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matycznej notyfikację o wypowiedzeniu co najmniej 
sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od daty 
wejścia w życie niniejszej konwencji. W takim wypad
ku konwencja przestanie obowiązywać: 

al w odniesieniu do podatków pobranych u źródła -
w stosunku do dochodów uzyskanych od dnia 1 
stycznia w roku kalenda rzowym następującym po 
roku, w którym przekazano notyfikację o wypo
w iedzeniu, 

bl jeśli chodzi o inne podatki od dochodu i mająt
ku - w stosunku do podatków należnych za każ
dy rok podatkowy rozpoczynający się dnia 1 stycz
nia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastę
pującym bezpośrednio po roku, w którym przeka
zano n otyfikację o wypowiedzeniu . 

Na dowód czego n iżej podpisani, należycie upo
ważnieni podp isal i niniejszą konwencję. 

Sporządzono w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. 
w dwóch egzemplarzach w języku angielskim . 

at least six months before the end of any calendar 
year following after the period of f ive years from the 
date on which the Convention enters into force. In 
such event, the Convention shall cease to have effect: 

al in respect of taxes withheld at source, to amounts 
of income derived on or after 1 January in the ca
lendar yea r next fo llowing the year in which the 
notice is given; 

bl in respect of other taxes on income, and taxes on 
cap ital, to such taxes chargeable for any taxable 
year beginning on or after 1 January in the calen
dar year next following the year in which the noti
ce is given. 

In w itness whereof the undersigned, du ly authori
zed hereto, have signed this Convention. 

Done at Budapest, on the 23rd day of September, 
1992 in dupl icate, in the English language. 

FO~O=:t of ~O~~f 
the Republic o f Poland l'he Re publ ic of Hungary 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; 
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
- będzie niezmiennie zachowywana. 
Na dowód czego wydany został akt nin iejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej . 

Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1993 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 

L.S. 
Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 lipca 1995 r. 

w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unika
nia podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie 

dnia 23 września 1992 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 29 ustęp 1 Konwencji między Rzecząpo

spolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unika
nia podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie 

dnia 23 wrześn ia 1992 r., dokonane zostały przewidzia
ne w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym 
konwencja wchodzi w życie dnia 10 wrześn i a 1995 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski 
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