Dziennik Ustaw Nr 79
Po zaznajomieniu
-

została

-

jest

-

będzie

się

z powyższą

ona uznana za

przyjęta,

słuszną

umową,

Poz. 890, 891 i 892

4266-

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

zarówno w

całości,

jak i

każde

oświadczam, że:

z postanowień w niej zawartych,

ratyfikowana i potwierdzona,

niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany

został

akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 maja 1999 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej A.

Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

891
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 29 lipca 1999 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z artykułem 28 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku

dnia 19 czerwca 1998 r., dokonane
ne w tym artykule notyfikacje.
Umowa

weszła

w

życie

zostały

przewidzia-

dnia 20 czerwca 1999 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

892
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia
21 grudni.a 1992 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia
10 grudnia 1998 r. w Pradze został sporządzony przez:
Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską, Rumunię, Republikę Słowacką oraz Republikę Słowenii Protokół dodatkowy nr 7 do Środkowoeu
ropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzą
dzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Protokół ten stanowi
oświadczenia rządowego.

załącznik

do niniejszego

Zgodnie z art. 3 ust. 3 powyższego Protokołu dodatkowego jest on stosowany prowizorycznie od dnia
1 stycznia 1999 r.
Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

ł

