe s'0wie Erłach zarobkowych nie wyłączając wolnych zawodów, jak również przychody i dochody z tych zajęć trage und Einkommen daraus werden zu den d.i:- ·
rekten Steuem nur auf dem Gebiete jenes Staates
podlegają podatkom bezpośrednim wyłącznie na
obszarze tego Państwa, w którem działalność jest her,angezogen, in welchem d:ie Tatigkeit von einem
wykonywana ze stałego ·ośrodka. O ile stałe ośrod festen MiHelpulllkt aus slattfindet. Befinden sich in
ki znajdują się na obs.z arze obu Państw, m.ają odpo- beiden Staatsgebieten feste Mittelpunkte, so finden
wiednie zastosowanie postanowienia ustępów (3) diie Be'st1mmungen des Artikels 3, Absalze (3) und
- (4), entsprechende Anwendung.
i (4)artykuł~ 3.
Artikel 5.
Artykuł 5.
1) Dienstbeziige (GehaHe, Lohne und sonstige
1) Uposażenia służbowe (pobory, płace i inne wynagrodzenia za pracę), które są wypłacane Arbeit~enUohnungenJ" die fUr ein bestehendes Dienstz tytułu istniejącego stosunku służbowego lub z ty- oder Lohnverhaltnisausgezahlt werden, sind zu
den direkten Steuern nur in dem Staate heranzutułu najmu pracy, podlegają podatkom bezpośre1d
nim tylko w tem Państwie, w które m działalność, ziehen, in d.em die enHohnte Tiitigkeit ausgeiibt
wird; erstreckt Slch diese Tatigkeit auf beide oder
pocUegająca wynagrodzeniu, jest wykonywana; o ile
działalność ta wykonywana jest
na obs.zarze obu mehrere Staatsgebiete, s'o richtel sich die Besteuerung nach dem Wohnsitz d-es Bezugsberechtigten.
umawiających się Państw lub i na innych obszarach,
wówczas opodatkowanie następuje według miejsca Ruhegehalte, Versorgungs beziige u. dgl., die fiir ein
zamieszkania osoby upr.awnionej do pobierania upo- besŁandenes Dienst-·oder Lohnverhiiltnis ausge.z ahlt
werden, unterliegen der Besteuerung nur in dem
sażenia. Zaopatrzenia emerytalne, ubezpieczeniowe
i t. p., które są wypłacane z tytułu byłego stosun - Staate, in dem der Bezugsberechtigle seinen Wohnku służbowego lub z tytułu najmu pracy, podlegają s'itz hat. Bei doppeltem W.ohnsitz fin.den die .Beopodatkowaniu wyłącznie w tern Państwie, w któ- stimmungen des Artikels 8, Absatz (2), Anwendung.
rem ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona do
pobieran.ia tych zaopatI'lzeń. W przypa·dJku podwójnego miejsca zamie:s~kania mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ustępu (2) artykułu 8.
2) Uposażenia słuibowe i wsz.e lkiego rodzaju
2) Dienstbeziige und Ruhegehalte aller Art,
zaopatrzenia emerytalne, wypłacane z kas publicz- die aus den Ka:ssen offentlich-rechtłicherr Gebietsno - prawnych związków terytorjalnych, podlegają · korperschaften gezahlt, werden, unterliegen dendipodatkom bezpośrednim wyłącznie w tern Państwie, rekten Steuern nur im Staate,aus dem sie fliessen.
z którego one płyną.
Artykuł 6.
Artikel6.
Specjalny podatek od tantjem $ z wsze11kich
Die besondere Abgabe v·on Tantiemen und
innych wynagrodzeń, nie będących przychodem allen anderen Beziigen, clie sich nicht aIs Einkiinfz tytułu stosunku służbowego lub z tytułu najmu te aus einem Dienslt -oder LohnverhaltniJs dars'teHen
pracy, wypłacanych osobom wchodzącym w skład und den Mitgliedern des leitenden Vertretungs.orgawładz spółek i innych zrzeszeń (podatek od przynes von Aktiengesellschaften und anderen Korperchodu z tantiem), pobiera tylko to Państwo, na któ- schaften ausgezahlt werden, (Ertrag,s steuer von Tanrego obszarze znajduje się faktyczne kierownictwo tiemen) sleht nur dem Staate zu, auf dessen Gespółki akcyjnej lub innego zrzeszenia.
biel sich die taŁsachliche Leitung der auszahlenden
Korperschaft befindet.
Artykuł 7.
Artikel 7.
Podatek od kapitałów lub rent z przychodów
_ Oie Kapitalertrag - oder Rentensteuer von
z lokaty kapitałów ruchomych, w szczególności z pro- Einkiinften aus der Anlage beweglichen Kapitalvercentów i przychodów z wkładów oszczęrl:nościowych, mogens, insbesondere von Zinsen und Ertragnisz niezabezpieczonych hipotecznie wierzytelności, sen aus Spareinlagen, nichthypothez,ierten Fordez .obligacyj, z wkładów na rachunek bieżący iz rungen, Obligationen, Einlagen in laufender Rechws.zelkiego rodzaju papierów wartościowych pohie- nung und Wertpapieren aller Art steht dem Staate
rajedynie to Państwo, na którego obszarze dłużnik zu, auf dessen Gebiet der Schuldner seinen Wohnma miejsce zamie,szlkania albo na którego obszarze s~tz oder, wenn . er eme jUTistische Person iJst, den
znajduje się miejsce faktycznego kierownictwa oso- Sitz der tatsachlichen Leitung hat.
by pTaWlnej, o ile dłużnikiem jest osoba praWilla.
Artykuł 8.
Artikel 8.
1) W przypadku, gdy nie mają~astosowani:a
: 1) Soweit nich! die Bestimmungen der voranpostanowienia poprzednich art ykułów, obywatele gehenden _Artikel Anwendung zu finden haben,
Zajęcia
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polscy i austrjaccy podlegają podatkom bezpośred
nim tylko w tem Państwie, w którem mają zamieszkanie, względnie w braku zamieszkania - 'pobyt.

werden die osterreichischen und polnischen Staatsange'horróen zu den direkten Steuern nur in dem
Staate h~rangezogen, in welchem sie ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren Aut·
enthalt haben.
.
2) Besteht ein Wohnsitz in beiden Staaten,
2) O ile miejsce zamieszkania znajduje się w
obu Państwach, wówczas podatnik podlega opod:at- so wi:rd der Steuerpflichtige in jedem der beiden
kow,a niu w każdem z tych Państw tylko od tej czę Staaten nur mit dem Teile der Besteuerungsgrundlage zur Steuer herangezogen, der dem .V erhiiltś-ci podstawy opodatkowania, która odpowiada stosunkowi trwa'nia pobytu w okresie miarodajnym dla nDS der Aufenthaltsdauer wahrend des fUr die Be~
wymiaru podatku, przyczem pobyt poza obszarem steuerung massgebend,en Zeitraumes entspricht.Daobu umawiających si ę Państw, należ,y uważać za bei ist ein Aufenthalt ausserhalb der . vertragsschlies~
pobyt w tem Państwie, którego przynależność po- senden Staaten aIs Aufenthalt in dem Staate an?:usiada podatnik. O ile jeclnoz miejsc zamies,z kania rechnen, dessen Staatsangehorigkeit der . Ste,Uerjest wyłącznem miejscem zamieszkania rodziny pflichtige besitzt. Ts,t einer dieser Wohnsitze " der .
podatnika, wówczas opodatkowaniu w tem Państwie aus's chliessliche Familienwohnsitz des Steuerpfl:ichpodlega co najmniej połowa podstawy wymiaru po- tigen, so ist im Staate dieses Wohnsitzes zumindatlku. W odniesieniu do osób, które mają miej's ce dest die Half te der Besteuerungsgrundlage der
zamieszkania również i poza obszareJtl obu umawia- Steuer zu unterwerfen. Fur Personen, die ausserhalb der Vertragstaaten noch einen weitereh Wohnjących się Państw, Ministrowie Skarbu mają dla po,s~tz haben, konne n die Hnanzmirii:ster von Fali 'zu
s~czególnych przypadków ustaHć specjalne n0111lly.
Opodatkowanie spadków wakujących n1łistę,puje we- FalI eine be's oridere Regelung treffen. ,Fur dieBesteuerung ruhender Erbschaften ist die Staatsange"
dług; przynależności państwowej spadkodawcy.
horigkeit des Erblassers massgebe'ud.
. . ' '.' :'
3) Einen Wohnsitz im Sinne dieses Vertrag~s .
3) Za miejsce zamieszkania w ,rozumieniu niniej- .
szej umowy uważa się to miejsce, gdzie podatnik ' hat 'jemand 4ort, wo er eine Wohnung unter Uńl,; "
ma miesz1k anie wśród okoli1czności, uzasadniających " standen innehat, die auf die AbsiCht der Beibeha:ldomniemanie, że ma 0111 zamiar utrżymania teg,o tung einer solchen schlie'ss'en lass en. ' c ;
mieszkania.
Artikel 9.
Artykuł 9.
Przy wymiarze stałego podatku majątkowego
Fur die laufende Vermogenssteuer, geIteń di~ :.
mają odpowiednie zastos,o wanie ustalone w pdprzedsich nach den vorangehenden Artikeln furdie ,Ein":
nich artykułach zasady co do podatku do,c hodowego. kommensbesteuerung ergebenden G.rundsafze · siprt- · ;
gemass.
Artykuł lO.
ArtikeI 10.
" ' ,_
l) Die vo~stehenden Beslimmungen ,finden' auł .
1) Poprzednie postanowienia mają odpowiednie
zastosowanie w odniesieniu do osób prawnych z tern, ' juristische Personen sinngemass pli t der Massg~be;~,
że za iGh mieisce zamieszkania należy uważać miejAnwendung, dass an Stelle des Wohnsitze.s de~,Sitz sce faktycroego kierownictwa.
der taŁsa chlichen Leitung zu treten hąt. .
. . .; ',:)
2) Prawo jednak włączenia przychodów, okre2) Die Einbeziehung von Ertragęn dęr i IIl ,Ar,ślonych w artykule 2, do podstaw wymiaru podatku tikeI 2 genannten Art in die Besteuerung juristiprzypadaj ą cego od osób prawnych, nie zostaje nascher Pe'rsonen wird dadurch nichŁ beruhrt, soferne
ruszone, chyba ze przychody te należą do zakładu '5'ołche Ertrage nkht einer BeŁri-ebs,sHitŁe ,im - anznajdująceg-o się na obszarze drugiego Państwa.
dereń SŁaate zugehoren.
ArtikeI 11. '
Artykuł 11.
,'
Niniejsza umowa nie ma zasLosowania 'przy
Der gegenstandliche VerŁrag beZiebt s,i ch l'Ii2ht
opodatkowaniu handlu obnoś p. ego. rozwoźnego i jar- auf die Besteuerung des Hausier-und Wa.nder.ge,marcznego; opodatkowanie to następuje w każdem werbes und des auf Jahrmarkten ausg eiibten Ha·nPaństwie 'według własnego ustawodawstwa.
delsj diese Besteuerung richtet sich in beiden Staą:- '
ten nach der inlandischen Gesetzgebung.
Artykuł 12.
Artikel 12.
Celem unikni ę cia podwójnego opodatkowania
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in
w przypadkach, kt óre nie zostały wyraźnie przewi- jenen Fallen, welche in diesem Vertrage nicht ausdziane w ńiniejs zej umowie, oraz celem usunięcia' d'riicklich geregelt siil1Jd, und zur Beseitigung von
wątpHwości przy wykładni poszczególnych jej poZweifeln uber die Auslegung einzelner Bestimmun- .
stanowień jak również trudności przy kh wykonagen des Vertrages und von Schwierigkeiten der
niu, jako t2Ż celem osiągnięcia jeanolitego postę DUl'chfiihrung der Vertragsbestimmungen, sowie lur
powania w poszczególny ch prżypaclkach, Ministro- · Erzielung eines ubereinstimmenden Vorgehenś ~ iri '
wie Skarbu obu umawiająt:ychsię Państw porozumią Einzelfallen; werden die Finanzminister der beiden
się co do wydania odpowiednich zarządzeń, odpo- ; Staaten miteinander behufs Erlas:siuig gee i gn e't~i- . ..
wiadających intencji niniejszej umowy.
ertra'ges ' in V~r~L'
Verfiigungen im Geiste dieses
bindung trefen.
.
Artykuł 13.
Artikel 13.
Umawiające się Państwa będą .udzielały sobie
Diebeiden Staaten werden skh ., bei \<1er Bewzajemnej pomocy ~ prawnej prz,y wymiarze · d,Llliń . . messung · von oHentlichen Abgaben, ,sowohl, imVe-- ( '

.:v
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publłcznych zarówno w postępowaniu wymiarowem
jak i odwoławczem, i'a ko też przy uskute'c znianiu
doręczeń. Obydwa Państwa będą sobie udzielały
wzajemnej pomocy prawnej również i przy przymusowetU ściąganiu danin. Ministrom Skarbu obu umawiających się Państw zastrzega się ustalenie w drodze szczególnych porozumień przepisów wykonawczych w tym względzie, w szczególności postanowień

ranlagungs -aIs im Re·chtsmittelverfahren, s{)wie
. bei der Vornahme von Zustellungen Rechtshilfe
leisIt en. . Sie werden sich auch bei der Ein treibung
von Abgaben gegenseitig Rechtshilfe gewahren.
Die Bes.timmungen fiber die Durchfiihrung, insbesondere Bestimmungen iiber den Umfang der Eintreoib ungsrechtshilfe, die dabei zu verwendenden
Mi'ltel und Organe sowie iiber die Abfuhr von
c-o do zakresu pomocy prawnej przy przymusowem VoL1s, treakungser1ćisen und fiber die Umrechnung
. ściąga.nlu danin, co do użycia przy tern środków i or- der einzutreibenden Betrag'e bleiben besonderen
ganów, jak również co do przekazywania ściągnię Uebereinkommen der beiderseitigen Finanzminister
tych należności i co do pTzerachowywania podlega- vorbehalten.
jących ściągnięciu należności.
Artykuł

14.

Artikel 14.

l) Niniejsza umowa będzie ratyfikowana i dol) Dieser Vertrag soH ratifilzieTt und die Ratikumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warsza- fikationsurkunden sollen ehestmoglich in Warschau
wie w możliwie najkrótszym czasie.
ausgetauscht werden.
2) Niniejsza umowa wchodzi w życie w czter2) Der Vertrag triU 14 Tage nach dem Ausnaście dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych
tausch der RatifikaŁionsurkunden in Kraft und Hni ma zastosowanie do danin przypadających po- deŁ auf Abgaben, die d~e Zeil vom 1. Janner 1932
an betreffen, Anwendung.
cząwszy od 1 stycznia 1932 r.
3) Niniejsza umowa będzie obowiązywać tak
3) Dieser Vertrag soH solange in Geltung bIcidługo, dopóki jedno z umawiających się Państw . ben, aIs er nicht v,on ein·zm der vertragsschliessenjej nie wypowie; o He wypowiedzenie nastąpi najpóź- , den Staaten gekiindigt WiTd; erfo,l gt die Kiindigung
niej na sześć miesięcy przed upływem roku kalen- spatestens 6 Monate var Ablauf eines Kalenderjahdarzowego, wówczas umowa traci moc abowiązu- ' res, verliert der Vertrag fiir da·s nachstfolgenae,
jącą z końcem tegoż roku kalendarzowego, w przeandernfalls fur das zweitfolgende Kalenderjahr seiciwnym razie z końcem następnega roku kaLenda- ne Wirksamkeit.
rzowe~o·

Na dowód czego pełnamocnli'cy po-dp1!sali mniejw Wiedniu w dniu dwudziestego drugie~
go kwietnia tysiąc dz·iewięćse'Ł trzydzieste~o drugiego to'ku w dwóch równobrzmią!cych oryginałach w ję
zyku polskim i ni emi e.c kim , przyczem oba teksty są
w równym stopniu autentyczne.
Za Rzeczpospolitą Polską:
Szą umowę

J.

Łukasiewicz

Edward Werner

Za

Republikę Austrjacką:

Dr. Alfred Kemp'
Dr. Rudolf Egger

Zu Urkund dessen haben die Bevo.l1m:achti~
ten den vorliegenden Vertrag in. Wien ani zweiundzwanzigsten April eintausend neunhundert zweiunddreilssig in zwei gleichlautenden Urschriften in
deuŁ'scher nnd paLnischer Sprache unŁerfertigt, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Fiir die Republik Oesterreich:
Dr. Alfred Kemp'
Dr. RudolI Egger
Fiir die Republik Polen:

J.

Łukasiewicz

Edward Werner

PROTOKóŁ KOŃCOWY.

SCHLUSSPROTOKOLL.

przy podpisaniu umowy zawartej dnia dzisieimiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Austrjacką a zapobieżeniu pod,w ójnemu opodatkow,aniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz
o pomocy praWIDej w sprawach danin, podpisani
pełnomacnicy zgodzili się na następujące postanowienie:
O ile w Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce
obecnega podatku przemysłowega od obratu wejdzie w życie podatek od .obrotu oparty na zasadach
jedinorazowego poboru podatku za późniejsze fazy
obrotów oraz podatku wyrównawczego przy ww-ozie
tawarów, ta ten podatek od obrotu nie będzie podpadał pod postanowienia niniejszej umowy.
Wiedeń, dnia 22 kwietnia 1932 r.

Bei der Unterzeichnung des zwischen der Republik Oesterreich und der Republik Polen am
heutigen Tage abgesch}.ossenen Vertrages wr Vermeidung der Doppelbesteuerung anf dem Gebiete
de,r direkten Steuern, sowie iiber Re'c htshilfe in
Abgabens.achen, haben sich die unterzeichneten
Bevollmachtigten iiber Nachstehendes geeinigt:
.
Wenn in der Republik Polen an StelI e der jetzigen Gewerbesteuer vom Umsatz eine nach den
Grundsiitzen der Phasenpauschalierung und Ausgleichsbeolastung bei der EilIlfuhr aufgebaUite Umsatz·steuer treten wird, S'O wiy,d diese Umsatzsteuer
aus dem Rahmen di~ses Vertrages fallen.

szego

J.

Łukasiewicz

Edward Werner
Dr. Alfred Kempf
Dr. Rudolf Egger

Wien, aro 22 April 1932.

J.

Łukasiewicz

Edward Werner
Dr. Alfred Kempf
Dr. Rudolf Egger

;'
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Zaznajomiwszy się z po wyższą umową i protokółem końcowym, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne
w całości, jak i k aż de z zawa rtych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane
i potwierdzone, i przyrzekamy, że bęcią nie zmiennie zachowywane.
żarówno

Na dowód czego

wydaliśm y

Akt nini ejszy, opatrzony

pieczęcią

Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 31 stycznia 1933 r.
(-) l.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów:
(-) A. Prystor
Minister Spraw Zagranicznych:

(-) Beck

705. ,
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 7 listopada 1933 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republikę
Austriacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz
o pomocy prawne; w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protohółem końcowym dnia
.
22 kwietnia 1932 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 14 umowy między Rzecząpospo1itl\
Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeuiu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezp~
średnicp oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym
dnia 2~ kwietnia \1)32 r. nastąpiła w Warszawie w dniu 7 listopada 1933 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umowy.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

706.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 4 listopada 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. w sprawie statutów towarzystw kredytowych ziemskkh
i mie1'Skich oraz zmia:ny statutów instytucyj kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej
przez b. władze zaborcze (Dz. U. R. P. Nr. 35,
poz. 326), zarządza się co na,stępuje:

§ 1. Zezwala się LubeLskiemu Towarzystwu
Kre,d ytowemu Miejskiemu w Lublinie na następują
ce zmiany w jego statucie (ustawie):
1) § 16 otrzymuje obecnie brzmienie na'stę
pujące:
Należne Towarzystwu corocznie sumy
wnoszone w dwóch półrocznych tenninach
rówuemi ratami zgóry, gotowi!zną, lub ubiegłemiku
ponami i wylosowanemi listami zastawnemi~ przy-

,,§ 16.

będą

ozęść raty, przeznaczona na umorzenie, może
w ciągu 6 tygodni od dnia platnośd raty
wnoszona w listach zastawnych niewylosowanych
T owarzystwa o tem samem oprocentowaniu i tej samej serji, w jakich udz.iclona została pożycZlka, podług wartości nominalnej tych listów."j
2) § 41 uzupełnia się następującemi ustępami .

czem

być

Ikońcowemi:

"Ogólne Zebranie na wn'iolse'k Dyrekcji i Komitetu Nadzorczego Towarzystwa może uchwalić
w drodze wyjątku, na przeciąg czasu ni'e dłuższy niż
roik je·d en, zawieszeni1e losowania listów zastawnych
tego T o'wa:rzystwa i wycofanie z obiegu tych listów
w drodze wykupu w terminach określonych w niniejszym statucie (ustawi,e). Uchwała taka winna być zatwierdz'o na przez Mini.stelrstwo Skarbu.
Surma ogólna Hstów zastawnych, wycofanych
z obiegu bądź w drodze I05O'wani'a, bądź w drodze
wykupu, powinna wynosić co najmniej sumę. która
ma być umorzona, zgodnie z przepi:sami niniejszego
statutu".

§ 2. Rozporządzenie niiuiej:s ze wchodzi w ży
cie w dniu ogłoszenia.
Mini,ster Skar,b u: WI. Zawadzki

