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

President republiky 
Československé:

JUDr. Bohumila Vlasáka,
splnomocněného ministra a odborového přednostu 

ministerstva financí,

President republiky Polské:

JUDr. Karola Birgfellnera,
soudce nejvyššího správního soudu,

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

Článek 1.
Z nemovitostí (pozemků a budov), jakož

1 z příjmů z nich vybírají se přímé daně státní 
V tom státě, v němž tyto nemovitosti leží.

Článek 2.
1. Podniky obchodní a průmyslové, k nimž 

počítají se také zaměstnání odborná a všechna 
jiná zaměstnání výdělečná, jakož i příjmy 
z těchto pramenů postihují se přímými da
němi státními v tom státě, na jehož území 
dotčené podniky se provozují.

Místem provozování (činnosti) podniku 
jest místo, kde se nachází hlavní závod, po
bočný závod, výrobna (továrna), sklad, pi- 
sárna (kancelář), nákupní a prodejní exposi- 
tura a vůbec jakékoliv trvalé zařízení slou-. 
žící ku provozování (vykonávání) podniku ať 
již samým majitelem nebo společníkem nebo 
stálým zástupcem (zřízencem), a není-li tako
vého zařízení, místo skutečného vykonávání 
výdělečného zaměstnání.

Provozováním (místem) podniku není sa
mo o sobě zvláště: cestování majitele podniku 
za účelem sbírání objednávek a dodání zboží 
na základě takových objednávek, dávání zboží 
do komise usedlému obchodníku nebo ode
vzdávání zboží zákazníkům z území jednoho 
státu do území státu druhého zaslaného nebo 
zboží složeného ve skladišti podniku transport-

postanowily zawrzec co do tego umowe i za- 
mianowaly w tym celu swymi pelnomocni- 
kami, a to:

P r e z y d e nt Republik! Czecho- 
síowackiej:

JUDra Bohumila Vlasáka,
upelnomocnionego Ministra i Szefa Sekcji Minister- 

stwa Skarbu,

Prezydent Rzeczypospolitej
P o 1 s k i e j:

JUDra Karola Birgfellnera,
Sgdziego Najwyžszego Trybunalu Administracyjnego,

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

A r t y k u 1 1.
Od nieruchomošci (gruntów i budynków), 

tudziež od doehodów z tych žródet, paňstwowe 
podatki bezpošrednie pobiera si§ w tem Pan- 
stwie, na którego obszarze odnošne nierucho
mošci si§ znajduja.

A r t y k u 1 2.
1. Od przedsiebiorstw handlowych i prze- 

myslowych, do których zalicza sie takže zaj§- 
cia zawodowe i wszelkie inne zatrudnienia 
o celách zarobkowych tudziež od doehodów 
z tych žródel, paňstwowe podatki bezpošred
nie pobiera sie w tem Paňstwie, na którego 
obszarze odnošne przedsiebiorstwa sa wykony- 
wane.

Miejscem wykonywania (dzialalnošci) 
przedsiebiorstwa jest to miejsce, w którym 
znajduje sie zaklad glówny, filjalny, produk- 
cyjny (fabryka), skíadownia, kantor (biuro), 
ekspozytura zakupów i sprzedažy, wogóle ja- 
kieš trwale urzadzenie w celu wykonywania 
(prowadzenia) przedsiebiorstwa, czyto przez 
samego wíašciciela czy przez wspólnika lub 
stalego zastepc§ (pracownika), a w braku ta- 
kiego urzadzenia miejsce faktyeznego wyko
nywania zatrudnienia o celách zarobkowych.

Za wykonywanie {miejsce wykonywania) 
przedsiebiorstwa nie uwaža sie: obježdžanie 
krajů przez wíašciciela przedsiebiorstwa w celu 
przyjmowania obsťalunków i dostawa towa- 
rów na podstawie takich obstalunków, oddanie 
towarów w komis osiadlemu kupcowi lub wy- 
dawanie odbiorcom towarów przyslanych z ob- 
szaru jednego Panstwa na obszar drugiego,
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ního nebo zasilatelského, pokud toto neděje se 
vlastní kanceláří nebo zřízencem.

2. Provozuje-li se podnik na území obou 
států, vybírá každý stát příslušné státní daně 
přímé jen potud, pokud připadají na výdě
lečnou činnost vyvinující se z místa provozo
vání na jeho území.

Pro tyto podniky platí zásada, že zpravidla 
rozdělí se společné příjmy dle výše základního 
a ^ provozovaeího kapitálu, který připadá na 
příslušné provozovny, společná vydání v po
měru ku příjmům. V jednotlivých případech 
mohou se finanční ministři obou smluvních 
stran shodnouti na jiném rozdělovacím klíči.

Příjmy docílené v jednom státě z prodeje 
zboží ve státě druhém nakoupeného, jakož 
i výdaje těmto příjmům odpovídající rozdělí 
se zpravidla stejným dílem na místa provozo
vání podniku, která při tom spolupůsobila.

3.^ Rozšiřuj e-li podnik, jenž se nalézá jen 
na území jednoho státu, odtud svoji výděleč
nou činnost také na území státu druhého, pod
léhá^ přímým daním státním toliko v tom 
státě, na jehož území má výlučně místo pro
vozování.

4. Obě smluvní strany shodují se v tom, 
že vybírání státní základní daně živnostenské 
republikou Polskou podle předpisů zákona ze 
dne 14. května 1923, čís. 412 Dz. U. R. P. 
v těch případech, ve kterých živnostenská neb 
obchodní činnost podléhá výhradně jen zá
kladní dani živnostenské, neodporuje zása
dám této smlouvy.

Článek 3.

Pohledávky zajištěné na nemovitostech, 
majetek fideikomisem nebo jinými právními 
předpisy na území některé smluvní strany vá
zaný, jakož i příjmy z těchto pramenů posti
hují se přímými státními daněmi v tom státě,

nařízení, č. 25S.

albo zamagazynowanych w skladach przewo- 
zowych i u firm ekspedycyjnych, o ile nie od- 
bywa si§ za pošrednictwem specjalnego wlas- 
nego biura lub pracownika.

2. Ježeli przedsi§biorstwo wykonuje si§ na 
obszarze obydwóch Paňstw, wówczas každé 
z tych Paňstw pobiera bezposrednie podatki 
paňstwowe, przypadajace tylko na dzialalnošc 
zarobkowíi, rozwinigta z miejsca wykonywa- 
nia przedsi§biorstwa, znajduj^cego si§ na jego 
obszarze.

_ Odnošnie do przedsi§biorstw wyžej wymie- 
nionych obowiazuj e zasada, že wspólne przy- 
chody rozdziela si§ z reguíy wedle wysokosci 
kapitálu zakíadowego i obrotowego, przypacla- 
jacego^ na odhošne miejsca 'wykonywania 
przedsiebiorstwa i wspólne wydatki w sto- 
sunku do przychodów. W poszczególnym wy- 
Padku mog§ Ministrowie Skarbu obu Paňstw 
umawiaj^cych si§ zgodzič si§ na odmienny 
klucz rozdzialu.

Przychody ze sprzedažy towarów zakupio- 
nych na obszarze jednego Paňstwa, a sprzeda- 
nych na obszarze drugiego Paňstwa, oraz tym 
przychodom odpowiadajace wydatki rozdziela 
si§ z reguly- po równej czešci na te miejsca 
wykonywania przedsiebiorstwa, które w od- 
nošnych tranzakcjach uczestniczyly.

3. Ježeli przedsi^biorstwo, položone na ob
szarze jednego Paňstwa, ze swego wylacznie 
na tym obszarze znajdujacego sie miejsca wy
konywania rozciaga dzialalnošc swq. zarobko- 
wa równiež na obszar drugiego Paňstwa, 
wówczas przedsifbiorstwo takie pcdlega bez- 
pošrednim podatkom paňstwowym tylko 
w tem Paňstwie, na którego obszarze wyl^cz- 
nie ma miejsce dzialalnošc!.

4. Rzady obu Paňstw umawiajacych si§ sa 
zgodnego zapatrywania, že pobór przez Rzecz- 
pospolit^ Polska zasadniczego paňstwowego 
podatku przemyslowego wedlug przepisów 
ustawy z 14. maja 1923 poz. 412 Dz. U. R. P. 
w tych przypadkach, w których zatrudnienie 
przemysíowe lub handlowe podlega wylacznie 
zasadniczemu podatkowi przemysíowemu, nie 
sprzeciwia sie zasadom niniejszej umowy.

Ar ty kul 3.

Od wierzytelnošci, zabezpieczonych na nie- 
ruchomosciach, od majatków, przywiazanycli 
do obszaru jednego z Paňstw umawiajacych 
si§ fideikomisem lub innymi przepisami praw- 
nymi, oraz od dochodów z nich pobiera sie bez-
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v němž zavazená nemovitost leží nebo vázaný 
majetek se nachází.

Každé ze smluvních stran vyhrazuje se ne
omezené právo na daně z kapitálů a rent, po
kud tato daň vybírá se u pramene, srážkou 
nebo prostřednictvím jiné osoby než osoby ku 
placení daně povinné; tato výhrada nezabrá
nu je však druhému státu, aby z týchž kapitálů 
a rent vybíral daň dle zákonů na jeho území 
platných.

Článek 4.
Tantiémy, dále služební platy, pense a za

opatřovací požitky, vyplácené státem, svazky 
komunálními (samosprávnými), jakož i jinými 
takovými veřejnými korporacemi a fondy pod
léhají daním pouze v tom státě, odkud výplata 
se děje.

Článek 5.
S výhradou ustanovení článků 1. až 4. stát

ní příslušníci republiky československé, resp. 
republiky Polské platí přímé daně státní pouze 
v tom státě, ve kterém mají bydliště anebo, 
není-li tu bydliště, v tom státě, v němž se 
zdržují.

Mají-li bydliště na území obou států, platí 
přímé daně státní pouze v tom státě, jehož 
jsou příslušníky.

Za bydliště ve smyslu této smlouvy pova
žuje se místo, v němž někdo má byt (bydlí) 
za okolností, z nichž lze souditi na úmysl trva
lého pobytu.

článek 6.
1. Mimořádná státní dávka dle polského zá

kona ze dne 16. prosince 1921, čís. 1 Dz.
U. R. P. z roku 1922 a dávka z majetku dle 
polského zákona ze dne 11. srpna 1923, čís. 
746 Dz. U. R. P. s jedné strany a dávka 
z majetku a přírůstku na majetku dle česko
slovenského zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 
309 Sb. z. a n., se strany druhé považují se 
za dávky stejnorodé.

2. Při ukládání těchto dávek použije se 
obdobně článků 1. až 5. jak pro osoby fy
sické, tak pro osoby právnické; obě smluvní 
strany shodují se, aby movité jmění bylo ve

pošrednie podatki paňstwowe w tem Paň- 
stwie, na którego obszarze znajduje sie obciq.- 
žona nieruchomošc lub majetek, przywiazany 
do obszaru.

Každému z Paňstw umawiajaeych sie za- 
strzega si§ nieograniczone prawo do podatku 
od kapitaíów i rent, o tle ten podatek pobiera 
si§ u žródla w drodze potracenia lub za po- 
šrednictwem innej osoby, aniželi obowiazanej 
do oplaty podatku; zastrzeženie to nie narusza 
jednak prawa drugiego Paňstwa do poboru 
podatku od tychže kapitaíów i rent na zasadzie 
ustaw, obowiazujaeyeh na jego obszarze.

A r t y k u 1 4.
Tantjemy oraz plače síužbowe, emerytury 

i zaopatrzenia, wyplacane przez Paňstwo, 
zwiazki komunálně (samorzadowe) i inne tego 
rodzaju publiczne korporacje i fundusze pod- 
legaja opodatkowaniu tylko na rzecz tegc 
Paňstwa, z którego nastupuje wyplata.

A r t y k u 1 5.
Z wyjatkiem zastrzežeň, zawartych w arty- 

kutach 1 do 4 obywatele Rzeczypospolitéj Pol- 
skiej wzglednie Republik! Czechoslowackiej 
oplácáj a bezpošrednie podatki paňstwowe 
tylko na rzecz tego Paňstwa, w którém maja 
miejsce zamieszkania, maja siedzib§ lub prze- 
bywaja, o ile nie maja miejsca zamieszkania.

Ježeli osoby tego rodzaju maja miejsce za
mieszkania na obszarze obu Paňstw umawia- 
jacych si§, wówczas oplácája One bezpošrednie 
podatki paňstwowe tylko w tem Paňstwie, 
którego sa obywatelami.

Za miejsce zamieszkania po mysli niniejszej 
umowy uwaža sie to miejsce, w którem dana 
osoba posiada mieszkanie (mieszka) wšród 
okolicznošci, ujawniajacych zamiar trwalego 
pobytu.

A r t y k u 1 6.
1. Nadzwyczajna paňstwowa danine wedlug 

polskiej ustawy z dnia 16. grudnia 1921 r. poz. 
1/1922 Dz. U. R. P. i podatek majatkowy we
dlug polskiej ustawy z dnia 11. sierpnia 1923 
r. poz. 746/1923 Dz. U. R. P. z jednej strony, 
a danin§ majatkowy i danine od przyrostu 
majatkowego wedlug czechoslowackiej ustawy 
z dnia 8. kwietnia 1920 r., č. 309/1920 Sb. z. 
a n. z drugiej strony, uznaje si§ jako daniny 
równořodne.

2. Do wymiaru tych danin stosuje si§ ana- 
logicznie postanowienia artykulów 1 do 5 tak 
co do osob fizyczňych jak i prawnych; obydwa 
Paňstwa, umawiaj ace si§ s§ zgodnego zapa-
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smyslu čl. 5. zdaněno pouze v tom státě, na 
jehož území poplatník má bydliště, a má-li 
v obou státech bydliště, v tom státě, jehož 
jest příslušníkem.

3. Pokud změny v osobních poměrech po
platníkových nebo změny ve způsobu uložení 
jeho majetku, které nastaly v době mezi dnem 
rozhodným pro uložení dávky československé 
a mezi dnem rozhodným pro uložení dávky 
polské, přivodí snad v jednotlivých případech 
dvojí zdanění, finanční ministři smluvních 
stran dorozumí se za účelem odstranění dvo
jího zdanění, resp. rozdělení dávky na území 
obou států dle zásad slušnosti.

4. Ustanovení této smlouvy nelze užiti, 
kdyby ustanovení tohoto článku vedlo k osvo
bození od polské dávky nebo ku zmenšení této 
a kdyby zároveň nebylo možné zdanění česko
slovenskou dávkou z majetku.

5. Rovněž se nevztahují ustanovení této 
smlouvy na majetek příslušníků jedné nebo 
druhé ze smluvních stran (neodevzdaných po
zůstalostí), jakož i právnických osob, jež mají 
sídlo na území té které smluvní strany, na
bytý nebo uložený na území druhé smluvní 
strany po roce 1918.

Článek 7.
Za dobu do konce roku 1918 vybírají se na 

území každé smluvní strany přímé státní daně 
na základě daňových ustanovení tehdy plat
ných, avšak s omezením, že daňové předpisy, 
které 31. prosince 1924 byly již pravoplatný
mi, nemohou býti reassumovány pouze z toho 
důvodu, že tyto zásady při předpisu byly 
porušeny.

Pokud v důsledku použití dřívějších usta
novení ve smyslu prvního odstavce tohoto 
článku nastalo dvojí zdanění, budiž za účelem 
odstranění tohoto dvoj ího zdanění obdobně po
užito zásad v čl. 1. až 5. této smlouvy obsa
žených; případně dorozumí se finanční mini- 
střUobou smluvních stran o způsobu odstra
nění takového dvojího zdanění, pokud se týče

trywania, že raajatek ruchomy ma byč opodat- 
kowany w mysl art. 5 tylko na rzecz tego Paň- 
stwa, na którego obszarze obowiřizany do 
oplaty danin ma miejsce zamieszkania, o ile 
zas ma miejsce zamieszkania na obszarze oby- 
dwóch Paňstw, na obszarze tego, którego jest 
obyvatelem.

3. O ile zmiany, zaszle.w czasie mi§dzy 
dniem miarodajnym dla wymiaru czechosío- 
wackiej daniny a dniem miarodajnym dla wy
miaru danin polskich w stosunkach osobistych 
obowižjzanego do oplaty tych danin, lub w spo- 
sobie lokacji jego majatku ruchomego, miaiy- 
by spowodowac w poszczególnych wypadkach 
podwójne opodatkowanie, Ministrowie Skar- 
bu Paňstw umawiajacycla sie porozumia si§ 
co do zapobieženia podvojnému opodatkowa- 
niu, wzglpdnie co do rozdziatu daniny albo po- 
datku majatkowego na obszary obu Paňstw 
wedlug zasad síusznošci.

4. Postanowienia nmiejszej umowy nie 
maja zastosowania w wypadkach, w których 
zastosowanie postanowieň niniejszego artyku- 
lu prowadziloby do zwolnienia od polskiej da
niny, wzglednie podatku majatkowego, lub do 
zmniejszenia tych danin i ježeliby jednoczeš- 
nie opodatkowanie czechoslowacka daniny 
majatkowa bylo niemožliwe.

5; Postanowienia niniejszej umowy nie 
maja równiež zastosowania do majatku oby
vateli (osob fizycznych, spadków * wakuj^- 
cych, wzglednie nieobj§tych) jednego lub dru- 
giego z umawiajacych si§ Paňstw oraz do osob 
prawnych, majacych siedzib§ na obszarze do- 
tyczacego Panstva, ježeli majatek ten zostai 
nabyty lub ulokowany na obszarze drugiego 
Panstva po roku 1918.

Ar ty kul 7.
Za czas do koňca 1918 roku pobiera si§ bez- 

pošrednie podatki paňstwowe na obszarze 
každego z Paňstw umawiajacych si§ na zasa- 
dzie przepisów podatkowych wówczas obowia- 
zujacych, z tem jednak zastrzeženiem, že 
w dniu 31. grúdnia 1924 pravomocné wyrnia- 
ry nie ulegna reasumcji z tego tylko powodu, 
že zasady.te zostaly przy wymiarze naruszone.

O ileby wskutek zastosowania dawnych 
przepisów podatkowych wedlug poprzedniej 
czesci niniejszego artykulu vyniklo podwójne 
opodatkowanie, stosowac si§ bedzie w sposób 
analogiczny zasady, wyražone w artykulach 
1 do 5 niniejszej umowy; w razie potrzeby 
Ministrowie Skarbu obu Paňstw umawiaja
cych sig porozumí^ sig co do sposobu zapobie-
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rozdělení příslušných daní podle slušného 
měřítka.

Článek 8.
Ohledně oné části území Těšínského Slez

ska, která nyní patří republice československé, 
před 10. srpnem 1920 však nalézala se ve 
správě polských úřadů, dále ohledně oné části 
území Spišského a Oravského, která nyní 
patří republice Polské, avšak dříve nalézala se 
ve správě úřadů československých, považují 
se přímé státní daně, které byly vybrány 
úřady oné smluvní strany, v jejíž správě zmí
něná území dříve se nalézala, za vybrané po 
právu, takže druhá smluvní strana po pře
vzetí správy nebude za minulost podruhé vy- 
bírati těchto daní, pokud poplatník prokáže, 
že daň již zaplatil.

Ustanovení toto platí též pro území, jež 
připadlo republice československé usnesením 
rozhraničovací komise československo-polské 
ze dne 29. dubna 1924.

článek 9.
Tato smlouva nevztahuje se na živnosti 

podomní a kočovné.

Článek 10.
Ku provedení této smlouvy finanční úřady 

smluvních stran poskytují sobě navzájem bez
prostřední pomoci, při čemž pro dotazy jedné 
strany a sdělení druhé strany platí ustano
vení o zachovávání tajemství. Spisy se neza
sílají. Při vzájemné korespondenci používají 
úřady řeči československé, případně polské.

O pomoci při nuceném vybírání daní platí 
zvláštní smlouva.

Článek 11:
Pokud by používání této smlouvy nebo 

její výklad v jednotlivých případech narážel 
na pochybnosti, pokud by dále přes tuto 
smlouvu v jednotlivých případech dvojí zda
nění bylo možné, dorozumí se finanční mini
stři smluvních stran o rozřešení takových 
případů způsobem co nej spravedlivějším.

článek 12.
Ustanovení této smlouvy — vyjímajíc člá-

ženia podwójnemu opodatkowaniu wzgl§dnie 
co do slusznego klucza rozdzialu przypadaja- 
cego podatku.

A r t y k u í 8.
Odnošnie do tej cz^šci obszaru Šlaska Cie- 

szyňskiego, obecnie naležacej do Czechoslo- 
wacji, która przed dniem 10. sierpnia 1920 r. 
znaj dowala si§ w zarzadzie Wladz Polskich 
oraz odnošnie do tej czešci Spisza i Orawy, 
obecnie naležacej do Polski, która poprzednio 
pozostawala w zarzadzie Wladz Czechoslowa- 
ckich, uznaje si§ podatki bezpošrednie paň- 
stwowe, pobrané przez wladze tego Paňstwa 
umawiajacego sie, pod którego zarzadem owe 
obszary znajdowaíy sie poprzednio, jako 
prawnie pobrané, tak že drugie Paňstwo ta- 
kich podatków po przej§ciu zarzadu za czas 
ubiegly poraz wtóry pobierac nie bedzie, o ile 
platnik wykaže zaplat§ tych podatków.

Postanowienia niniejsze maja zastosowanie 
równiež do obszaru, który przypadl Republice 
Czechosíowackiej na podstawie uchwaly Ko- 
misji Delimitacyjnej Polsko-Czechoslowackiej 
z dnia 29. kwietnia 1924 r.

A r t y k u 1 9.
Umowa niniejsza nie ma zastosowania do 

handlu obnošnego i rozwozowego.

A r t y k u í 10.
W celu wykonania niniejszej urnowy wia- 

dze skarbowe Paňstw umawiajacych si§ udzie- 
laja sobie bezpošredniej wzajemnej pomocy, 
przyczem do zapytaň z jednej strony a udzie- 
lonych wyjašnieň z drugiej strony stosuja si§ 
przepisy o zachowaniu tajemnicy. Akt urz^do- 
wyeh nie udziela si§. W korespondenciach 
wzajemných užywaja wladze j§zyka polskie- 
go, wzglednie czechoslowackiego.

Co do pomocy przy przymusowem šciaganiu 
podaktów obowiazuje osobná umowa.

A r t y k u 1 11.
O ileby co do stosowania wzglednie wy- 

kladni tej umowy w poszczególnych wypad- 
kach powstaly wqtpliwošci, tudziež o ileby 
w poszczególnych wypadkach mimo niniejszej 
umowy podwójne opodatkowanie bylo možli- 
we, Ministrowie Skarbu Paňstw umawiaja
cych si§ porozumí^ si§ celeni zalatwienia ta- 
kich wypadków w mysl zasad slusznošci.

A r t y k u 1 12.
Postanowienia niniejszej umowy.— z wy-
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nek 7. a 8.^ použije se pro ukládání přímých 
dam státních pro léta rokem 1919 počínajíc.

Článek 13.
Smlouva tato bude ratifikována a ratifi- 

kacní listiny budou vyměněny co nejdříve 
v Praze. Nabude působnosti patnáctého dne 
po výměně ratifikačních listin.

Každá ze smluvních stran může tuto 
smlouvu vypověděti nejpozději šest měsíců 
před uplynutím kalendářního roku, v kterémž
to případě smlouva pozbývá působnosti kon
cem téhož kalendářního roku.

. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejno
pisech, a to každý v jazyku československém 
a polském; obojí znění jest autentické.

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:
L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

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

Dodatečný zápis
ku smlouvě mezi republikou československou 
a republikou Polskou o zamezení dvojího zda

nění v oboru přímých daní státních.

Smluvní strany jsou shodného názoru:

L že služební platy nespadají pod ustano
veni cl. 2. (jako „zaměstnání odborná a všech
na jiná zaměstnání výdělečná"), nýbrž nod 
ustanovení čl. 5.,

2. že s výhradou ustanovení článku 11. 
nemá býti použito ustanovení této smlouvy 
vyjímajíc čl. 6., 7. a 8. na osoby právnické,

3. že s neodevzdanými pozůstalostmi bude 
se tak nakládati, jako kdyby zůstavitel byl 
dosud na živu,

jatkiem artykuíów 7 i 8 — stosuj3, si§ do wy- 
miaru bezposrednich podatków paňstwowyeh 
na lata od 1919 r. poczawszy.

Ar tyku! 13.
Umowa niniejsza bedzie ratyfikowana i do

kumenty ratyfikacyjne b§da wymienione 
w najbližszym czasie w Pradze.

Umowa wchodzi w žycie pi§tnastego dnía 
po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Každé z Paiistw umawiajacych si§ može 
wymówič niniejsza umow§‘najpóžniej na 
szesč miesiecy przed uplywem roku kalenda- 
rzowego, w którym to wypadku umowa traci 
moc obowi§zuj§c§ z koncem tegož roku kaien- 
darzowego.

Umow§ niniejsz^ sporzadzono w dwóch 
równobrzmiacych oryginalach, a to každy 
w j§zyku czechosíowackim i polskim; obydwa 
teksty s^ autentyczne.

Na^ dowód czego podpisali wymienieni 
wyžej peínomocnicy te umow§ i zaopatrzyli ja 
swemi piecz§ciami.

Dan w Warszawie, dnia 23. kwietnia 1925 r.

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

Za Rzeczpospolit^ Polska:
Dr. KAROL BIRGFELLNER m. p.

ProfokuJ koňcowy
do umowy, zawartej mi§dzy Republiky Czecho- 
slowacka a Rzeczpospolit^ Polsky w sprawie 
zapobieženia podwójnemu opodaíkowaniu w 
dziedzinie bezposrednich podatków paňstwo- 

wych.

Strony umawiajace si§ wyražaja zgodne 
zapatrywanie:

1. že uposažénia síužbowe nie podpadajžj 
pod postanowienia artykulu 2. jako „zajecia 
zawodowe i wszelkie inne zatrudnienia o ce
lách zarobkowych", lecz pod postanowienia 
artykulu 5;

2. že z zastrzeženiem postanowieň artykulu 
11 postanowienia niniejszej umowy nie majq 
zastosowania do osob prawnych z wyjatkiem 
artykuíów 6, 7 i 8 ;

. že spadki wakujace traktowane běda tak, 
jak gdyby spadkodawca pozostawal jeszcze 
przy žyciu;
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4. že ustanovení článku 3., odst. 2. týkají 
se j en daně výnosové, nikoliv však daně z pří
jmu,

5. že výplaty ve smyslu čl. 4. na účet státu 
a jiných v úvahu přicházejících institucí, 
které na území dotyčného státu mají sídlo, 
budou se považovati za výplaty z území 
tohoto státu,

6. že dávky v případech článku 6., odst.
3. nebudou žádným ze smluvních států poža
dovány zcela pouze z důvodů dřívějšího pro 
výměru dávky rozhodného dne,

7. že listiny a technický materiál (katastr, 
výkazy, seznamy), které se týkají Těšínského 
Slezska, případně Spiše a Oravy, mají býti 
rozděleny ve Vzájemné dohodě mezi smluvní 
státy dle dílů území, jak jednotlivým státům 
připadly,

8. že při ukládání oboustranných dávek 
z maj etku hypotečních pohledávek budou obli
gace a listy zástavní, vydané na podkladě 
těchto pohledávek, pokládány za srážkovou 
položku, a to podle předpisů platných pro 
ukládání dávky z majetku v dotčeném státě.

Dáno ve Varšavě, dne 23. dubna 1925.

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

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

4. že postanowienia artykulu 3, cz§šč 2 
dotycz^ tylko podatków przychodowych, nie 
dotycza zas podatku dochodowego;

5. že wypíaty w mysl artykulu 4 na rachu- 
nek Paňstwa i innych w rachube wchodz^- 
cych instytucyj, majacych siedzibe na obsza- 
rze danego Paňstwa, uwaža si§ jalco wyptatg 
z obszaru tego Paňstwa;

6. že w przypadkach z artykulu 6, cz§šc 3 
žadne z Paňstw umawiajacych sie nie b§dzie 
zadalo dlá siebie danin w calošci li tylko 
z racji wczešniejszego terminu, wedíug które- 
go daniny te pobiera si§;

7. že dokumenty i mater jaly techniczne 
(katastry, wykazy, spisy), odnoszace si§ do 
Šlaska Cieszyňskiego wzglednie Spisza i Ora- 
wy maja byč rozdzielone we wzajemnem po- 
rozumieniu pomi^dzy Paňstwa umawiajg.ce 
si§, zaležnie od czešci powyžszych obszarów, 
jakie przypadíy poszczególnym Paňstwom;

8. že przy ustalaniu obustronnych podat
ków majatkowych od wartošci wierzytelnošci 
hipotecznych, b§da obligacje i listy zastawne, 
wydane na podkladzie tych wierzytelnošci, 
uznané za pozycj§ potracalna, a to w mysl 
przepisów obowiazujacych w odnošnem Paň- 
stwie co do wymierzania podatku maj^tko- 
wego.

Dan w Warszawie dnia 23. kwietňia 1925 r.

Za Republike Czechoslowacka:
Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Za Rzeczpospolita Polska:
Dr. KAROL BIRGFELLNER m. p.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU S DODATEČNÝM ZÁPISEM, SCHVALUJEME A PO
TVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

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

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 14. prosince 1925 
a že smlouva s dodatečným zápisem nabývá podle čl. 13 působnosti patnáctého dne po 
výměně ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.


