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Smlouva
mezi republikou československou a republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci

ve věcech daňových.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
REPUBLIKY POLSKÉ 

BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA:

Smlouva
mezi republikou československou a republi
kou Polskou o právní ochraně a právní pomoci 

ve věcech daňových.

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a RE
PUBLIKA POLSKÁ ve snaze upraviti právní 
ochranu příslušníků republiky Polské v re
publice československé a příslušníků repu
bliky československé v republice Polské, jakož 
i povinnost úřadů obou států k vzájemné 
úřední a právní pomoci ve věcech daňových,

rozhodly se sjednati o tom smlouvu a jme
novaly za tím účelem svými zmocněnci, a to:

President republiky 
Československé:

JUDr. Bohumila Vlasáka,
splnomocneného ministra a odborového přednostu 

ministerstva financí,

Umowa
mi§dzy Republika Czechosíowacka a Rzecztj- 
pospolitý Polsky w sprawie ochrony prawnej 
i pomocy prawnej w sprawach pedatkowych.

REPUBLIKA CZECHOSLOWACKA i 
RZECZPOSPOLITA POLSKA čelem unormo- 
wania ochrony prawnej obywateli Rzeczypo- 
spolitej Polskiej w Republice Czechoslowao 
Mej oraz obywateli Republiki Czechosíowao 
kiej w Rzeczypospolitej Polskiej tudziež obo- 
wiazków wíadz obydwu Paňstw do udzielania 
sobie wzajemnej pomocy urzedowej i prawnej 
w sprawach podatkowych,

postanowily zawrzeč co do tego umow§ i za- 
mianowaíy w tym celu swymi pelnomocni- 
kami, a to:

Prezydent Republiki Czecho- 
slowackiej:

JUDra Bohumila Vlasáka,
upelnomocnionego Ministra i Szefa Sekeji Minister- 

stwa Skc.rbu,
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President republiky Polské:

JUDr. Karola Birgfellnera,
soudce nejvyššího správního soudu,

kteří, vyměnivše navzájem své plné moci, 
o nichž shledali, že jsou jak obsahem, tak 
formou správné, dohodli se na těchto ustano
veních :

č 1 á n e k 1.

Daněmi ve smyslu této smlouvy dlužno 
rozuměti veřejné dávky, pokud jsou vybírány 
na straně republiky Polské i na straně repu
bliky československé pro stát, a přirážky nebo 
příspěvky, které se mají vybírati jednotně 
s těmito dávkami na účet jiných veřejnopráv
ních svazků. Vyňata jsou však cla a spotřební 
dávky; daň z obratu a daň přepychová ne- 
budiž pokládána za spotřební dávku.

I. Právní ochrana ve věcech daňových.

Článek 2.

1. S příslušníky jednoho státu bude se na- 
kládati daňově na území druhého státu stejně 
jako s příslušníky tohoto druhého státu; ze
jména požívají stejné právní ochrany před fi
nančními úřady a jinými orgány finanční 
správy, řádnými soudy, finančními a správ
ními soudy.

2. S právnickými osobami včetně společ
ností a společenství osob, ústavy, nadacemi a 
jinakými účelovými jměními, která nemají 
vlastní právní osobnosti, avšak podléhají jako 
takové zdanění, bude se daňově nakládati, po
kud mají na území jednoho z obou států své 
sídlo a dle jeho zákonů právně pozůstávají, 
na území druhého státu stejně (odst. 1.) jako 
s jeho vlastními poplatníky toho druhu. II.

II. Právní pomoc ve věcech daňových.

článek 3.
Oba státy se zavazují, že si budou vzájemně 

poskytovati úřední a právní pomoc ve všech 
věcech daňových a záležitostech úniku kapi
tálu a útěku před daní jak při vyšetřování a 
stanovení (předepsání) daní a jistot, tak také 
v řízení opravném a při vymáhání.

Prezydent Rzeczypospolítej 
P o 1 s k i e j:

JUDra Karola Birgfellnera,
S^dziego Najwyžszego Trybunalu Administracyjnego,

którzy po wzajemnej wymianie swych pel- 
nomocnictw, oraz po stwierdzeniu, iž sa tak 
co do tresčí jak i formy odpowiednie, umówili 
zgodnie, co nastupuje:

A r t y k u 1 1.

Za podatki w mysl niniejszej umowy uwa- 
žač nálezy daniny publiczne, o ile sa pobierane 
w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice 
Czechoslowackiej na rzecz Paňstwa, tudziež 
dodatki lub oplaty, pobierane wraz z těmi da- 
ninami na rzecz innych zwi^zków prawno- 
publicznych. Za podatki w rozumieniu niniej
szej umowy nie uwaža si§ jednak cel i podat- 
ków spožywczych; podatku od obrotu i od 
przedmiotów zbytku nie uwaža sip za podatek 
spožywczy.

I. Ochrona prawna w sprawach podatkowych.

A r t y k u 1 2.

1. Obywatele jednego Paňstwa b§da na ob- 
szarze drugiego Paňstwa traktowani w spra
wach podatkowych narówni z obywatelami 
tegož Paňstwa, a w szczególnošci doznawac 
b^džj równej ochrony v/obec wíadz skarbowych, 
oraz innych organów administraci i skarbowej, 
sadów zwyczajnych, tudziež sadów skarbo
wych i administracyjnych.

2. Osoby prawne, tudziež towarzystwa, 
zrzeszenia osob, instytucje, fundacje i inne 
majatki celow^e, które nie posiadaja wlasnej 
osobowošci prawnej, jednak jako takie pod- 
legaja opodatkowaniu, o ile maja siedzibg na 
obszarze jednego Paňstwa i o ile istnieja zgod
nie z prawem tegož Paňstwa, běda na obszarze 
drugiego Paňstwa w sprawach podatkowych 
tak samo traktowane(ust§p 1) jak jego wlašni 
píatnicy tego samego rodzaju.

II. Pomoc prawna w sprawach podatkowych.

A r t y k u 1 3.
Obydwa paňstwa zobowi^zuj a sig do udzie- 

lania sobie wzajemnej pomocy urzedowej i 
prawnej we wszystkich sprawach podatlco- 
wych, sprawach ucieczki kapitalów i uehylania 
si§ od podatków, a to tak przy okrešlaniu 
i ustalaniu (przypisaniu) podatków oraz przy 
ich zabezpieczaniu, jak równiež w post§powa- 
niu odwoíawczem tudziež przy šci^ganiu tych 
podatkóvz.
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1. Ve věcech daňových doručují úřady obou 
států písemnosti a vyřizují dožádání o úřední 
a právní pomoc s výhradou zvláštních ustano
vení o vymáhání (čl. 11. až 13.) bezprostředně.

článek 4.

2. K bezprostřednímu předání žádostí o do
ručení nebo o jinakou úřední a právní pomoc, 
jakož i ku jejich přijetí jsou příslušnými fi
nanční úřady druhé stolice obou smluvních 
stran.

3. Je-li úřad, kterému žádost byla předána 
(dožádaný úřad) nepříslušným, má dožádání 
předati z moci úřední příslušnému úřadu a 
úřad, který dožádání učinil (žádající úřad) 
o tom ihned vyrozuměti.

článek 5.
Dožádání jest sepsati, nehledíc k případu 

čl. 6., odst. 2., úřady republiky Polské v řeči 
polské, úřady republiky československé v řeči 
československé. V dožadovaeím přípisu jest 
uyésti žádající úřad, jméno a povolání (stav) 
zúčastněných, a jedná-li se o doručení, adresu 
příjemcovu a druh písemnosti, jež má býti 
doručena.

Článek 6.
1. O doručení pečuje příslušný úřad dožá

daného státu. Tento úřad může, nehledíc k pří
padům vylíčeným v odstavci druhém, provésti 
doručení pouhým předáním spisu příj emci, po
kud jest tento ku přijetí spisu ochoten.

2. Na přání žádajícího státu dlužno doru- 
čiti písemnost ve formě předepsané zákono
dárstvím dožádaného státu pro provádění do
ručování stejného druhu, pokud je sepsána 
v řeči dožádaného státu (čl. 5.) nebo pokud 
je připojen překlad v této řeči.

Článek 7.
Doručení prokazuje se buď datovaným a 

ověřeným potvrzením příjemcovým o doručení 
neb osvědčením úřadu dožádaného státu, z ně
hož jsou zřejmý skutečnost, forma a čas do
ručení.

Článek 8.
1. Úřad, jemuž dožádání jest řízeno, je 

povinen jemu vyhověti a užiti při tom těchže 
donucovacích prostředků, jakých by podle

1. Z zastrzeženiem odrebnych postanowieň 
(art. 11 do 13), dotyczacych egzekucji, usku- 
teczniaja Wíadze obydwu Panstw dor§ezanie 
pism i zaíatwianie wniosków o udzielenie po- 
moey urzedowej i prawnej, znosz^c si§ z soba 
bezpošrednio.

2. Do bezpošredniego przesylania i przy- 
jmowania wniosków o doreezenie oraz o pomoc 
urz§dowa i prawna powolane sa wladze kar- 
bowe II instancji obydwu umawiajacych si§ 
Panstw.

3. Jezeli Wíadza, do której skierowano 
wniosek (wíadza wezwana), nie jest wíašciwa, 
przesyla u urz§du wniosek do wíasciwej wla- 
dzy i zawiadámia o tem bezzwlocznie wíadzg, 
od której wniosek wyszedl (wiadz§ wzywa- 
jaca).

A r t y k u í 5.
Z wyjaíkiem wypadku, okrešlonego w arty- 

kule 6 ustep 2, wnioski wladz polskich běda 
uložone w jazyku polskim, a wnioski wladz 
czechosíowackich w jezyku czechosíowackim. 
We wniosku wymienic naležy wíadzg wzywa- 
jaca, imi§, nazwisko i zawód (stan) zaintere- 
sowanych osob, a o ile chodzi o doreezenie, 
adres odbiorey i rodzaj pisma, które ma byč 
dor§ezone.

A r t y k u 1 6.
1. O doreezenie starač sie ma wíašciwa 

Wíadza Paňstwa wezwanego. Wíadza ta može, 
z wyjatkiem przypadku, okrešlonego w uste- 
pie 2, ograniczyč sie do wýdania pisma od
biorey, o ile tenže jest skíonny písmo przyjač.

2. Na žyczenie Paňstwa wzywajacego do- 
konywa sie dor^ezenia pisma w sposób, prze- 
widziany w ustawach Paňstwa wezwanego dla 
uskuteeznienia podobných doreezeň, ježeli pí
smo jest sporzqdzone w jezylm Paňstwa we
zwanego (artykuí 5), albo dolaczono do niego 
przekíad w tymže jazyku.

Artykuí 7.
Jako dowód dor§ezenia síužy badž uwierzy- 

telnione pošwiadczenie odbioru zé strony od
biorey, zaopatrzone w dáte odbioru, badž za- 
šwiadczenie wíadzy Paňstwa wezwanego, 
stwierdzajace dokonanie, sposób i dzieň dor§- 
ezenia.

Artykuí 8.
1. "Wíadza wezwana winna uezynič zadošé 

wnioskowi i zastosowac przytem takie sarne 
šrodki przymusowe, j akieby wedíug wlasnych

A r t y k u í 4.

15ť
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vlastních předpisů musil užiti při vyřizování 
podobné žádosti vlastních úřadů nebo účast
níků.

2. Užití donucovacích prostředků přípust
ných v území dožádaného státu je vyloučeno, 
pokud žádající stát na obdobnou žádost by ne
byl s to, aby užil donucovacího prostředku 
stejného druhu.

3. žádající úřad dlužno na jeho přání vy- 
rozuměti o čase a místě jednání, jež má býti 
na žádost provedeno. Zúčastnění jsou opráv
něni dáti se při j ednání dle všeobecných před
pisů platných v dožádaném státě zastupovat! 
nebo se ho osobně zúčastnili.

Článek 9.
Za vyřízení návrhů doručovacích a jiných 

žádostí nesmí se vybírali žádné poplatky neb 
náhrady výloh; vyjmuty jsou pouze, s výhra
dou jinaké dohody, náhrady vyplacené osobám 
přezvědným nebo znalcům a výlohy vzniklé 
spolupůsobením výkonného orgánu v případu 
čl. 6., odst. 2.

Článek 10.
Pro právní pomoc v řízení vymáhacím užije 

se ustanovení této smlouvy, pokud není v čl. 
11. až 13. nařízeno něco odlišného.

článek 11.
1. Nenaříkatelná opatření (rozhodnutí, 

usnesení, nařízení) v daňových věcech dlužno 
na návrh, který podá nejvyšší finanční správní 
úřad jednoho státu stejnému úřadu druhého 
státu, bezplatně uznali a vykonali. Uznání 
musí býti výslovně vyřčeno.

2. Opatření zmíněná v odstavci 1. vykonají 
se bez slyšení zúčastněných dle zákonodárství 
státu, v němž výkon se provádí.

3. K žádosti o výkon dlužno připojiti pro
hlášení příslušného úřadu žádajícího státu, že 
opatření není již naříkatelným; příslušnost 
tohoto úřadu osvědčí nejvyšší finanční správní 
úřad žádajícího státu.

przepisów nalézalo zastosowač do zalatwienia 
podobnego wniosku swoich wladz lub osob za
interesovaných.

2. Nie wolno stosowač šrodków przymuso- 
wych, chocbý w Paňstwie wezwanem dopu- 
szezalnych, w przypadkach, w których Pan
stvo vzývajíce na odpoviedni vniosek Pan
stva wezwanego nie mogloby zastosovač ta- 
kiego samego šrodka.

3. Na žadanie vladzy wzyvajacej nálezy ja 
zaviadomič o czasie i miej scu czynnošci urze- 
dowej, która na jej vniosek b§dzie przedsie- 
wzi§t§.. Osoby zainteresované maja právo 
ustanowic svoich zastepcóv lub uczestniczyč 
v tej czynnošci urz§dovej, a to vedle ogól- 
nych przepisóv, oboviazuj acych v Paňstwie 
wezwanem.

A r t y k u 1 9.
Za zalatwienie wniosków o dor§czenie i in- 

nych wniosków nie běda pobierane žadne 
oplaty ani policzane žadne wydatki; jednak 
o ile Strony nie uloža si§ inaczej, postanowie- 
nie to nie odnosi si§ do naležnošci, vyplace
ných informátorem i bieglym, oraz do kosz- 
tów, spowodowanych wspóludzialem urzed- 
nika wykonawczego v przypadku, okrešlonym 
v artykule 6, ust§p 2.

A r t y k u 1 10.
Postanowienia niniejszej umový maja za- 

stosowanie do pomocy prawnej v post§powa- 
niu egzekucyjnem, o ile nie postanowiono ina
czej v artykulách 11 do 13.

A r t y k u 1 11.
1. Zarzadzenia (orzeczenia, uchwaly, pole- 

cenia) v správách podatkowyeh, niepodlega- 
jace zaskarženiu v toku instaneji, b§da na 
vniosek Naczelnej Wladzy Skarbowej jednego 
Panstva, skierowany do Naczelnej Wladzy 
Skarbowej drugiego Panstva bezplatnie uzna
né i vykonané. Uznanie vinno byc wyražnie 
orzeczone.

2. Zarzadzenia, okrešlone v ust§pie 1, wy- 
konywane b§dř| bez wysíuchania osob zainte
resovaných, na zasadzie przepisów ustawo- 
wych Panstva, na obszarze którego ezynnoše 
ma byc vykonaný.

3. Do wniosku o wykonanie vlašciwa wla- 
dza Panstva wzywajacego dolEjczy potwier- 
dzenie prawomocnošci zarzadzenia; wíašciwošc 
tej wladzy zašwiadczy Naczelna Wladza Skar- 
bowa Panstva wzywaj acego.
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Na základě proveditelných opatření, jež 
nestala se ještě nenaříkatelnými, může býti 
proti příslušníkům žádaj ícího státu požado
váno prozatímní zajištění zájmem. Postižený 
jest oprávněn přivodili zrušení zájmu poskyt
nutím jistoty, jejíž způsob a výše musí býti 
stanovena v žádosti.

článek 12.

Článek 13.
žádosti o určitý způsob výkonu neb zaji

štění jest vyhověti, pokud je tento způsob vý
konu nebo zajištění přípustným dle práva 
státu žádajícího i dožádaného. Jinak řídí se 
způsob a provedení výkonu nebo zajištění prá
vem dožádaného státu.

článek 14.
1. úřední a právní pomoc neposkytuje se 

proti příslušníkům dožádaného státu, kteří 
mají své bydliště neb se trvale zdržují v území 
tohoto státu. Toto ustanovení neplatí co do 
úřední a právní pomoci k uplatnění daňových 
nároků, které proti poplatníkovi povstaly 
v době, kdy byl příslušníkem státu žádajícího.

2. Úřední a právní pomoc může býti odmít
nuta, domnívá-3i se stát, který o poskytnutí 
pomoci byl dožádán, že by jí byla ohrožena 
j eho výsostná práva neb j eho bezpečnost, nebo 
že by bylo ztíženo vybírání jeho. vlastních 
splatných nebo třeba ještě nesplatných, ale 
již vzniklých daňových nároků.

3. žádosti, dle nichž mají býti opatřeny 
v oblasti dožádaného státu přípustné výpovědi, 
oznámení nebo dobrozdání osob, které nejsou 
zúčastněny jako poplatníci, mohou býti zamít
nuty, pokud žádající stát není dle svého vlast
ního zákonodárství s to, aby žádal obdobné 
výpovědi, oznámení nebo dobrozdání. Totéž 
platí o žádostech, domáhajících se sdělení sku
tečných poměrů nebo právních vztahů, pokud 
znalost těchto poměrů nebo vztahů jest získá
na jen na základě povinností k podání zprávy, 
oznámení nebo dobrozdání, které v území do
žádaného státu neexistují, jakož i o jiných 
dožádáních, pokud by jim mohlo býti vyho
věno jen porušením obchodního, provozního 
nebo živnostenského tajemství.

Na pods-tawie wykonalnyeh, aczkolwiek je- 
szcze nieprawomocnych zarzadzeň, možná ž§- 
daé tymczasowego zabezpieczenia przez zaje
de, o ile chodzi o obywateli Paňstwa wzywa- 
j^cego. Osoba zainteresowana može spowodo- 
wač uchylenie zaj§eia, ješli da zabezpieczenie, 
którego rodzaj i wysokošc maj^ byc okreslone 
we wniosku Paňstwa wzywajacego.

A r t y k u 1 13.
Wnioskowi o pewien oznaczony sposób wy- 

konania albo zabezpieczenia naležy zadošc 
uczynič, o ile ten sposób wykonania albo za
bezpieczenia jest dopuszczalny wediug prawa 
Paňstwa wzywajacego i Paňstwa wezwanego. 
Pozatem o sposobie wykonania albo rodzaju 
zabezpieczenia rozstrzygaja przepisy Paňstwa 
wezwanego.

A r t y k u í 14.
1. Pomoc urz^dowa i prawna nie b§dzie 

udzielona przeciw obywatelom Paňstwa we
zwanego, którzy maja miejsce zamieszkania 
lub staly pobyt na obszarze tegož Paňstwa. To 
postanowienie nie obowiazuje co do pomocy 
urzedowej i prawnej w celu zřéalizowania pre- 
tensji podatkowych, powstaíych w czasie, 
kiedy zobowiazany byl obywatelem Paňstwa 
wzywaj acego.

2. Pomocy urzgdowej i prawnej možná od- 
mowic, ježeli Paňstwo wezwane uwaža, že jej 
udzielenie može naruszyc jego prawa zwierzch- 
nicze lub bezpieczeňstwo, albo tež utrudnic 
šciagni^cie Jego wíasnych bqdž juž plynných 
badž wprawdzie jeszcze nieplynnych, ale juž 
powstaíych pretensji podatkowych.

3. Paňstwo wezwane može odmówic wnio- 
skom, na podstawie których na Jego obszarze 
od osob, w sprawie w charakterze platnika nie- 
zainteresowanych, maja byc zebrane dop-u- 
szczalne wywiady, wiadomoáci i opinje, ježeli 
Paňstwo wzywajace wedle swych wíasnych 
przepisów ustawowych nie byíoby uprawnione 
do zbierania takich wywiadów, wiadomošci lub 
opinji. Powyžsze odnosi sie takže do wniosków 
o wyjawienie okolicznošci faktycznych lub sto- 
šunków prawnych, ježeli wiadomošc o tych 
okolicznošciach lub stosunkach možnaby uzy- 
skač tylko w razie istnienia obowiazku do 
udzielenia wywiadów, wiadomošci lub opinji, 
którego atoli brak na obszarze Paňstwa we
zwanego. To samo stosuje si§ równiež do in~ 
nych wniosków, o ileby im možná uczynič za
došc tylko przy naruszeniu tajemniey zawo- 
dowej.

A r t y k u 1 12.
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1. Vyhoví-li se žádosti zcela nebo částečně, 
je dožádaný úřad povinen ihned vyrozuměti 
úřad žádající o způsobu vyřízení.

2. Pokud se této žádosti nevyhoví, oznámí 
to dožádaný úřad neprodleně žádajícímu úřadu 
s udáním důvodů a jinak případně najevo 
vyšlých okolností, jež jsou důležitý pro další 
sledování věci.

Článek 15.

Článek 16.

Pro dotazy, výpovědi, oznámení a dobro- 
zdání i pro jinaká sdělení, která docházejí ně
kterému státu právní pomocí, platí zákonné 
předpisy tohoto státu o úřední mlčelivosti a 
zachovávání tajnosti.

III. Ustanovení konečná, 

článek 17.
1. Částky peněžní,'které mají býti vybrány, 

budou uvedeny ve valutě státu dožádaného.

2. Vybrané částky zaplatí stát polský 
u „Banku Polskiego“ ve Varšavě, stát česko
slovenský u poštovního šekového úřadu v Pra
ze, při čemž dlužno přesně označiti předmět, 
kterého se platba týká.

Článek 18.
1. Aby si usnadnily přezkoušení věcné vzá

jemnosti pro poskytování právní pomoci, 
smluvní strany vymění si přehledy o pravo
moci finančních úřadů, o kterých se smí před- 
pokládati shoda co do právních zásad polského 
a československého práva při požádáních o 
právní pomoc. Přehledy mají zvláště dáti vy
světlení :

a) o výpovědích, oznámeních, ďobrozdáních 
a průkazních prostředcích, které mohou býti 
požadovány od poplatníků nebo od třetích 
osob,

b) o donucovacích prostředcích, o zajišťo- 
vacích a^ vykonávacích opatřeních, přípust
ných vůči poplatníkům nebo třetím osobám.

2. Dokud nejsou přehledy vyměněny a obě
ma stranami uznány, dlužno připojit! k jedno-

1. W przypadku calkowitego lub cz§šcio- 
wego uwzglpdnienia wniosku winna Wladza 
wezwana bezzwlocznie zawiadomic wladze 
wzywajaca o sposobie zaíatwienia wniosku.

2. W razie nieuwzglednienia wniosku winna 
wladza wezwana zawiadomic o tem bezzwlocz
nie wladze wzywajaca, podajac powody od- 
mowy oraz inne, ewentualnie ujawnione oko- 
licznošci majace istotne znaczenie dla dalszego 
prowadzenia sprawy.

A r t y k u 1 16.

Do zapytaň, wywiadów, doniesieň i opínji, 
jakotež innych zawiadomieň, które Strony 
umawiaj ace si§ otrzymuj a w drodze pomocy 
prawnej, maj^. zastosowanie ustawowe prze- 
pisy každej ze Stron, dotyczace zachowania 
tajemnicy urz^dowej.

III. Postanowienia koncowe.

A r t y k u í 17.
1. Kwoty pieniežne, które majq byč šcia- 

gni§te, běda wyražane w walucie Paňstwa we- 
zwanego.

2. Kwoty šci^gniete wplacač b§dzie Paň- 
stwo Polskie do Banku Polskiego w Warsza- 
wie, zas Paňstwo Czechoslowackie do „Poštov
ního šekového úřadu" w Pradze, przyczem ná
lezy dokíadnie oznaczyč sprawg, której wpíata 
dotyczy.

A r t y k u 1 18.
1. Gelem ulatwienia sprawdzenia wzajem- 

nošci pod wzgledem materjalnym co do po
mocy prawnej, Strony umawiaj ace si§ wymie- 
nia zestawienia, obejmujace te uprawnienia 
wíadz skarbowych, co do których przyjac 
možná, že pokrywaja si§ wedlug zasad prave
ných, obowižjzujacych w Polsce i w Czechoslo- 
wacji odnošnie do wniosków o pomoc prawna. 
Zestawienia te winny przedewszystkiem za- 
wierač wskazówki:

a) co do wywiadów, wiadomošci, opinji 
i šrodków dowodowych, których možná žadač 
od platnika lub osob trzecich;

b) co do šrodków przymusowych, sposobu 
zabezpieczenia i wykonania, — które sa do- 
puszczalne w odniesieniu do platników i osob 
trzecich.

2. Dopóki zestawienia nie zostan^ w7ymie- 
nione i przez obydwig Strony uznané, naiežy

A r t y k u í 15.
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tlivé žádosti o právní pomoc osvědčení finanč
ních úřadů druhé stolice žádajícího státu, 
které úředně zjišťuje, že obdobné žádosti dle 
práva žádajícího státu bude vyhověno.

Článek 19.

Zásadně nemůže býti vyžadováno zasílání 
spisů. K výjimkám jest zapotřebí dohody obou 
nej vyšších finančně-správních úřadů; žádati 
má. se však.o zaslání spisů jen tehdy, když 
toho vyžadují nutkavé zájmy žádajícího 
státu. Nedotčeno zůstává právo každého státu 
přiložili ke své žádosti vlastní spisy, j ež maj í 
prospěli provedení žádosti.

Článek 20.

Jsou-li dány podmínky odpisu daně pro ne- 
dobytnost dle předpisu dožádaného státu, 
vrátí'dožádaný úřad žádost úřadu žádajícímu, 
přípoje k ní osvědčení, že tyto předpoklady 
jsou dány, s doklady, které o tom jsou po 
ruce.

Článek 21.

Pokud by používání této smlouvy nebo její 
výklad v jednotlivých případech narážel na po
chybnosti, pokud by dále v jednotlivých pří
padech ustanovení této smlouvy nedostačovala 
ku vyřízení věci, dorozumí se finanční ministři 
smluvních států o rozřešení věci způsobem co 
nej spravedlivě j ším.

článek 22.

1. Smlouva tato bude ratifikována a rati- 
fikační listiny budou vyměněny co nejdříve 
v Praze. Nabude působnosti patnáctý den po 
výměně ratifikačních listin.

2. Každá ze smluvních stran může tuto 
smlouvu vypověděti nej později šest měsíců 
před uplynutím kalendářního roku, v kterémž 
případě smlouva pozbývá působnosti koncem 
téhož kalendářního roku.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, a to každý v jazyku českosloven
ském a polském; obojí znění jest autentické.

dolaczac do každego wniosku o pomoc prawna 
zaswiádczenie Wladzy Skarbowej II instancji 
Paňstwa wzywajacego, stwierdzajace z urzgdu, 
že Paňstwo wzywajaee na zasadzie šwojch 
ustaw uczyniloby zadošč podobnému wmd1
skowi.
•

A r t y k u 1 19.

W zasadzie nie možná žadač przesylania 
aktów. W wypadkach wyjatkowych Naczelne 
Wladze Skarbowe porozumia si§ mi§dzy soba; 
jednakže wnioski o udzielenie aktu naležy 
ograniczyc do przypadków, w których wažne 
interesy Paňstwa wzywajacego tego koniecz- 
nie wymagaja. Každa jednak strona može do 
swoich wniosków dolaczac wlasne akty, po- 
trzebne do wykonania wniosku.

A r t y k u 1 20.

Ježeli wedlug przepisów Paňstwa wezwa- 
nego zachodzíj warunki do umorzenia post§- 
powania z powodu niešci^galnošci podatku, to 
wladza wezwana zwraca wniosek wladzy wzy- 
waj^cej, dolaczaj ac do aktu zašwiadczenie 
o tem, že te warunki zachodza, oraz inne do
kumenty, jakie w tej sprawie posiada.

A r t y k u 1 21.

O ileby co do stosowania wzgl§dnie wy- 
kíadni tej umowy w poszczególnym przypadku 
powstaly watpliwošci, tudziež o ileby w po
szczególnym przypadku postánowienia niniej- 
szej umowy nie wystarczaly do zalatwienia^ 
sprawy, Ministrowie Skarbu Paňstw umawia- ' 
j acych si§ porozumia sie čelem zaíatwienia 
sprawy w mysl zasad slusznošci.

A r t y k u 1 22.

1. Umowa niniejsza bgdzie ratyfikowana i ■ 
ddkumenty ratyfikacyjne b§da wymienione
w najbližszym ezasie w Pradze. Umowa wcho- 
dzi w žycie pietnastego dnia po wymianie do- 
kumentów ratyfikacyjnych.

2. Každa ze stron umawiaja.eych sie može 
wymóv/ič t§ umowe najpóžniej na 6 miesiecy 
przed upíywem roku kalendarzowego, w któ- 
rym to wypadku traci umowa swa moc obo- 
wiazujaca z uplywem tegož roku kalendarzo
wego.

3. Umowa niniejsza zostala sporzsjdzona 
w dwóch j ednobrzmiacych oryginalach, a to 
každý w j§zyku czechosíowackim i polskim; 
oba teksty s^ autentyczne.
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Tomu na svědomí podepsali shora jmeno
vaní zmocněnci tuto smlouvu a opatřili ji 
svými pečetěmi.

Dáno ve Varšavě, dne 23. dubna 1925.

Za republiku československou:
Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

L. S.

Za republiku Polskou:
Dr. KAROL BIRGFELLNER v. r.

L. S.

Na dowód czego podpisali wymienieni wy- 
žej peínomocnicy t§ urnowg i zaopatrzyli ja 
swemi pieczgciami.

Dan w Warszawie dnia 23. kwietnia 1925 r.

Za Republiky Czechoslowaekq:
Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

L. S.

Za Rzeczpospolitg. Polsky:
Dr. KAROL BIRGFELLNER m. p.

L. S.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NÉMU PECET REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PRITISKNOUTI DALI.

V TOPOLČIANKÁCH DNE 15. ŘÍJNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO PÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
( h s. i
\ / MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 14. prosince 1925 a že 
smlouva nabývá podle čl. 22 působnosti patnáctého dne po výměně ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.

255.

Smlouva
mezi republikou československou a i'epublikou Polskou o zamezení dvojího zdanění

v oboru přímých daní státních.

JMÉNEM REPUBLIK
JMÉNEM REPUBLIK 

REPUBLIi
BYLA SJEDNÁNA TATO SMLO

Smlouva
mezi republikou československou a republi
kou Polskou o zamezení dvojího zdanění 

v oboru přímých daní státních.

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a RE
PUBLIKA POLSKÁ ve snaze, aby zamezily 
dvojí zdanění v oboru přímých daní státních,

f ČESKOSLOVENSKÉ.
r ČESKOSLOVENSKÉ

k.

Y POLSKÉ
VA S DODATEČNÝM ZÁPISEM:

Umowa
miedzy Republiky Czechoslowacka a Rzecz^- 
pospslitíj Polskíj. vv sprawie zapobieženia po- 
dwójnym opodatkowaniom w dziedzinie bez- 

pošrednich podatków panstwowych.

REPUBLIKA CZECHOSLOWACKA i 
RZECZPOSPOLITA POLSKA čelem zapobie
ženia podwójnym opodatkowaniom w dziedzi
nie bezpošrednich podatków panstwowych,


