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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 

131 

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; 


