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Aanvullend Verdrag, op 16 december 1966 te 
's-Gravenhage ondertekend, tot wijziging en aanvulling 
van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele 
belasting en tot het vaststellen van regelen voor weder-
zijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen 
van inkomsten en van vermogen 

BRIEF VAN DE MINISTER 
VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 24 mei 1967. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer te kennen worden ge-
geven uiterlijk op 23 juni 1967. 

's-Gravenhage, 23 mei 1967. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en onder 
verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de Raad 
van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hierbij 
de tekst over te leggen van het op 16 december 1966 te 
's-Gravenhage ondertekende Aanvullend Verdrag (Trb. 1966, 
301) 1) tot wijziging en aanvulling van het Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van 
regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking 
tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend 
te Helsinki op 29 maart 1954. 

Een toelichtende nota bij dit aanvullend verdrag gelieve u 
hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het aan-
vullend verdrag alleen voor Nederand gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
DE JONG. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal l ) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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Toelichtende nota 

In het kader van de aanpassing van de bestaande overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting aan het huidige 
beleid ten aanzien van de belastingheffing van dividenden 
onder de werking van zodanige verdragen, zoals dit is aan-
gekondigd en toegelicht in de Nota inzake de algemene be-
lastingherziening van 27 juli 1960 (zie stukken Tweede Kamer, 
zitting 1959—1960, 5380, 6000, nr. 9) is met Finland over-
eenstemming bereikt over een herziening van het op 29 maart 
1954 met dat land gesloten Verdrag tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor weder-
zijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van 
inkomsten en van vermogen (Trb. 1954, 160). In verband 
hiermede is met dat land een aanvullend verdrag tot wijziging 
en aanvulling van het Verdrag van 1954 gesloten. De onder-
tekening van het aanvullende verdrag heeft op 16 december 
1966 te 's-Gravenhage plaatsgevonden. De Nederlandse en 
Finse tekst zijn geplaatst in Trb. 1966, 301. 

De nieuwe regeling met betrekking tot dividenden houdt in, 
dat deze over en weer aan een bronheffing van 15 pet. zullen 
zijn onderworpen. In afwijking van deze regel zullen evenwel 
dividenden, die in deelnemingsverhouding door een vennoot-
schap in het ene land aan een vennootschap in het andere land 
worden uitgekeerd, niet aan dividendbelasting onderworpen zijn. 

Ingevolge het bestaande verdrag verleent Nederland volledige 
vrijstelling van dividendbelasting voor dividenden, die aan in-
woners van Finland worden uitgekeerd; Finland verleent daar-
entegen alleen vrijstelling voor dividenden, die in deelnemings-
verhouding door een Finse vennootschap aan een Nederlandse 
vennootschap worden uitgekeerd, doch heft 10 pet. van alle 
andere dividenden die door inwoners van Nederland worden 
genoten. 

Voor in deelnemingsverhouding uitgedeelde dividenden bevat 
het aanvullend verdrag voorts nog deze wijziging, dat het 
deelnemingspercentage, dat vereist is om voor volledige vrij-
stelling van dividendbelasting in aanmerking te komen, wordt 
verlaagd van 50 tot 25 pet. 

In het aanvullend verdrag is voorts neergelegd, dat beide 
landen aan hun inwoners zullen toestaan de dividendbelasting, 
die door het andere land is geheven, in mindering te brengen 
op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, die ter 
zake van de genoten dividenden verschuldigd is. Aldus zal de 
thans ten dele nog bestaande dubbele belasting op de des-
betreffende dividenden worden opgeheven. 

In navolging van hetgeen reeds in met andere landen ge-
sloten verdragen is neergelegd, bevat het aanvullend verdrag 
ook een maatregel ter bestrijding van belastingvlucht. Deze 
maatregel is vervat in paragraaf 2 van het ingevoegde nieuwe 
artikel 8 A en brengt mede, dat Nederland gerechtigd is in-
komstenbelasting te heffen over de winst uit de vervreemding 
van een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap, 
indien de vervreemder een inwoner van Finland is, die in de 
loop van de vijf jaren, voorafgaande aan de vervreemding, in-
woner van Nederland is geweest. 

Het aanvullend verdrag treedt in werking op de dertigste 
dag na de datum waarop de bekrachtigingsoorkonden worden 
uitgewisseld. 

Het aanvullend verdrag zal een integrerend bestanddeel uit-
maken van het bestaande verdrag. Dit brengt mede, dat het op 
de voet van artikel 28 van het verdrag kan worden uitgebreid 
tot Suriname en de Nederlandse Antillen. De regeringen van 
beide landen achten uitbreiding van verdrag en aanvullend ver-
drag tot onderscheidenlijk Suriname en de Nederlandse Antillen 
voorshands nog niet wenselijk. 

De Minister van Financiën, 
WITTEVEEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 


