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Overeenkomst, op 11 februari 1969 te 's-Gravenhage 
ondertekend, tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting 
en het voorkomen van het ontgaan van belasting 
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het 
vermogen 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 2 mei 1969. 
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 1 juni 1969. 

's-Gravenhage, 1 mei 1969. 

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 de op 11 februari 1969 te 
's-Gravenhage ondertekende overeenkomst tussen het Konink-
rijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele 
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, 
met Protocol (Trb. 1969, 37) *). 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve u hier-
nevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de over-
eenkomst voorshands alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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Toelichtende nota 

Tot de weinige Westeuropese landen, waarmede Nederland 
tot dusverre nog geen overeenkomst ter vermijding van dub-
bele belasting heeft gesloten, behoort Ierland. Aangezien de 
financiële en economische betrekkingen tussen beide landen 
van bescheiden omvang waren, is de behoefte aan een zoda-
nige overeenkomst gedurende geruime tijd gering geweest. In 
de laatste jaren is daarin echter een merkbare kentering te be-
speuren. Daarbij komt, dat Ierland in het kader van zijn op 
economische ontwikkeling gerichte politiek er naar streeft het 
klimaat voor buitenlandse investeringen waar mogelijk te ver-
beteren. Deze omstandigheden hebben er toe geleid dat tussen 
delegaties van beide landen onderhandelingen over een over-
eenkomst ter vermijding van dubbele belasting zijn gevoerd, 
welke onderhandelingen zijn uitgemond in de ondertekening 
van de hierbij ter goedkeuring voorgelegde overeenkomst met 
Protocol. 

Bij het opstellen van de overeenkomst is, zowel wat de 
inhoud als wat de formulering betreft, zoveel mogelijk aan-
sluiting gezocht bij de model-conventie, die in 1963 door het 
Fiscale Comité van de O.E.S.O. is aanbevolen. 

Met betrekking tot dividenden, welke niet in deelnemings-
verhouding worden uitgekeerd, is overeengekomen, dat de 
bronstaat daarover, naast de belasting die over de vennoot-
schappelijke winst verschuldigd is, een bronbelasting van 15 
pet. mag heffen (art. 8, tweede lid). Voor Nederland betekent 
dit, dat de dividendbelasting ter zake van dividenden die aan 
een inwoner van Ierland worden betaald, met 10 punten wordt 
verlaagd. 

Onder het Ierse belastingstelsel wordt van de door een ven-
nootschap behaalde winst Income Tax en Corporation Profits 
Tax geheven. De bij de vennootschap geheven Income Tax 
vertegenwoordigt tevens de heffing van de inkomstenbelasting 
over de dividenden die aan Ierse aandeelhouders worden uit-
gekeerd. De dividenden kunnen echter wel aanleiding geven 
tot heffing van een aanvullende inkomstenbelasting (sur-tax) 
bij de aandeelhouders. 

De overeenkomst gaat ervan uit, dat de Income Tax en de 
Corporation Profits Tax in aard en karakter overeenkomen 
met de Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit brengt mede 
dat Ierland deze belastingen onverkort mag blijven heffen en 
dat er ten aanzien van dividenden die aan inwoners van Ne-
derland worden uitgekeerd, geen sprake is van een Ierse bron-
belasting. Ierland ziet echter wel af van de heffing van sur-tax 
ter zake van zodanige dividenden (art. 8, zesde lid). 

Met betrekking tot dividenden, die in deelnemingsverhou-
ding worden uitgekeerd, is overeengekomen dat deze niet aan 
bronheffing zullen zijn onderworpen (art. 8, derde lid). Ter 
zake van zodanige dividenden zullen beide landen dus geen 
belasting heffen naast de belasting die over de vennootschap-
pelijke winst verschuldigd is. 

In de overeenkomst is voorts neergelegd, dat beide landen 
zullen toestaan de door het andere land geheven bronbelasting 
in mindering te brengen op de belasting, die de genieter ter 
zake van de dividenden in zijn woonland verschuldigd is. Naar 
uit het vorenstaande volgt, is deze bepaling voor inwoners van 
Nederland onder de huidige omstandigheden niet van belang. 
Ierland dient echter aan zijn inwoners wel verrekening toe te 
staan van de dividendbelasting, die Nederland op Nederlandse 
dividenden mag heffen. In aansluiting aan de gedragslijn die 
Ierland onder de werking van belastingverdragen volgt, strekt 
het deze verrekening voorts uit tot de Nederlandse vennoot-
schapsbelasting, indien de dividenden worden genoten door 
een Ierse vennootschap die 50 pet. of meer van het stemrecht 
in de Nederlandse vennootschap bezit (art. 22). 

Met betrekking tot interest en royalty's is, in overeenstem-
ming met het ten deze door Nederland nagestreefd beleid, over-
eengekomen, dat deze uitsluitend belast zijn in het woonland 
van de genieter, tenzij zij zijn toe te rekenen aan de winst van 
een vaste inrichting, die een ondernemer van het ene land in 
het andere land heeft (artt. 9 en 10). 

De overeenkomst bevat voorts, in navolging van de andere 
overeenkomsten, die Nederland in de laatste jaren heeft ge-
sloten, een voorziening tegen het ontgaan van de belasting over 
de winst uit aanmerkelijk belang (art. 12, vijfde lid). 

In navolging van artikel 6 van de overeenkomst ter vermij-
ding van dubbele belasting met het Verenigd Koninkrijk (Trb. 
1967, 176) bevat de overeenkomst eveneens een voorziening, 
welke ertoe leidt dat Nederland, in gevallen waarin inwoners 
van Ierland volgens de Ierse wetgeving slechts worden belast 
voor die inkomsten die naar Ierland worden overgemaakt 
of aldaar worden ontvangen, niet van zijn belastingheffing be-
hoeft af te zien voor het gedeelte van die inkomsten, dat niet 
in Ierland wordt belast (art. 2, derde lid). 

De overeenkomst zal, wat Nederland betreft, toepassing 
vinden met terugwerkende kracht tot 1 januari 1965 en, wat 
Ierland betreft, met terugwerkende kracht tot de datum waarop 
het Ierse belastingjaar in 1965 is aangevangen, te weten 6 april 
1965. 

De overeenkomst heeft slechts gelding voor het Rijk in 
Europa. Ingevolge artikel 29 kan de gelding echter worden 
uitgebreid tot Suriname en de Nederlandse Antillen. De rege-
ringen van Suriname en de Nederlandse Antillen hebben tot 
dusverre niet de wens te kennen gegeven, dat de oversenkomst 
tot hun landen wordt uitgebreid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 

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


