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256.
Smlouva
mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru
dávek pozůstalostních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY POLSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA:

Smlouva

Umowa

mezi republikou československou a repu
blikou Polskou o zamezení dvojího zdanění
v oboru dávek pozůstalostních.

miedzy Republiky Czechoslowackg. a Rzecz^pospolitíj Polsky w sprawie zapobieženia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych.

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a REPUBLIKA POLSKA ve snaze zameziti dvojí
zdanění v oboru dávek pozůstalostních,
rozhodly se sjednati o tom smlouvu a jme
novaly za tím účelem svými zmocněnci, a to:
President republiky česko
slovenské:
JUDr. Bohumila Vlasáka,
splnomocněného ministra a odborového přednostu
ministerstva financí,

President republiky Polské:
JUDr. Karela Birgfellnera,
soudce nejvyššího správního soudu,

kteří, vyměnivše navzájem své plné moci,
o nichž shledali, že jsou jak obsahem tak for
mou správné, dohodli se na těchto ustanove
ních:

REPUBLIKA CZECHOSLOWACKA i
RZECZPOSPOLlTA POLSKA čelem zapobie
ženia dwukrotnemu opodatkowaniu w dzie
dzinie podatków spadkowych,
postanowily zawrzec co do tego umow§ i zamianowaíy w tym celu swyrni pelnomocnikami, a to:
Prezydent Republiki Czechosíowackiej:
JUDra Bohumila Vlasáka,
upelnomoenionego Ministra i Szefa Sekcji Ministerstwa Skarbu,

Prezydent Rzeczypospolitej
P o 1 s k i e j:
JUDra Karela Birgfellnera,
Sedziego Najwyžszego Trybunaíu Administracyjnego,

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

Článek 1.
L Nemovité pozůstalostní jmění po přísluš
nících toho kterého z obou smluvních států,
čítajíc v to příslušenství, jest podrobeno po
zůstalostním dávkám jen v tom státě, ve kte
rém leží.

1. Nieruchomy majatek spadkow'y, pozostaíy po obywatelach každego z obydwu umawiajacych si§ Paňstw, wliczajac don i przynaležnošci, podlega podatkowi spadkowemu tylko
w tem Paňstwie, w którem si§ znajduje.

2. Pro otázku, má-li majetkový předmět
býti pokládán za věc nemovitou a co má býti

2. Dia rozstrzygniecja kwestji, czy przedmiot majatkowy powinien byč uwažany za

A r t y k u 1 1.
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pokládáno za příslušenství, rozhodný jsou zá
kony státu, ve kterém příslušný předmět ma
jetkový leží.

rzecz nieruchoma, oraz co uwažane byč winno
za przynaležnošci, miarodajnemi sa ustawy
Paňstwa, w którem daný przedmiot majatkowy si§ znajduje.

3. Při použití odstavce prvního jest stejně
jako s nemovitostmi nakládati s právy užíva
cími a požívacími nemovitostí, jakož i s právy
na nemovitostech zajištěnými neb je zatěžu
jícími.

3. Przy zastosowaniu postanowieň ustepu 1
nálezy traktowač narówni z nieruchomošciami
prawa užytkowania i užywania nieruchomošci
i wogóle prawa, zabezpieczone na nieruchomo
šci, lub te, które ciaža na nieruchomošci.

Článek 2.

A r t y k u 1 2.

1. Pro pozůstalostní jmění po příslušnících
toho kterého z obou států, jež nelze posuzovali
podle ustanovení čl. 1., platí tato ustanovení:

1. Co do majetku spadkowego po obywatelach každego z obydwu Paňstw, do którego
nie maja zastosowania postanowienia art. 1,
obowi^zuja nastupujíce zasady:

a) Toto jmění jest podrobeno zásadně po
zůstalostním dávkám v tom státě, jehož byl
zůstavitel v době svého úmrtí státním pří
slušníkem ;
b) měl-li zůstavitel v době svého úmrtí
bydliště v druhém státě, podrobí se jmění,
jež leží v druhém státě, pozůstalostním dáv
kám v tomto státě;

a) majatek ten podlega zasadniczo podatkowi spadkowemu w tem Paňstwie, którego
obywatelem byl spadkodawca w chwili swej
šmierci;

c) měl-li zůstavitel v době svého úmrtí
bydliště v obou státech, jest podrobeno po
zůstalostní jmění pozůstalostním dávkám jen
v tom státě, jehož byl zůstavitel státním pří
slušníkem.

b) ješli jednak spadkodawca posiadal
w chwili swej šmierci w drugiem Paňstwie
miejsce zamieszkania, to w tem Paňstwie ná
lezy podač opodatkowaniu majatek spadkowy,
tam si§ znajdujacy;
c) ješli spadkodawca w chwili swej šmierci
posiadal miej sce zamieszkania w obydwu Paňstwach, to majatek spadkowy podlega podatkowi spadkowemu w tem Paňstwie, którego
obywatelem byl spadkodawca.

2. Bydliště ve smyslu této smlouvy má
někdo tam, kde má byt za takových okolností,
které svědčí o jeho úmyslu tento byt trvale
podrželi, nebo kde pobývá za takových okol
ností, které svědčí o jeho úmyslu prodlévat!
v tomto místě nebo v této zemi nikoli jen
přechodně.

2. Za miejsce zamieszkania w rozumieniu
niniejszej umowy uwaža si§ miejsce, w któ
rem ktoš b^dž posiada mieszkanie i stosownie
do okolicznošci nálezy przyj ač, že zamierza
utrzymac je stale, badž gdzie przebywa i sto
sownie do okolicznošci nálezy przyjíč, že
w tem miejscu albo w tym krajů nie zamierza
przebywač tylko chwilowo.

Článek 3.

A r t y k u 1 3.

1. Při použití ustanovení čl. 1. a 2. bude
se nakládati s odkazy, které se netýkají urči
tého předmětu nebo práva na takovém před
mětu, tak, jako kdyby měly býti vydány pře
devším z majetku označeného v čl. 2., a jen
zbytek, k jehož krytí nestačí tento majetek,
z majetku uvedeného v čl. 1.

1. Przy zastosowaniu postanowieň art. 1
i 2 traktowane běda zápisy, które nie dotycza
pewnego okrešlonego przedmiotu, albo prawa
na takim przedmiocie, w ten sposób, jak gdyby
mialy byč wydane przedewszystkiem z ma
jetku, wymienionego w art. 2, a tylko reszta,
na pokrycie której majatek ten nie wystarcza — z majatku, okrešlonego w art. 1.

2‘, Najézá-li se majetek pozůstalostní uve
dený v čl. 1. neb 2. v obou státech, budou od
kazy rozděleny v poměru hodnot částí, ležících
v obou státech.

2. W przypadku, gdy majetek okrešlony
b^dž w art. 1, bíjdž w art. 2, znajduje sie
w obydwu Paňstwach, náležy podzielič zápisy
wedle stosunku wartošci cz<gšci, znajdujacych
si§ w obydwu Paňstwach.
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článek 4.

A r t y k u 1 4.

1. Dluhy zatěžující jmění označené v čl. 1.
nebo na něm zajištěné srážejí se z tohoto
jmění; jiné dluhy odčítají se především od
jmění označeného v čl. 2.

1. Dlugi, które ciaža na majatku okrešlonym w art. 1, lub sa na nim zabezpieczone,
potraca si§ z tego majetku; inne dlugi b§d§
potríjcone przedewszystkiem z majatku okrešlonego w art. 2.

2. Při tom použije se analogicky ustanovení
čl. 3., odst. 2.

2. Przytem stosuje si§ analogicznie postanowienia ustepu drugiego art. 3.

článek 5.

A r t y k u 1 5.

Pozůstalostními dávkami ve smyslu této
smlouvy rozumějí se všechny dávky, které se
vybírají z majetkových převodů pro smrt
podle ustanovení poplatkového práva v kaž
dém z obou států platného nebo podle usta
novení, která na jejich místo nastoupila nebo
nastoupí.

Przez podatek spadkowy w rozumieniu niniejszej umowy nálezy rozumiec wszelkie daniny, które pobiera sie od przeniesienia ma
jatku z powodu šmierci, na podstawie przepisów, obowiřjzujacych w každém z obydwu
Paňstw, albo jakie w ich miejsce wstžjpily albo
w przyszlošci wstapia.

Článek 6.

A r t y k u 1 6.

Obě smluvní strany si budou při vyšetřo
vání vyměřovacích základů pro dávky, jichž
se tato smlouva týká, jakož i v doručování
poskytovaťi vzájemnou pomoc. Dohodnutí
o podrobnějším způsobu provádění se vyhra
zuje výměně not obou vlád.

Obie umawiajace sic Strony udzielac sobie
běda wzajemnie pomoey przy ustalaniu podstaw wymiaru podatku, którego dotyczy niniejsza umowa, oraz przy doreczaniu. Porozumienie co do szczególów sposobu postcpowania nastapi droga wymiany not obu Rzadów.

článek 7.

A r t y k u 1 7.

1. Ustanovení článků 1. až 6. této smlouvy
vztahují se na:

1. Artykuíy 1 do 6 niniejszej umowy znajda
zastosowanie:

a) všechny pozůstalosti vzniklé po 31. říjnu
1918;
b) na pozůstalosti vzniklé před 1. listo
padem 1918, jestliže nebyly poplatky do toho
dne ještě zaplaceny.

a) do wszystkich spadków, otwartych po
dniu 31. paždziernika 1918 r.;
b) do spadków, otwartych przed dniem
1. listopadu 1918 r., ješli do tego dnia podatku
niezaplacono.

2. Pokud nejsou při počátku účinnosti této
smlouvy předepsané dávky ještě pravoplatné,
upraví se jejich výměra z povinnosti úřední.
Jinak se upraví jejich výměra jen tehdy, zažádá-li za to strana dávkou povinná do tří let
od počátku účinnosti této smlouvy.

2. O ile w czasie wej šcia w žycie niniej szej
umowy wymiar podatku spadkowego nie stal
si§ jeszcze prawomocny, odpowiednie sprostowanie wymiaru ma byč dokonané z urzedu.
W przeciwnym razie sprostowanie nastupuje
wówczas, ješli strona obowi^zana do zaplacenia podatku prosi o to w przeciagu trzech lat
od wej šcia w žycie niniejszej umowy.

článek 8.

A r t y k u 1 8.

Pokud by používání této smlouvy nebo její
výklad v jednotlivých případech narážel na
pochybnosti, pokud by dále přes tuto smlouvu
v jednotlivých případech dvojí zdanění bylo
možné, dorozumí se finanční ministři smluv
ních stran o rozřešení takových případů způ
sobem co nej spravedlivějším.

O ileby co do stosowania, wzglcdnie wykíadni tej umowy w poszczególnym przypadku
powstaly watpliwošci, tudziež o ileby w po
szczególnym przypadku mimo niniejszej umo
wy dwukrotne odpodatkowanie bylo možliwe,
Ministrowie Skarbu Paňstw umawiaj sicych sic
porozumia si§ čelem zalatwienia takich przypadków w myši zasad slusznošci.
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článek 9.
1. Tato smlouva bude ratifikována a ratifikační listiny budou co nejdříve vyměněny
v Praze. Nabude působnosti patnáctý den po
výměně ratifikačních listin.
2. Tato smlouva potrvá v platnosti potud,
pokud nebude jednou ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před uplynutím kalendář
ního roku vypovězena. Při včasné výpovědi
pozbývá smlouva účinnosti uplynutím tohoto
kalendářního roku pro všechny pozůstalosti
vzniklé po uplynutí tohoto kalendářního roku.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stej nopisech, a to každý v jazyku československém
i polském; obojí znění jest autentické.
Tomu na svědomí podepsali shora jmeno
vaní zmocněnci tuto smlouvu a opatřili ji
svými pečetěmi.
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A r t y k u 1 9.
1. Umowa niniejsza b§dzie ratyfikowana a
wymiana dokumentów ratyfikacyj nych nastapi w najbližszym czasie w Pradze. Umowa
niniejsza wchodzi w žycie pietnastego dnia po
wymianie dokumentów ratyfikacyj nych.
2. Umowa niniejsza bedzie obowiazywač do
czasu, dopóki jedna z umawiajacych si§ Stron
nie wymówi jej najpóžniej na 6 miesi^cy przed
upíywem roku kalendarzowego. W razie wymówenia w terminie traci umowa wažnošč
z uplywem tegož roku kalendarzowego, a to
we wszystkich przypadkach, w któryeh
otwarcie spadku nastapilo po uplywie tegož
roku kalendarzowego.
3. Umowa zostaia sporzadzona w dwóch
równobrzmiacych oryginaíach, a to každý
w j§zyku czechoslowackim i polskim; obydwa
teksty sa autentyczne.
Na dowód czego podpisali wymienieni wyžej peínomocnicy te umow§ i zaopatrzyli ja
swemi pieczeciami.

Dáno ve Varšavě, dne 23. dubna 1925.

Dan w Warszawie dnia 23. kwietnia 1925
roku.

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

Za Republike Czechosiowacka:
L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

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

Za Rzeczpospolitž| Polsky:
L. S. Dr. KAROL BIRGFELLNER m. p.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.
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.
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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. 9 působnosti patnáctého dne po výměně ratifikačních listin.
Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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