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UMOWA 

m\(;01Y Po! sl, ą Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 
w zakresie podatków od dochodów i majątku, 

podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 2 października 1974 roku z ostała podpisana w Wiedniu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludovi. 
a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i md 
j ątku, w następującym brzmieniu dosłownym: 

UMOWA 

mic;dzy Polską Rzecząpospolitą ludową a Republiką Austrii 
w spra wie lapobieienia podwójnemu opodatkowaniu 

w zakresie podatków od"dochodu i majątku. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i Prezydent Związkowy Republiki Austrii 

powodowani chęcią rozwi jania I uł atwiania stosunków 
gospodarczych obu Państw posta nowili zawrzeć Umowę 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w za
kresie podatków od dochodu l majątku i w tym celu wy
znaczy li . s woich pełnonlOcn ików: 

RaCla Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
Pana Józefa CZYRKA, 

Podsekretarza Stanu w Mi n isterstwie Spraw Zagra
nicznych, 

Prezydent Związkowy Republiki Austrii: 
Pana Dr Alfreda TWAROCIIA, 

Kierownika Sekcji w Związkowym Ministerstwie Fi
nansów. 

Pełnomocnicy po wymianie swoich pełnomocnictw 

uznanych za dobre i sporządzone w na leży t ej formie 
uzgodnili, co następuje: 

Artykuł 1 

Zakres podmiotowy. 

Niniejsza Umowa d o tyczy osób, które mają miejsce 
zami eszkania lub siedlibę w jednym lub obu Umaw ia ją

cych się PaD.stwach. 
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Artykuł 2 

Podatki, których dotyczy Umowa. 

(1) Niniejsza Umowa dotyczy - bez względu na spo
s ób poboru - podatków od dochodu iod majątku, które 
pobiera się w je dnym z obu Umawiających się Państw. 

"" (2 ) Za pod atki od dochodu i od majątku uważa się 
wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu, od 
całego majątku albo od części dochodu lub majątku, włą
cz a jąc podatki od zys ku ze sprzedaży ru chomego lub nie
ruchomego majątku, jak również podatki od przyrostu 
majątku. 

(3) Do aktualnie istniejących podatków, któr ych do
tyczy Umowa, należą w szczególności: 

a) w Polskdej Rzeczypospolitej Ludowej: 

1. podatek. dochodowy; 

2. podatek od wynagrodzeń; 

3. podatek wyrównawczy (podatek wyrównawczy 
do poda tku dochodowego albo podatku od wy
n aqroelze ń) ; 

b) w Republice Austrii: 

1. po diltek dochodowy (d ie Einkommensteuer); 

2. podatek od osób prawnych (die Ki:irpe rschaft
steuer); 

3. da n i na członków rad nadzorczych (die Auf
sic htsra tsa bqa be); 

4. podatek majątkowy (die Vermi:igensteuer); 

5. podatek od majątku n ie pod legającego podat
kowi spadkowemu (die Abqabe von Verm6gen, 
d ie der Erbschaftssteuer entzogen sind); 

6. poda tek pr ze mysłowy łąc znie z pod atk iem od 
s :.Imy płac (elie Gewerbesteuer einschliesslich 
der Lohnsummensteuer); 

7. podatek gruntowy (die Grundsteuer); 

8. danina od gospodarstw rol nych i leśnych (d ie 
Abgabe von land- und lorstwi rtschaftlichen Be
tr ieben ); 

9. składki gospodarstw rolnych i leśnych na rzecz 
Fu nd uszu - W y równawczego zasitków rodzin
nych (die Beilrage von lan{/- und forstw irt
s chaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds fUr 
F a mi l ien iJeihilfen); 

10. danina od wartości nie zabudowanych gruntów 
(elle Abgabe vom Bodenwert be i unbebaule n 
Grunds! ii cken). 

(4) Niniej sza Umowa d () tyczy ró wnież wszystkic h po
d atków tak ie(jo samego lub podobnego rodza ju, które w 
przyszłośc i br;dą pobierane obok ist niejących podatków 
l ub w ich miej sce. 

(5) Postan o wienia n iniejszej Umowy w zakresie opo
d atkDwa nia doc h odu albo majątku mają odpowiednie za
stosowani e clo podatku p rzemysłowego, d la którego pod
stawy obli czenia nie slanowi dochód lub majątek. 

Artykuł 3 

Ogólne definicje. 

(1) W rozum ieniu Um o wy, jeżeli z kontekstu nic in
ne g' nie w ynika : 

a) wyrfl7enia "Umawiające się Pa ństwo!' i ' .i.drugie ; 
, Urnd w idją L e Się Pdńst wo" oznacz ają odpowiednio 
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Polską Rzecząpospolitą Ludową lub Republiką Au
~trii; 

b) wyrażenie "osoba" obejmuje osoby fizyczn e i spół
ki; 

c) wyrażenie "spółka" oznacza osoby p raw ne I·ub jed
nostki prawne, które dla oPod a tkowan ia ·traktu je 
się jako osoby prawne; 

d) wyrażenia "przedsięb iorstwo Umaw iającego się 

Pańsiwa" i "przedsięb iorstwo drugiego Umawiają

cego się Państwa" oznaczają odpowi e dn :o p :- zed
s ięb iorstwo prowadzone przez OS ,) !)ę m dj:jcą miej
sce zamieszkania lub siedz i bę w jednym Uma wia
jącym się Państw ie albo przedsi ębio rst w D prowa-

. dzone przez osobę mającą miejsce zamieszka',ia lub 
s iedzibę w drugim Umawiającym s i ę Pań stwie; 

e) wyrażenie ,,,właśc iwa władza" oznacza w Po:skiej 
Rzeczypospolitej Ludowej - tvfinistril F ina nsów 
i w Republice Austrii - Związkowego Min istra 
Finansów. 

(2) Przy stosowaniu _niniejszej Umowy przez Umawia
jące się Państwo , jeżeli z kontekstu n ic jnnego n ie wyni
ka, każde inaczej nie zdefiniowane okreś'enie mi) tak:e 
znaczenie. jakie przyjmuje się według prawa danego P d ń

sIwa w zakresi~ podatków, które są przedmiot em niniej
szej Umowy. 

Artykuł 4 

Miejsce zamieszkania dla celów rodatkow ych. 

(I) W rozumieniu niniejszej Um owy wyrażenie "oso
ba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę _ IN UmJwiil
jącym się Państwie" oznacza osobę, która we:]i uq pr il wa 
tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowe mu, 
z .uwagi na jej miejsce zam ieszkania , jej miejsce stałego 

pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znam iona . 

(2) Jeżeli stosownie do ustępu 1 osoba fiz yczna ma 
miejsce zamieszkania w obu Umawiających się PJó,lwach, 
wówczas stosuje się następujące zasady: 

a} osobę uważa się za mając ą m iejsce zlm ieszkania 
w tym Umawiającym się Państw i e, w k tóry m ma 
ona stale miejsce zamieszk ania . J eże li mil ona stałe 
miejsce zamieszkania w ohu UmHvi ljąc ych s i ę 

Państwach, wówcza s uważa si ę ją za majCy: ą miej
sce zamieszkania w tym Umawiającym s i ę Pań

stwie, z którym ma ściślejsze powiązania oSf)b iste 
i gospodarcze; 

h} j eżel i nie można ustalić, w który m Uma wia jącym 

s ię Państwie osoba ma ś c iś lejsze pJwiąz ania oso bi
ste i gospodarcze, albo j eżeli nie posiada ona sta łe

go miejsca zamieszkania w ż a dn ym Umawia jącym 

się Pa ńst wie, wówczas uważa s ię ją za ma jąc ą 

miejsce zamieszkania w tym Umawia ją cym się Pań

stwie, w którym zwykłe przebywa; 

c) je że li przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umaw ia
jących s ię Państwach lub nie przebywa w żad nym 
z Umawiających się Państw , to będZ i e ona uważa

na za mającą miejsce zamieszkania na terytor ium 
tego Umawiającego się Państwa , którego jest oby
watelem. 

(3) Jeżełi stosownie do ustępu l osoba nie będąca oso
bą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających s ię Pań
st\Vach, . uważa się ją za mającą siedzibę VI tym Umawiają
cym ·się · Państwie , ' wktórym znajduje s i ę m:e jsce jej fak 
tycznego zarządu. 
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Artykuł 5 

Zakład. 
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(I) W rozumieniu nlnleJszej Umowy wyrażenie "za
kła ci" oznacza stalą placówkę, w której calkowicie albo 
częściowo wykonuje si,ę działalność przedsiębiorstwa. 

(2) Wyrażenie "zakład" obejmuje w szczególności: 

a) miejsce zarządzania, 

b) filię, 

c) bi uro. w którym prowadzona jest działalność han-
dlowa. 

d) zakład fabryczny, 

e) warsztat, 

f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydoby
wania bogactw ziemnych, 

g) budowę albo montaż, których okres przekracza 
24 miesiące. 

(3) Nie stanowią zakładu: 

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, 

wystawiania albo wydawania dóbr. albo towarów 
przedsiębiorstwa, 

b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa utrzy
mywanych wyłącznie dla składowania, wystawia
nia lub wydawania, 

c) zapasy dóbr a!bo towarów przedsiębiorstwa, utrzy
mywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu 
przez inne przedsiębiorstwo, 

d) stałe placówki, utrzymywane V\yłącznie w celu za
kupu d'óbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo 
w celu uzyskiwania informacji, 

e) stałe urządzenie utrzymywane wyłącznie dla celów 
reklamowych, dla dostarczania informacji, prowa
dzenia badań naukowych lub wykonywa,nia podob
nej działalności o przygotowawczym lllb pomocni
czym cha'rakterze. 

(4) Jeżeli osob1), z wyjątkiem niezależnego przedsta
wiciela w rozumieniu ustępu 5, działa w Umawiającym się 
Państwie dla przedsi ębio rstwa drugiego Umawiającego się 
Państwa, uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje' 
zakład, jeżeli ta , osoba posiada pełnomocnictwo d'o zawie
rania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo 
w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działal

ność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa 
dóbr lub towarów. 

(5) Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Uma
wiającego się Państwa za posiadające zakład w drug im 
Umawiającym s i ę Państwie , tylko z tego powodu, że wy
konuje tam czynności przez mak lera, komisanta albo inne
go niezależnego przedstawiciela, o ile te osoby działają 
w ramach swojej zwyklej działalności handlowej. 

(6) Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiają
cym się Państwie kontroluje lub jest kontrolow]na przez 
spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Pań
stwie albo tam wykonującą swoje czynności (przez posia
danie tam zakładu albo w inny sposób), nie oznacza, 7~ 
jedna z nich jest zakładem drugiej. 

Artykuł 6 

Dochody z nieruchomości. 
i 

(1) Dochody z majątku nieruchomego mogą być opo
datkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym 
ten majątek jest położony. 
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(2) Wyrażenie "majątek nieruchomy" rozumie się we
dług prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek 
ten jest położony. Pojęcie to obejmuje w każdym przypad
ku przynależność do majątku nieruchomego, żywy i mar
tw:y inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa,do 
których zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego 
o gruntach, prawa użytkowania majątkunieruchomego, 
jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń 

z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów 
mineralnych, żródeł i innych bogactw naturalnych. Statki 
i samoloty nie stanowią majątku nieIuchomego. 

(3) Ustęp 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego 
użytkowania, najmu lub dzierżawy, jak również każdego 
innego rodzuju użytkowania majątku nieruchomego. 

(4) Ustępy 1 do 3 stosuje się również do dochodów 
z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu 
z majątku nieruchomego, ' który służy do wykonywanla 
wolnągo zawodu. 

Artykuł 7 

Zyski z przedsiębiorstw. 

(I) Zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Pań
stwa mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, chy
ba że przedsiębiorstwo pro}Vadzi działalność w drugim 
Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Je
żeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, 
zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim 
Umawiający~ się Państwie, jednak w takiej mierze, w ja
kiej mogą być przypisane temu zakładowi. 

(2) Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa 
wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Pań

stwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiają
cym się Państw le należy przypisać temu zakładowi takie 
zyski, które mógłby on osiągnąć, -gdyby wykonywał taką 
samą lub podobną działalność w takich samych lub podob
nych warynkach jako samodzielne przedsiębiorst wo i - był 
całkowicie niezależny w stosunkach z ' przedsiębiorstwem, 
którego jest zakładem. 

(3) Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odli
czenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie 

z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyj
nymi, niezależn ie od tego, czy powstały w tym Państwie, 
w którym leży zakład, czy gdzie indziej. 

(4) O ile w Umawiającym się Państwie istnieje zwy
czaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych 

zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, 

ustęp 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiające się 

Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowa
nego podziału; sposób zastosowanego podziału zysku musi 
jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami tego 
artykułu . . 

(5) Zysk ~akładu nie może być ustalony na podstawie 
samego ty ~ko zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębior

stwa. 

(6) Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zy
sków zakładu powinno być dokonywane każdego roku 
w ten sam sposób, chyba że istnieją powody, aby post ą p i: 
.naczej. 

(7) Jeżeli w zyskach mieszczą się docnody, które zo
stały odrębnie ureg\llowane w innych artykułach niniej
szejUmowy, postanowienia tego artykułu nie naruszają 

postanowień tych innych artykułów. 

(8) Postanowienia tego artykułu mają również zastoso
waniedo udziałów w zyskach z tytułu uczestnictwa 
w przedsiębiorstwie w charakterze cichego wspólnika. 



Dziennik Ustaw Nr 24 328 - Poz. 129 
~~~~~,~~~--------~------------~~--------------------------------

Artykuł 8 

Żegluga morsl,a, śródlądowa " i powietrzna. 

(1) Osoba mająca miejsce zamieszkania lub si e dzi bę 

w jednym Umawi a jącym się Pailstwie, osią ga ją c a zyski 
z eksploatacji st a tków morsk ich lub sa mol o tó w w k omu
nikacji międzyn a r odo wej może być o pod a tkow:m il t y lk o 
w tym Umawiają cym s ię Pa ńs twie. 

(2) Osoba m a j ąc a mi e jsce zamieszkan ia lub s iedz i bę 

w jedny m Uma w ia jący m się Pdlls l w ie , O S i ągd j qC a zysk i 
z eksploatacji w komun ikacji międz y na rodo w ej s tatk ów 
że u l ugi śród l ądowe j może b yc op od .ltko w'ana t ylko w t y m 
Umaw iającym si ę Pa ń s twie. 

(3) Postanowi e nia ustGPu l i 2 mJ ją równi eż zastos o
wanie, gdy prze dsiębiorstwo posiada na obszar ze d r ugi e go 
Pailstwa agenturę dla przewozu osób lub towarów a ibo 
gdy przewóz odbywa siG cZdrterowymi po jazdami, conte
nerami albo barka mi eksploatuwanymi w systemle LASI-I. 
Ma to jednak zastosowan ie tylko w odnies ie niu do cz y n
ności, które pozostają w zW i ązku z żeglugą po wietrzną, 

morską, i śródlądow~, włączając w to usługę dostawczą. 

(4) Postanowienia tego artykułu mają zastosowanie 
w odniesieniu do udziałów przedsiębiorstw żeglugi po
wietrznej we wspólnOCie eksploatacyjnej, nieLależnie od 
tego, czy przewóz przeprowadząny jest przy pomocy włas
nych lub czarterowych po jazdów. 

Artykuł 9 

Przedsiębiorstwa powiązane. 

Jeżeli: 

a ) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze 
udział bez pośrednio lub pośrednio w zarządzaniu , 

kontroli albo w kapitale przedsiębior s twa drugiego 
Umawiającego s ię Państwa, albo 

b) te same osoby b e zpośrednio lub poś~ednio biorą 

udział w zd rządzaniu, kontrołi lub k a pitale przed
siębiorstwa Uma wiającego się Państwa i przedsię

biorstwa drugi e uo UmaWiającego się Państwa 

i w tych przypadk a ch mi ędzy dwuma przedsiębiorstwami 

w zakresie ich stosunk ów handlowych lub fin a nsowych 
z os taną umówi o ne lub narzucone wa runki , któ re różnią s i ę 

od wa runków, któr e by u s t a liły miGdzy s olJą nieza l e żne 

p rze d s iębiorstw a , wówcza s zys!d, które oSi ą g ,1I o by jedno 
z przedsiębiorstw bez t yc h warun k ó w , ale z powodu ty ch 
warunków ich n ie o si ągn(; ł o , mogą b y ć UZD a n e za z yski 
t e go przedsiębiorstwa i od po wiednio opoda tko w a ne . 

Artykuł 10 

Dywidendy. 

(I) Dywidend y, które pła ci spółk a ma j ąc a s i edz i bę 

w Umawiającym s ię Pa ń st w i e osob ie mające j mi e jsce za
miesz kania lub si e dzibę w drugim Umawiaj ącym się Pa ń

stw ie, mogą być opod a tkowa ne w t y m drugim Pa ństwie . 

(2) Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane 
w tym Umawiającym s i ę Pa ńs twie i wedłllg prawa tego 
Państwa, w którym spół k i! wypłacająca d y widendy ma 
swoją Siedzibę; podatek nie może j ednak przekroczyć 100/ 0 
kwoty dywidendy brutto. 

(3) Użyty w tym artykule wyraz "dywidendy" oznacza 
wplywyz akcji lub innych praw związanych z udzi a łem 
,"" z.yskach, z wyjątkiem wierzytelności , jak również wp/y 

": - ~ '_-.wY ~PO(?j:wGzącez -in'nyeh udziałów w -spółce, które według 

prawa podatkowe go Państwa, w któr y m s pó ł ka w y dLiela
jqc a dywidendy ma si e dllbę, zró w na n e są z w p ~y wami 

z akcji. 

(4) Nie stos uje się ustępów l i 2, j e ż e li od bio rc a dy
widend mający m iejs ce zamieszk cll1ia lub siedz i b ę w Uma
wiającym s ię Państwie ma zakł a d w dru g im Umaw I a j ąc ym 

s ię Pails tw ie , w k tó r ym znajduje si ę siedz ib a spólki p ł a

qce j dy wi dendy , a udzia ł y , z t yl uł Ll któ r ych w y p:a cd s i ę 

d ywi d e nd y - fa k tycz n ie n a leżą d o teuo zak ł :ldu, W t ym 
przypadku n aieży s t osować a r t y k u ł 7. 

(5) J eżeti s półka, k tó r e j siedZ ib a z na j ju j e s ię w Um a 
wiaj ącym s ię l 'c.l ń s t wie , osiqga zysk i a lbo doch od y z d ru
g ieu o Umawitl j ąceg o się Pall stwd, wów cza s to d rugi e P a ń

s t wo nie może a ni ou c i ą ż ać po dat k le lll d ywi d end, które ta 
spółka placi oso bom n Ie mcl j ącym miej sc a zamies zk anIa 
lub siedliby w tym drugim Państw ie , ani t e ż ob c i ą ż a ć zy
sku spóJki p odatkiem od nie wydzielonego z ysku, nawet 
kIedy wypłacone d YWidendy lub nie w y dzielone z y s ~ i ca ł

kowicie albo częśc i owo p ochodzą z z ysków albo d ochodów 
os iągniętycJ: w drugim Pa ństwie . 

Artykuł 11 

Odsetki. 

(I) Odsetki, które pochodzą z j ednego Umawi ającego 
się Państwa i wypłacane są osobie mającej m iejsce za
mieszkania lub SiedZIbę w drugim Umawiającym się Pań

stwie, mogą być opodatkowane tylko w tym drugIm Pall
stwie. 

(2) Użyty w tym artykule wyraz "odsetki" ozna cza do
chody od publicznych pożyczek, od skryptów dłużnych, 
także wtedy, kiedy są one zabezpieczone pr a wem zastawu 
na gruntach albo są zabezpieczone udziałem w z yskach 
i z roszczeń wszelkiego rodzaju, jak też wsze lk ie inne do~ 
chody, które według prawa podatkowego Państw a , z któ- , 
rego pochodzą, zrówna ne są z d ochodJmi z pożycz e k. 

(3) Postanowienia ustępu l nie należy stos ow a,ć, jeżeli 

odbiorca odsetek majqcy miejsce zamiesz ka nia lub Siedzi 
bę w jednym Umawiającym się PaństWie m a "Zakład 

w drugim Urnawi d jący m Się Państw i e, z którego p o chodzą 
odsetki, i j e żeli roszcze nie, dla które go zJ sp \J k o jc: nla są 

pła cone odse tki, faktyczni e n a leż y clo te g o zak ł adu . W t ym 
prz ypadku na leż y sl os o w a ć a rtyk u ł 7. 

(4) J eżel i m ięd zy dł użn ik i em i wie rzyc ielem l ub mię

dzy każd y m z ni ch a osobą t r z e c ią ist n ie j ą s zczeg ól ne sto
sun k i i d lat eg o zilpł ćl cone od set ki prze kr i:lczil jq w s los un ku 
do ś wiad c ze ni a podsta w owe g o kW <l tę , kt órą d ł u żnik i wl e
rzyci e l um ówi l iuy bez t yc h stosu nków , wów czas post a no
wieni a tego art yku lu stos uje się ly lko do te j os tat nio wy
mienionej kwoty. W t y m wypadku n a dwyżkd po na d tę 

kwotę moż'e b y ć o p '.l rJ at k o wdna wedl ug prd wa k a żdego 

Um a wiająceao s ię PaJ1s lw a i przy uwzgl ędn ie n i u inny ch 
p os tan o wień niniej szej Umowy. 

Art y k lIl 12 

Należności licencyjne. 

(1) Na l eż n oś ci licencyjne, pochodzące z je dn e go Uma
wiają cego się Państw'a, w y płaca ne oso b ie tn :J jąre j miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w drugim Uma wiając ym się Pań

stwie mogą być opo cl a tkow"ane tylko w tym drugim Pań 

stwi e . 

(2) Użyte w tym artykule wyrażenie "nilleżności li
cencyJne" ,oznacza w szelkiego rodzaju wynagrodzenia , któ~ 
re się , płaCi za użytkowan ie lub prawo do użytkoWania 
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praw autorskich, patentów, znaków towarowych (trade 
mark lub trade name), wzorów albo modeli, planów, taj
nych formuł i procesów produkcyjnych albo za użytkowa
nie lub prawo do użytkowania wyposażenia przemyslowe
go, hand lowego lub naukowego, lub za udostępnienie do
świadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowych, 
albo za uży tkowanie lub prawo do użytkowania filmów ki
n ematograf icznych albo taśm filmowych lub magnetofono
wych dla telewizji lub radia. 

(3) Ustępu l nie stosuje się, jeżeli odbiorca opłat li
cencyjn ych mający miejsc e zam ieszkania lub siedzibę 

w Umawiającym się Państwie ma zakład w drugim Uma
wiającym się Państwie, z którego pochodzą opłaty licen
c yjne , a praw o albo wartości majątkowe, za które placi 
się opłaty lice ncy jne, rzeczywiście należą do tego zakładu. 
W tym przypadku należy stosować artykuł 7. 

(4) Jeżeli miGdzy dłużnikiem a w ie rzycielem albo mię
dzy każdym z nich a osobą trzecią istnieją szczególne sto
sunki i d iatego zapłacone opł a ty licencyjne przekraczają 
wstosun~u do świadczenia podstawowego kwotę, którą 

dłużnik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, wów
czas artykuł ten stosuje się tylko do tej ostatnio wymie
nionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę 
może być: opodatkowana według prawa każdego Umawia
jącegc S,l~ l'dr1slwa oraz przy uwzględnieniu innych prze
pisów niniejszej Umowy. 

Artykuł 13 

Zyski ze sprzedaży majątku. 

(1) Zyski ze sprzedaŻY majątku nieruchomego w rozu
mi eniu urtykułu 6 ust(~P 2 mogą być opodatkowane w tym 
Umawia]i!cym się Państwie, w którym majątek ten się 

znajd uje . 

(2) Zyski ze sprzedaży ruchomego majątku stanowią
ceqo rn:: jątek zakładu, który przedsiębiorstwo jednego 
Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiają
c ym Slę i'a ll sl WIe, al bo przy na leżnego do stałego urządze 

nia, którym osoba zamieszkała w jednym Umawiającym 
się Pa ństwie dysponuje w drugim Umawiającym się Pań

st wie, dia wykonywania wolnego zawodu, łącz nie z zyska
mi, które zostaną uzyskane przy sprzedaży takiego zakła
du (odręlJnie albo z całym przedS ięb iorstwem) lub takiego 
stalego lI rządzen ia, mogą być: opodatkowane w drugim 
Pańs:wie. Jednakże zyskI ze sprzedaży ruchomego majątku 
wymienionego w artykule 22 ustęp 3 mogą być opodatko
wane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym 
ten mająte k ruchomy wed ług wspomnianego artykułu mo
że zostać opodatkowany. 

(3) Zyski ze sprzedaży majątku nie wymienionego 
w us tępdch 1 lub 2 mogą być opodatkowane tylko w tym 
Umawiającym się Panstwie, w którym sprzedający ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

Artykuł 14 

Wolne zawody. 

(1) Dochody, które osoba mająca miejsce zamieszk ania 
lub siedzibę w Umawiającym s ię Państwie osiąga z wyko
nywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej dz ia
łalności podobnego rodzaju, mogą być opodatkowane tyl
ko w tym Państwie, chyba że dla wykonywania. swo
jej działalności w drug im Umawiającym się Pań"twie dy
sponuje ona norm;,llnie stałą placówką. Jeżeli rozporządza 

ona taką stalą placówką, wówczas dochody mogą być: opo
datkowane w tym drugim Państwie, jednak tylko o tyle, 
o ile mogą być przypi s,lne tej stałej placówce. 

(2) Okreś le nie "wolny zawód" obejmuje w szczególno
ści samodzielne wykonywanie działalności naukowej, li
terackiej, artystycznej, dydaktycznej albo ,oświatowej, jak 
również samodzielną działalność adwokatów, architektów, 
inżynierów, lekarzy i lekarzy dentystów. 

Artykuł 15 

Praca naj..emna. 

(J) Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 16, art y k u
łu 18 i artykułu 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, 
które osoba fIzyczna mająca miejsce zamieszkania w Uma
wiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą być 
opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że wykonuje 
pracę w drugim Umawiającym się Państwie . Jeżeli praca 
jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wyna
grodzenia mogą być opodatkowane w tym drugIm Pań

stwie. 

(2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagro
dzerrta, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania 
w jednym Umawiającym SIę Państwie osiąga z pracy na
jemnej wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego 
się Państwa, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym 
powołanym Państwie, jeżeli: 

a) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę 

albo za pracodawcę, który nie ma w drugim Pań
stwie miejsca zamieszkania lub siedziby, i 

b) wynagrodzenia nie pochodzą z zakładu albo ze sta
łego urząózenia, które pracoda wca posiada w dru
gim Państwie, i 

c) odbiorca przebywa w drugim Państwie nie dłużej 

niż jeden rok. 

(3) Bez względu na poprzednie postanowienia tego ar
tykułu wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na 
pokładzie statku morskiego, samolotu lub statku żegl ugi 

śródlądowej, w ruchu międzynarodowym, mogą być opo
datkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w któ
rym ma miejsce zami eszkania lub siedzibę osoba osiąga

jąca zyski z eksploatacji statku lub samolotu. 

Artykuł 16 

'Vynagrodzenia członków rad nadzorczych 
albo zarządzających. 

Wynagrodzenia, k tó re osoba mająca mIejsce zamiesz
kania w jednym Umawiającym się Państwie osiąga z tytu
łu członkostwa w radlie nadzorczej albo radzie zarzą
dzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym 

się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Pań
stwie. 

Artykuł 17 

Artyści i sportowcy. 

(1) Bez WZg~ędll na postanowienia artykulów 14 i 15 
dochody zawodowych artystów, jak np. artystów scen icz
nych, fi lmowych, radi owych oraz telewizyjnych, jak tei 
muzyków i spurtowców z osobiŚCIe wykonywanej w tym 
charakterze działalności, mogą być opodatkow ane w tym 
z Umawiających s ię P clństVl, w którym wykonują oni te 
czynności. 
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(2) Odmiennie od postanowień ustępu 1 doch99X z ~o

dzajów działa l nośCi określonych w ustępi e 1, O S iągane 
p'rzez osoby, które występują w ramach wymian }' kultu
falnej aprobowanej przez Państwo wysyłające, mogą być 

' lpodatkowane tylko w tym Państwie, w którym mają 

niejsce zamieszkania, 

Artykuł 18 

Renty I emerytury. 

I I 

z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 1 ren
ty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzed
n iej pracy najemnej , wypłacane osobie zamieszkałej w jed
nym Umawiającym Się Państwie, mogą być opodatkowane 
tylko w tym Państwie. 

Artykuł 19 

Funkcje publiczne. 

(1) Wynagrodzenia, włączając w to renty i emerytury 
p1acone przez jedno Umawiające się Państwo a lbo przez 
jego jednostkę terenową, bezpośrednio albo ze specjalnego 
majątku utworzonego przez, to Państwo łu b przez jego jed
nostkę terenową, osobie fizycznej z tyt u ł u usług w ra
mach sprawowania funkcji publicznych na rzecz tego Pań
stwa lub jednostki terenowej, mogą by ć opoda tk owane 
w tym Państwie. 

(2) Do wynagrodzeń za usługi, które pozos t ają w 
związku z działalnośClą kup i ecką lub p rwmys tową jed ne
go z Umawiających si'ę Państw lub jego jedn ostek tere
nowych, mają zastosowanie artykuły 15, 16 i 18. 

Artykuł 20 

Nauczyciele i studenci. 

(1) Wynagrodzenia nauczycieli akademickich i innych 
nauczycieli, którzy mają miejsce zamieszkanld w jednym 
Umawiającym się Państwie i podczas przejściowego poby
tu w ' drugim Umawiającym s ię Państwie, nie przekracza
jącego 2 lat, na uniwersytecie albo w innym zakładzie 

naukowym lub badawczym, nie służącym celom zarobko
wym, wykonują działalność dydaktyczną albo prowadzą 

badania naukowe, mogą być opodatkowane tylko w pierw
szym Państwie. 

(2) Płatności otrzymywane na utrzymanie, studia albo 
kształcenie przez stypendystę, studenta, praktykanta lub 
ucznia, który ma miejsce zamieszkani.a w jednym Uma
wiającym się Państwie ,albo przedtem miał tam miejsce 
zamieszkania i który przebywa w drugim Umawiającym 
się Państwie wyłącznie dla studiów lub kształcenia się, 

nie podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie, je
żeli płatności te pochodzą ze żródeł spoza tego drugiego 
Państwa. 

Artykuł 21 

Inne nie wymienione przychody. 

Dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich ar
tykuŁach osób mających miejsce zamieszkania lub siedz.ibę 

w Umawiającym się Państwie mogą być opoda tkowane 
tylko w tym Państwie. 

Artykuł 22 

Opodatl{Qwanie ·· majątku. 

(1) Majątek nieruchomy w rozumieniu artykułu 6 
ustęp 2 może być opodatkowany w tym Umawiającym się 
Państwie, na terenie którego jest położony. 

(2) Majątek ruchomy, który stanowi majątek obroto
wy zakładu danego przedsiębiorstwa albo który należy 

do stałej placówki służącej do wykonywania wolnego za
wodu, może być opodatkowany w tym Umawiającym się 

Państwie, w którym znajduje się zakład lub stała pla
cówka. 

(3) Statki i samoloty w ruchu m iędzynarodowym, jak 
również majątek ruchomy, który służy eksploatacji tych 
statków i samolotów, może być opodatkowany tylko w tym 
Umawiającym się Państwie, w którym ma miejsce za
mieszkania lub siedzibę osoba, która osiąga zyski z eks
ploatacji statków lub samolotów. 

(4) Wszelkie inne składniki majątkowe osoby mają
cej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się 
Państwie mogą być opo<;latkowane tylko w tym Państwie. 

Artykuł 23 

Metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. 

(1) J eżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub sie
dzibę w jednym Umawiającym się Państwie osiąga przy
chody lub posiada majątek, a te prz ychody albo ten mają
tek według tej Umowy mogą być opoda tkowane w drugim 
Umawiającym się Państwie' , wówczas pierwsze Państwo -
z z il strzeżeniem postanowień ustępu 2 - wyłączy te przy
chody. albo ten majątek spod opodatkowania; Państwo to 
może jednak przy ustalaniu podatku od pozostałego do
chodu albo pozostałego majątku tej osoby zastosować 
sta wkę podatkową, która zostałaby zastosowana, gdyby . 
odnośne przychody albo 'odnośny majątek nie zostały wy
łączone spod opodatkowania. 

(2) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub sie
dzibę w jednym Uma wiającym się Państwie osiąga przy
chody, które zgodnie z postanowieniami artykułu ro mogą 
być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, 
wówczas pierwsze Państwo zaliczy na poczet podatku na
leżnego od dochodu tej osoby kwotę, która odpowiada po
datkowi zapłaconemu w drugim Umawiającym się Pań
stwie. Podlegająca zaliczeniu kwota nie może jednak prze
kraczać części podatku należnego przed zaliczeniem, która 
przypada na przychody osiągane z drugiego Umawiające
go się Pa'ństwa. 

Artykuł 24 

Równe traktowanie. 

(1) Obywatele U'ruawiającego się Państwa nie mogą 
być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani 
opodatko~aniu, ani związanym z nim obowiązkom, które 
są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i zwią
zane z nim obowiązki , którym obywatele drugiego Uma
wiającego się Państw,a w tych samych okolicznościach są 
lub mogą być poddani. . 
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(2) Określenie "obywatel Państwa" oznaczą: 

a) ~vszys tkie osoby fizyczne, które posiadają obywa
te lstwo Umawiającego sięp'aństwa; 

b) wszy stkie osoby prawne, spółki osobowe i inne 
stowarzyszenia, które utworzone zostały według 

pra wa Umawiającego się Ppństwa. 

(3) Opodatkowanie Zdkładu, który pos iada przedsię

biorstwo Umawiającego się Państwa w drugim UmawIają
cym S i ę Państwie, nie może być w drug im Państwie bar
dziej nieko rzystne n i ż opodatkowanie przedSiębio rstwa 

drug iego Państwa, prowadzącego taką samą działalność. 

Prze pisu tego nie należy rozumieć w ten sposób, że 

zobowiązuj e on Umawiające s ię Pdństwo do przyznania 
osobom mającym miejsce zall11eszkanIa lub S ie dZibę w dru
gim Uma\'Jid ją c ym Się Państwie zwolnień podatkowych, 
udog bdnie I'l I obniżek z uwagi na stan cywilny I wdlin
ny, Które przyznaje osobom mającym m iejsce zamieszka
nia lub s ied zibę na jego obszarze albo do przyznaIlla tym 
osobolIl tych udogodllleń, które zostaną prz yz nane oso
bom mają(ym lIlleJsce zamieszkania lub SiedZibę w trze
cim paós lwie na pudstawIe szczególnych umów istnI e ją

cych z tym trzecim paóstwem. 

(4) Puedsiębiors l wa Umawiającego się Państwa, któ
rych kapita ł w całości lub CZęSClOWO , bezpośredniO albo 
pośredn lO naiezy do osoby mającej miejsce zalll le s zkarlla 
lub si edzibę w drugim Umawiającym Się l'aóstwle albo na
leży do wi elu takich osób lub pod:ega ich kontrol i, nie 
mogą być w p,erwszym Umawiającym s ię Palis tv!le pod
dane am opodatkowdnlu, ani zW i ązanym z tym obOW i ąz

kom, kt ór e są Inne lub bćlf dz lej uClążllwe anlzelJ opodat
kowa nle i zWiązane z nlm obowiązk i, którym są lub mo
gą być pcdda ne lDne pc!d u bne p rzedSiębiorstwa pierwsze 
go U m c1 \',i ającey o Slę f'aństwa. 

(5) Użyty w tym artykule wyraz "opodatkowanie" 
ozna cLc; iJ"ud tkl kazdeSJo rudza ju i okreŚlenia, z wyjąt

kiem polski ch opICi t me ld uni,owych i po ,skich opłat za ze
zwo lenie n" otwarCie przedslętllGrSI wa. 

(6) S tW ierdza Się, ze uóznicowJne pobieranie podat
k ów .Jd (jC CllOUU, zysk LI i llldjąl k u, które jest przewidziane 
w Po lskiej RzeczypospolIte j Lud owej dla przedsię bIOrstw 

uspołecznionych nie nilrusza postanowieó tego artykułu. 

Artykuł 25 

Procedura wzajemnego pOlOzumiewania się. 

(1) ' Jeżel i osoba mając a SIedZIbę lub m iejsce zami esz
kania w Umawićlj4cym Się PaństW i e jest zdanla, że zarzą

dzen ia Państ wa lub obu Umawiających się Państw wp ro
wadz tiy lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które 
n ie od powiada llln iejszej Umowle , wówczas może ona be z 

. ujmy dla środków odwoławczych przewidzianych w .prd
wie wewnGtrznym t yc h Państw przedłożyć swoją spra ,wę 

właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, w któ
rym ma m iejsce zamieszkania lub siedzibę. 

(2) Jeżeli ta właściwa władza lIzna zarzut za uzasad
niony, ale nie moze sama SPllwodować zadowalającego 

rozwiązania . WÓW( zas poczyni ona starania, ażeby p rzypa 
dek ten llreqlllować po porozumien iu z właŚCiwą Włddzą 

drug iego Uma w ia j ącego się Pa ństwa , tak 'lżeby zapob:ec 
opodat kowa niu nielgodnemu z nlnl e jsz.ą Umuwą. 

(3) \Vła ściwe władze Umawiających się Państw będą 

czynić s tara nia, aby we wzajemnym tI?godnleniu uSllwać 

trudności lub wątpliwości. które m ogą powstać p rzy tnler
pretacji i wstlJsnwJniu Um o wy Mogą one ró\vnież wspól· 
n ie r oz\vażać , w j3ki sposó b m'JZndzapobiec podwójnemu 

opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregu lowane 
Umow,ą· . 

(4) ,Właściwe władze Umawiających się Państw mogą 
w celu stoso.:vania niniejszej Umowy komuni!<.ować ' si ę ze 
sobą bezpośrednio. 

Artykuł 26 

Wymiana informacji. 

(1) Właściwe władze Umawiających s ię Państw bęcIćl 
wymieniały \vzaje mne informacje potrzebne do wykoildnia 
niniejszej Umowy. Wszystkie w ten sposób wymieni one 
informacje stanowią tajemnicę i mogą być udzielane ty lko 
takim osobom lub. władzom, które zajm u ją s ię wymi arem' 
albo poborem podatków objętych niniejszą U rnową · 

(2) Uste.p l nie może być w żadnym przypadku in ler
pretowany, tak Jak gdyby zobowiązywał on j edno z Uma 
wiających się PaI'lstw do: 

a) stos owania środków administracyjnych, które n .e 
są zgodne z ustawami lub praktyką admin is tfcl Cy J
ną tego albo drugiego Państwa, 

b) przekazywania danych, które według obOWIązu ją

cych ustaw lub w zwykłym postępowa niu admi n l
stracyjnym tego lub drug ieg o Umawiającey o s i ę 

Państwa nie są osiągalne, 

c) udzielania informacji, które ujawniałyby tajemnicę 

handlową, przemysłową lub zawodową alb o tr y b 
działal ności przedsiębiorstwa lub których udzi el a
nie sprzeciwiałoby się porządkowi publiczne m u 
(ordre p u ~lic). 

Artykuł 27 

Wejście w życie. 

(1) Umowa niniejsza pod :ega ratyfi kacji . Wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w W t!rszawie. 

(2) Umowa niniejsza w e jdzie w życ ie po upływ i e 

60 dnI od dnia wymiany dokumentów rat y fikacyjnych, 
a je j postanowienia zos taną po raz pierwszy zastosowane 
w odniesieniu do podatków pobieranych od dnia l stycz
nia 1974 r. 

Artykuł 28 

Postanowienia przeyłdow~. 

Z chwilą wejśc ia w życie nin iejszej Umowy tr a cą m oc 
postanowienia Umowy między Rzecząp r) s politą Po lską 

a Re publiką Austriacką o zap,J bieżeniu podwójnemu op" 
datkowaniu w dziedzinie poda tków bezpośrednich oraz 
o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w W ied
niu dnia 22 k wie tnia 1932 r. 

Artykuł ' 29 

Utrata Iil'Ocy. 

(1) Nin iejsźa Umowa pozostaje w mocy dop.'Jkinie zo
stanie wypowiedz iana przez jedno z Umawiających SI 
Paós!w. 

(2) Każde Umawiające się Pal'lstwo może po upłyW ie 

pięciu lal od dnia je j w ejścia w ż.yc ie wypowiedZieć Umo
wę w drodze d y p loma tycznej. na piśmie, z zachowanif'1D 
sześciomiesic; cznego terminu przed zelkończeniem rokll ka
lendarzowego . W tym iJ1zypaclku we należy st osować Umo
wy do lelt pod (ltknwych. kt(lre rozpoczną s i ę po zakoń cze 

.niu tego rOKu killendarzowego. 
/ 
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Na dowód . czego Pełnomocnicy obu Państw podpisali 
nin iejszą Umowę i opatrzyli pieczęciami. 

Sporządzono w Wiedniu dn ia 2 października 1974 r. 
w dwóch . egzemplarzach, kaźdy w językach polskim 

i niem ieckim, przy czym oba te ksty są jed(L1koWu auten
tyczne. 
Za Po l ską RzeC7pospolitą Za Republikę Austrii 

L udową 

J. Czy·rek dr Alfred Tworach 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Pańs twa uznała ją i uznaje za s ł u szną zdrówno w c ahści, jak 
i kaźde z postanow i eń w niej za wartych; oś wiadcza, że jest ona przyj ę ta , ra tyf ikow a na i potw ie rd zona, ordZ przy
rze ka, że będzie niezmiennie zachowy wa na. 

Na dowód czego wydany został Akt niniej szy , opiltrzony pieczęc ią Polskie j Rzeczypospoli tej Ludowe j. 

Dano w Warszawie, dnia 20 ma rca 1975 rok u. 
Przewodniczący Rady Pańs twa : H. Jabłoński 

L. S. 
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWTADCZENIE RZĄDOWI! 

z dnia 13 czerwca 1975 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą l.udową ~ Republiką Austrii 
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w za.kresle podalków od dochodu I majątku, podpisane j 

w Wiedniu dnia 2 pażdziernika 1974 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z , ar
tykułem 27 Umowy m ięd zy Polską Rzecząpospoli tą Ludową 

a Republiką Austrii w sprawie zapob i eże nia podwójnemu 
op() cL~t k owan iu w zakresie podatków od d ochodu i mająt

ku, pod pisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r., na-

stąpiła w Warszawie dnia 23 maja 1975 r. wymiana dok u
mentów ratyfikacyjnych wymienionej um owy . 

Powyźsza umowa wejdzie w życ ie dnia 22 lipca 1975 r. 

Minister Spraw Zagran icznych: S. Olszowski 
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KONWENCJA KONSULARNA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Allslril, 
, . 

podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. 

W imieniu Polskiej RzeczY{lospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: . 

W dniu 2 pa ździernika 1974 roku została podp isana w Wiedniu Konwencja k onsul a rna między Polską Rzeczą

pospo l itą Ludową a Republiką Austrii, w następującym brzmieniu dos łownym: 

KONWENCJA KONSULARNA 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii. 

Rada Pańsiwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludo wej 
i ZW1ązkowy Prezydent Republ iki Austrii, 

k i e rując się ż yczen iem uregulowania i rozw oju stosun
ków konsularnych między obydwoma Państwami w d uchu 
przy j aź ni i współpr a cy, 

postanowili zawrzeć Konwencję konsularną i w tym 
cel u wyz naczyli swoimi Pe łnomoc n ika mi: 

R,l da Pań stwa Polskiej Rzecz y pospoli tef Ludowe j -
J ózefa CZYRKA, Podsekre tarza Stanu w M inisterstwie 

Spraw Zagranicznych, 

Związkowy Pr ezy dent Republ iki Austrii -
Dr ~leinricha HA YMERLE, A mbasado ra Nadzwyczajrie

go i Pe lnomocnegn, Sek retarza Ge neralnego w Min:sle r
s lwie Spraw Zagl a nicznych, 

którzy po wymian ie swych pełnomoc n ictw, uznanych 
za dobre i sporządzo ne w należytej formie, zg odzili się na 
następujące pos tanow ien ia: 

CZĘSC I 

DEFINICJE 

Artykuł l 

1. Dla ce lów niniejszej Konw encji następujące wyra
żenia mają niżej ok reś l o n e znaczen ie: 

a) "urząd konsularny" ozn acza każdy konsul a t ge ne
ralny , konsulat, wicekonsulat i każdą agencję kon
s ula rną; 

b) "ok ręg ·konsularny" oznacza terytorium w yznaczo
ne urzGdow i kons ularnemu do wykonywan ia funk
cj i ko nsularnych; 


