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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 30 listopada 2000 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji ¸àcznoÊci
Satelitarnej EUTELSAT, sporzàdzonego w Pary˝u dnia 13 lutego 1987 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
8 sierpnia 1994 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏, zgodnie z artyku∏em 22 ust´p 2) Protoko∏u
o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji
¸àcznoÊci Satelitarnej EUTELSAT, sporzàdzonego

w Pary˝u dnia 13 lutego 1987 r., powy˝-
szy protokó∏. Dokument przystàpienia Rzeczypospo-
litej Polskiej z∏o˝ony zosta∏ Dyrektorowi Generalne-
mu EUTELSAT, jako depozytariuszowi, dnia 13 lipca
1995 r.
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Zgodnie z artyku∏em 23 protokó∏ wszed∏ w ˝ycie
17 sierpnia 1988 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z artyku∏em 24, dnia 12 sierpnia
1995 r.

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´-
puje:

1. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ Stronami protoko∏u
w ni˝ej podanych datach:
Austria 21 marca 1989 r.
Belgia 11 lutego 1992 r.
Cypr 20 maja 1992 r.
Dania 11 marca 1988 r.
Finlandia 18 paêdziernika 1988 r.
Grecja 23 marca 1995 r.
Hiszpania 2 lipca 1992 r.
Irlandia 5 sierpnia 1993 r.
Islandia 28 kwietnia 1987 r.
Jugos∏awia 11 wrzeÊnia 1989 r.
Liechtenstein 22 lutego 1993 r.
Malta 28 kwietnia 1987 r.
Monako 4 stycznia 1989 r.
Niderlandy 10 grudnia 1987 r.
Niemcy 26 maja 1989 r.
Norwegia 13 marca 1991 r.
Portugalia 27 listopada 1995 r.
Rumunia 2 kwietnia 1992 r.
Szwajcaria 9 kwietnia 1992 r.
Szwecja 18 lipca 1988 r.
Watykan 9 lipca 1991 r.
Wielka Brytania 14 paêdziernika 1988 r.
W∏ochy 7 lutego 1991 r.

2. Przy podpisaniu lub z∏o˝eniu dokumentów ratyfika-
cyjnych, przystàpienia albo zatwierdzenia z∏o˝one
zosta∏y przez nast´pujàce paƒstwa podane ni˝ej za-
strze˝enia:

AUSTRIA

Artyku∏ 4 ust´p 2 b´dzie stosowany pod warun-
kiem, ˝e nie na∏o˝y w konsekwencji na Republik´ Au-
strii innych zobowiàzaƒ ni˝ zwrot podatku od sprzeda-
˝y. Zwrot podatku od sprzeda˝y b´dzie dokonywany
poprzez zastosowanie odpowiednich postanowieƒ do-
tyczàcych zwrotu podatku od sprzeda˝y w stosunku do
przedstawicielstw dyplomatycznych ustanowionych
w Austrii. Zwrot podatku od sprzeda˝y b´dzie koniecz-
ny jedynie w przypadku, gdy zwolnienie od podatku od
sprzeda˝y nie by∏o mo˝liwe na podstawie wewn´trz-
nych regulacji dotyczàcych sprzeda˝y eksportowej.

Article 4 paragraph 2 will be applied with the proviso that
it entails, for the Republic of Austria, no other obligation than
sales tax refund. Sales tax refund will be made by applying
as appropriate the provisions which are valid for sales tax re-
funds to foreign diplomatic representations established in
Austria. Sales tax refund will be necessary only in cases whe-
re a sales tax exemption has not been possible under the do-
mestic regulations on export sales.

GRECJA

Grecja zg∏asza zastrze˝enie dotyczàce stosowania
artyku∏u 9 ust´p 1) punkt b).

La République Hellénique a émis une réserve concernant
l’application de l’Article 9, paragraphe 1, alinéa (b).

HISZPANIA

1. Królestwo Hiszpanii oÊwiadcza, stosownie do po-
stanowieƒ podatkowych okreÊlonych w artykule 4
ust´p 2 protoko∏u, ̋ e b´dzie dokonywaç zwrotu po-
datków i ce∏.

2. Królestwo Hiszpanii oÊwiadcza, ˝e stosownie do
postanowieƒ artyku∏u 9 ust´p 4 i artyku∏u 10 ust´p
2 protoko∏u nie jest zobowiàzane do przyznania
swoim obywatelom i osobom posiadajàcym sta∏y
pobyt przywilejów i immunitetów przewidzianych
w artykule 9 ust´p 1 punkty b), d), e), f) i g) proto-
ko∏u.

1. The Kingdom of Spain declares, relative to the tax provi-
sions referred to in Article 4.2 of the Protocol, that the
option to be applied shall be that of reimbursement of ta-
xes and duties.

2. The Kingdom of Spain delcares that, pursuant to the pro-
visions of Article 9, paragraph 4, and in Article 10, para-
graph 2 of the Protocol, it is under no obligation to grant
to its own nationals or permanent residents the privile-
ges and immunities provided under Article 9, paragraph
1, sections b), d), e), f) and g) of the Protocol.

JUGOS¸AWIA

1. Rzàd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugo-
s∏awii oÊwiadcza, ˝e nie mo˝e przyjàç postanowie-
nia artyku∏u 6 ust´p 2 Protoko∏u o przywilejach
i immunitetach EUTELSAT i zastrzega sobie prawo
do upowa˝nienia EUTELSAT do wykorzystywania
wszelkich w∏aÊciwych Êrodków ∏àcznoÊci do prze-
kazywania swoich informacji urz´dowych, w tym
zakodowanych i zaszyfrowanych wiadomoÊci,
a tak˝e wydawnictw urz´dowych, zgodnie z obo-
wiàzujàcym prawem wewn´trznym.

2. Rzàd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugo-
s∏awii oÊwiadcza, ˝e nie mo˝e przyjàç postanowie-
nia artyku∏u 9 ust´p 1 punkt b) przewidujàcego dla
cz∏onków personelu i cz∏onków ich rodzin zwolnie-
nia z wszelkich obowiàzków zwiàzanych ze s∏u˝bà
paƒstwowà, w tym s∏u˝bà wojskowà, i zastrzega
sobie prawo do stosowania w tym zakresie obo-
wiàzujàcego prawa wewn´trznego.

3. Rzàd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugo-
s∏awii zastrzega sobie prawo do stosowania obo-
wiàzujàcego prawa wewn´trznego w odniesieniu
do postanowieƒ artyku∏u 7 ust´p 1 punkt d), arty-
ku∏u 8 ust´p 1 punkt c), artyku∏u 9 ust´p 1 punkt d)
i artyku∏u 11 ust´p 1 punkt d), które przewidujà
zwolnienia z ograniczeƒ imigracyjnych i z obowiàz-
ku rejestracji cudzoziemców odpowiednio dla re-
prezentantów Stron, reprezentantów Sygnatariu-
szy, cz∏onków personelu i ekspertów.

1. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédéra-
tive de Yougoslavie déclare qu’il ne peut pas accepter
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la disposition de l’article 6, paragraphe 2, du Protoco-
le sur les Privil¯ges et Immunités d’EUTELSAT et se re-
serve le droit d’autoriser EUTELSAT d’utiliser tous
moyens de communication appropriés pour ses com-
munications officielles, y compris les messages
codés ou chiffrés, ainsi que se diffuser ses publica-
tions officielles, conformément ∫ sa législation natio-
nale en vigueur.

2. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédéra-
tive de Yougoslavie declare qu’il ne peut pas accepter
la disposition de l’article 9, paragraphe 1b) prévoyant
pour les membres du personnel, eux-m˘mes, et pour
les membres de leur famille vivant ∫ leur foyer,
l’exemption de toutes obligations relatives au service
national, y compris le service militaire, et il se reserve
le droit d’appliquer dans la legislation nationale en vi-
gueur.

3. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérati-
ve de Yougoslavie se reserve le droit d’appliquer con-
formément ∫ sa legislation nationale en vigueur les di-
spositions de l’article 7 d), de l’article 8 c), de l’article 9
d) et de l’article 11 d), prévoyant ”l’exemption des me-
sures restrictives relatives ∫ l’immigration et des for-
malités d’enregistrement des étrangers” respective-
ment pour les représentants des Parties, les représen-
tants de Signataires, les membres du personnel et les
experts.

NIDERLANDY

Królestwo Niderlandów nie b´dzie stosowaç arty-
ku∏u 8 ust´p 1 punkty a) i c) protoko∏u w przypadku,
gdy sygnatariuszem jest osoba prywatna.

The Kingdom of the Netherlands will not apply Article 8,
paragraph 1 (a) and (c), of the Protocol in cases in which the
Signatory is a private entity.

NIEMCY

Zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane
w artykule 9 ust´p 2 protoko∏u nie ma zastosowania do
osób, które przebywajà w Niemczech lub których miej-
sce sta∏ego pobytu jest w Niemczech.

L’exonération de l’impôt sur le revenu prévue au para-
graphe 2 de l’article 9 du Protocole ne s’appliquera pas aux
personnes qui ont un domicile ou leur résidence habituelle
en République Fédérale d’Allemagne.

NORWEGIA

Norwegia nie b´dzie stosowa∏a przywilejów i im-
munitetów wymienionych w artykule 9 ust´p 4, artyku-
le 10 ust´p 2 i artykule 11 ust´p 2 do swoich obywate-
li i osób majàcych miejsce sta∏ego pobytu na jej tery-
torium.

Conformément ∫ l’article 9, point 4, article 10, point 2 et
article 11, point 2, la Norv¯ge n’appliquera pas les privil¯ges
et immunités desdits articles ∫ ses propres ressortissants et
aux personnes résidant ∫ titre permanent sur son territoire.

PORTUGALIA

a) Zwolnienia przewidziane w artykule 4 ust´p 1 doty-
czàce przychodów i mienia EUTELSAT powsta∏ych
w ramach jego dzia∏alnoÊci urz´dowej, które sk∏a-
dajà si´ na segment kosmiczny EUTELSAT, odno-

szà si´ do podatku dochodowego i podatku majàt-
kowego w Portugalii wed∏ug klasyfikacji wzajem-
nej z danego roku;

b) Zwolnienia przewidziane w artykule 9 ust´p 2 nie
obejmujà Êwiadczeƒ z tytu∏u rent lub emerytur, za-
równo dla obywateli Portugalii, jak i jej rezydentów
posiadajàcych prawo sta∏ego pobytu;

c) Postanowieƒ artyku∏u 18 nie stosuje si´ do sporów,
które nale˝à do kompetencji sàdów portugalskich
orzekajàcych w sprawach podatkowych.

a) L’exonération prévue au paragraphe n° 1 de l’article 4
s’applique ∫ EUTELSAT, dans le cadre de ses activités of-
ficielles, en rapport avec ses revenus et ses biens, qui
comprennent le secteur spatial d’EUTELSAT, en ce qui
concerne les impôts sur le revenu, et les impôts sur le
patrimoine tout en revenant au Portugal d’en déterminer
la classification respective;

b) L’exonération prévue au paragraphe n° 2 de l’article 9
n’inclut ni les prestations ou bénéfices assimilables aux
pensions ou rentes qui s’y réf¯rent, ni les nationaux et
les résidents permanents au Portugal;

c) La lettre de l’article 18 n’est pas applicable aux différends
qui rel¯vent de la compétence des tribunaux portugais
en mati¯re fiscale.

SZWAJCARIA

Szwajcaria stwierdza, ̋ e podatek obrotowy w rozu-
mieniu artyku∏u 4 ust´p 2 to taki, który obcià˝a dosta-
w´ towarów dla EUTELSAT o wartoÊci przekraczajàcej
500 franków szwajcarskich.

La Suisse consid¯re que l’impôt sur le chiffre d’affaires
identifiable, au sens de l’article 4, 2 alinéa, est celui qui frap-
pe la livraison ∫ EUTELSAT de marchandises d’une valeur
supérieure ∫ 500 francs suisses.

TURCJA

Rzàd Republiki Tureckiej zastrzega sobie prawo do
stosowania artyku∏u 6 ust´p 2 protoko∏u w ramach pra-
wa obowiàzujàcego na jej terytorium.

Le Gouvernement de la République de Turquie se rése-
rve le droit d’appliquer l’article 6, paragraphe 2 du Protoco-
le, dans le cadre des lois et r¯glements en vigueur sur terri-
toire national.

W¸OCHY

W∏ochy nie zastosujà zwolnieƒ podatkowych prze-
widzianych w artykule 9 ust´p 2 w stosunku do swoich
obywateli i osób zamieszkujàcych na sta∏e na swoim
terytorium.

Avec la réserve que l’Italie n’appliquera pas les exemp-
tions fiscales prévues au paragraphe 2 de l’Article 9 ∫ ses
propres ressortissants et aux personnes résidentes ∫ titre
permanent sur son propre territoire.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski


