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Dziennik Ustaw Nr5 ' 

Thi. Connntion 8ball reMiD iD toro. 1D4.t1n1te"" 
but e1ther ,ot th. -Cont1'aeUJlgStat .. -1 t.rmiJI&t. UlI 

ConmUon, through d1111_U~chląlzle1e, bJ, d<r1Dg to th. 

,oth.r Contl'llct1ng State notlce ot tel'ilWlation not latel' 

t~ tha 30th J~' ot '&T!1 calendar :real' t~oa th. titth 

:rear, trem the real' in which, the Convent:lon ,entered '1nto 

torce. In euel1 event, the ConYent~n ebeU eeale to have 

etteet tor the ,ineome ot the \ ćalendar yearB Ol' accoWltin~r 

per10debeginnlng on/or atter the tiret aa:r , of ,3anuary ot 

the calenaa~ yeal' following 1I1at in IIhichthe noUce 1s 

g1Yen. 

91 ~ ) 

/ Poz. 38, 39 i 40 

IN WITlBSS ,WHBREOP the un4ersiened du11 au~horieea , 

thereto haie eigned this' Cony~ntlon. 

Ddhe in dUJllicate I\tCcleM'bc , this iĆl":'- td;) i/tf:. 
' ot ttp'rU 'Ot the year /9 f'::ln two or:lginall!, 

eaeh in the l'oljeh, Sinhala 'and Englieh langUa~B, e11 text,e 

be1Dg equally authori,tetive. In caee ot , divergence ot 
, ' 

1nterpretetion tha Engl1eh- text shaU ' prevaU. 

~ 
On' beb81f ·of the , 
,Government ot the 
Pol1sh 1'eop1e's 

, ~e!,ublio 

On behal! ot the Oovernment '_ 
ot the Democretlc Sociali st 

, , 
Republic ot Sri , ,I ,enka 

Po zaznajomieni~ się .' z powyższą umową Rada , Państwa , uznał.i ją i uznaje za słm,zną Zarówno w , całości, 
jak ' i każde z postanowień w niej zawartych; , oświadcza, że ' jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona. oraz 
przyrzeka" że będzieniezmiennie zachowywana. < 

' Na dowódczego wydany został aKt niniejszy, -opatrzonypieczędą Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej. 
Dano w Warszawie dnia 17 grudnia 1981' r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Mini~ter Spraw Zagranicznych: J. Czy rek ' 
L. S. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE -

z dnia 7 listopada 1983 r. 

w sprawie wymlanY,'clokumel)t6w ł'atyflkacyjnych Umo~YlJllędzy ' Rządem . Polskiej Ri,ec~ypospolltej Ludowe,l 
a Rządem Demokratyczno-SocjaUstycznej RepublUd Sri Lanki o "unikaniu podw6inegó opodatkowania, i zapobie~ 
tenlu uchyliUlhi się od opodatkowania w zakresie podatk6w ' od dochodu I majątku, podpłśanej w ColoJtlbo dnia 

. 25 kwletnl,a 1980 r. ' ' 

Poda je się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 24 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczy~ 
pospolitej Ludowej a Rządem Demokratycżno-Socjalistycz
nej Republiki Sri", Lanki o unikaniu podwójnego , opodat
kowania i zapobieżeniu uchylaniu się od. opodatkowania 
w , Zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej 
w , <;:olo,ffi.?o '!In,ia 25 k,wietnia 1980 r., nas~ąpiła w, War" 

szawiedAiir 21 październik'a 1983 r. wymiana ' dokumen
tów ratyfikacyjnych wymienionej umowy. 

Powyższa. umowa weszła w zycie dnia 21 paździer
nika 1983 r. 

~' 

Minister Spraw Zagranicżnych: ,S. Olszowski 
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KONWENCJA 

o ruchu drogowym, 

sporządzona w Wiedniu dnia 8 ' listopada 1968 r. ', 

W iml,eniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA P AI'JSTW A 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje' do powszechnej wiadomości: 

W 'dniu 8 listopada 1968 r. sporządzona została w Wi edniu Konwencja o ruchu drogowym. 
Po zaznajomieniu się ~ powyższą kon~encją Rada Pańs,twa uznała ją ) uznaje za słuszńą, potwierdzają~ 

zastr'Zeż~nie, złożone żgodnie z art. 54 ust. 1 prz.y podpisaniu konwencji, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie 
_ uważa się za związaną artykułem 52 tej konwencji; ' oświadcza, że Wymieniona konwencja jest przyjęta, ratyfi
. kowana i potwierdzona, oraz , przyrzeka, ' że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czeJJo wydany został akt niniejszy, opatrzollY pieczęcią Polskiej RzeCzypospolitej Ludowej. ' 
Panów ,Warszawie dnia 1 czerwca 1984 r. 

PrzewOdniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
L. S; 

M!nister Spraw ·Zagranifznych: S. Olszo\fski 
.d ' ,,' 

(Tekst konwenc~ %(luneTa załqcznik do niniejszego numeTu.) 
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