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one ujawniać te informacje w postępowaniu sądowym lub 
postanowieniach sądowych. 

2. Ustęp 1 niniejszego artykułu nie może być w żadnym 
przypadku interpretowany tak, jak gdyby zobowiązywał wła
ściwe władze Umawiających się Państw do: 

a) stosowania środków administracyjnych, które nie są 
zgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyj 
ną tego lub drugiego Państwa; 

b) udzielania informacji , których uzyskanie nie byłoby moż 
liwe na podstawie własnego prawa albo w ramach 
normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego 
Umawiającego się Państwa; 

c) udzielania informacji. które ujawniłyby tajemnicę hand
lową, gospodarczą, państwową, przemysłową, kupiecką 
lub zawodową albo tryb działalności przedsiębiorstwa , 
bądź takich informacji , których udzielanie sprzeciwiało
by się porządkowi publicznemu (ordre public). 

Artykuł 28 

Funkcjonariusze dyplomatyczni i urzędnicy 
konsularni 

Przepisy niniejszej umowy nie naruszają przywilejów 
podatkowych, przysługujących funkcjonariuszom dyploma
tycznym lub urzędnikom konsularnym na podstawie ogól
nych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień 
umów szczególnych. 

Artykuł 29 

Wejście w życie 

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji , a wymiana do
kumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie. 

2. Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia, licząc od 
daty wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, a jej postano
wienia będą miały zastosowanie do podatków od dochodu 
i majątku wobu Umawiających się Państwach, począwszy od 
1 stycznia lub po tym dniu roku kalendarzowego, w którym 
umowa weszła w życie . 

Artykuł 30 

Wypowiedzenie 

Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu jej wypo
wiedzenia przez jedno z Umawiających się Państw. Każde 
z Umawiających się Państw może wypowiedzieć umowę 
w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem roku 
kalendarzowego, następującego po upływie piątego roku od 
daty wejścia w życie umowy. W takim przypadku umowa traci 
moc w obu Umawiających się Państwach w odniesieniu do 
podatków od dochodu i majątku wymierzanych za rok kalen 
darzowy zaczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu 
w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym 
złożono notyfikację o wypowiedzeniu. 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego 
upoważnieni, podpisali niniejszą umowę . 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Atenach dnia 
20 listopada 1987 r. , każdy w językach polskim, greckim 
i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo 
autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji , tekst 
angielski uważany będzie za rozstrzygający . 

Z upoważnienia: 
Rządu 
Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej: 

Tadeusz Olechowski 

Z upoważnienia : 

Rządu 
Republiki Greckiej : 

Joannis Kapsis 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde 
z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie 
niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospol itej Ludowej. 
Dano w Warszawie dnia 18 lutego 1988 r. 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 października 1991 r. 

wsprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 29 ustępem 1 Umowy między Rządem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu i majątku , ~porządzonej w Atenach dnia 20 
listopada 1987 r., 'dokonana została w Warszawie dnia 29 

sierpnia 1991 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wy
mienionej umowy. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 29 ustępu 2 powyż
szej umowy weszła ona w życie dnia 28 września 1991 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 




