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Nr. 1 
Ter griffie van de Eerste en van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 
mei 1982. De wens dat deze overeenkomst 
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten-Generaal zal worden onderworpen, kan 
door of namens een of beide Kamers of door 
ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer 
dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te 
kennen worden gegeven uiterlijk op 23 juni 
1982. 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 18 mei 1982 

Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid van artikel 61 van de Grondwet, de 
Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij de tekst over te leggen van 
de op 22 februari 1982 te Belgrado tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve 
Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met 
Protocol (Trb. 1982, 41 ).1 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve u hiernevens aan te 
treffen. 

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. van der Stoel 

1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek 

S-Buit 
S-Fin 
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TOELICHTENDE NOTA 

Tijdens een bezoek dat de toenmalige ambtsvoorganger van de eerste 
ondergetekende in 1975 aan Joegoslavië bracht in het kader van de 
onderhandelingen met dat land over de totstandkoming van een overeen-
komst ter bescherming van wederzijdse investeringen tegen andere dan 
commerciële risico's (Trb. 1976, nr. 40), is van Joegoslavische zijde de 
wens geuit de Nederlands-Joegoslavische samenwerking verder uit te 
bouwen door middel van het sluiten van een overeenkomst tot het vermijden 
van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en 
naar het vermogen. Aangezien het ook aan Nederlandse zijde nuttig werd 
geacht een zodanige overeenkomst tot stand te brengen, is op de Joego-
slavische wens ingegaan. De onderhandelingen die daaruit zijn voortge-
vloeid, zijn uitgemond in de ondertekening van de hierbij ter goedkeuring 
voorgelegde Overeenkomst, met bijbehorend Protocol. 

Hoewel Joegoslavië geen lid is van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) neemt het wel deel aan de werk-
zaamheden van die organisatie. Het bleek bereid de onderhandelingen te 
voeren op basis van de modelconventie die in 1963 door het Fiscale Comité 
van de OESO is opgesteld en in 1977 is herzien. De inhoud en de bewoor-
dingen van de overeenkomst komen dan ook in belangrijke mate overeen 
met het gebruikelijke patroon van de verdragen die Nederland op dit 
terrein heeft gesloten. 

In bepaalde opzichten bleek echtereen afwijking van hetgeen gebruikelijk 
is nodig in verband met de eigen bestuurlijke en sociaal-economische 
structuur van Joegoslavië. In Joegoslavië is namelijk sprake van een sterk 
doorgevoerde decentralisatie met verregaande bestuurlijke bevoegdheden 
voor de republieken, de autonome provincies en de lagere overheden. De 
sociaal-economische structuur van het land wordt voorts, zoals bekend, 
gekenmerkt door het beginsel van het arbeiderszelfbestuur. Een en ander 
heeft ertoe geleid, dat verschillende bepalingen van het OESO-modelverdrag 
zodanig moesten worden aangepast, dat daarin ook de specifieke Joego-
slavische situatie zijn neerslag zou vinden. Zo bevatten bij voorbeeld de 
letters e en f van artikel 3, eerste lid, van de overeenkomst aparte definities 
van wat in Joegoslavië als een «lichaam» resp. een «onderneming» wordt 
aangemerkt. 

Met betrekking tot dividenden is overeengekomen dat beide Staten 
dividenden die aan een inwoner van de andere Staat worden betaald 
slechts aan een beperkte bronheffing mogen onderwerpen. Voor dividenden 
die in een deelnemingsverhouding aan een vennootschap van de andere 
Staat worden uitgekeerd, mag deze bronheffing ten hoogste 5% bedragen 
en voor alle andere dividenden ten hoogste 15% (artikel 10, tweede lid). 
Een deelnemingsverhouding wordt aanwezig geacht indien de ontvangen-
de vennootschap tenminste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap 
die de dividenden betaalt. Hoezeer artikel 10 wederkerig is geformuleerd, 
blijft de feitelijke toepassing ervan beperkt tot Nederland. Samenhangend 
met het beginsel van het arbeiderszelfbestuur voorziet de Joegoslavische 
wetgeving namelijk niet in de rechtsfiguur van een vennootschap die 
dividenden uitdeelt. Buitenlandse ondernemingen kunnen in Joegoslavië 
in beginsel slechts activiteiten ontplooien door deel te nemen in een 
onderneming die te zamen met een Joegoslavische onderneming wordt 
geëxploiteerd. Op de wijze waarop de uit zulk een deelneming voortvloeiende 
winst in Joegoslavië wordt belast, wordt in het vervolg van deze nota 
ingegaan. 

Met betrekking tot interest is overeengekomen, dat deze, tenzij zij is toe 
te rekenen aan een vaste inrichting of een vast middelpunt dat in de 
bronstaat wordt aangehouden, uitsluitend belastbaar is in de woonstaat 
van de genieter (artikel 11). Deze regeling vormt een weerspiegeling van 
het feit, dat noch de Nederlandse, noch de Joegoslavische wetgeving in 
een bronheffing op uitgaande interest voorzien. Bovendien is deze regeling 
in overeenstemming met het beleid dat door Nederland onder de werking 
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van verdragen wordt nagestreefd. Joegoslavië acht het echter niet uitge-
sloten dat het te eniger tijd een bronheffing op uitgaande interest zal 
invoeren. In verband hiermede wenste Joegoslavië tot uitdrukking gebracht 
te zien, dat na invoering van een dergelijke bronheffing desgevraagd over 
artikel 11 kan worden heronderhandeld (onderdeel VI van het Protoco). 

Met betrekking tot royalty's is overeengekomen dat de Staat waaruit de 
royalty's afkomstig zijn deze mag onderwerpen aan een heffing van ten 
hoogste 10% (artikel 12). Hoewel Nederland er de voorkeur aan geeft dat 
uitgaande royalty's in de bronstaat van belasting zijn vrijgesteld is het 
overeengekomen percentage van 10 niettemin bevredigend in het licht van 
de omstandigheid dat het autonome Joegoslavische tarief kan oplopen tot 
35%. Zoals bekend, onderwerpt Nederland uitgaande royalty's niet aan een 
heffing. 

De overeenkomst volgt met betrekking tot de belastingheffing over 
winsten van ondernemingen in hoofdzaak het patroon van de bepalingen 
dat in de modelconventie van de OESO is neergelegd. Dit geldt ook voor 
het daarmede samenhangende begrip «vaste inrichting» (artikel 5). De 
belangrijkste afwijking van het OESO-modelverdrag op dit punt is, dat ten 
aanzien van bouwwerken en constructie- of montagewerkzaamheden het 
bestaan van een vaste inrichting pas wordt aangenomen bij een tijdsduur 
van 18 maanden in plaats van 12 maanden (artikel 5, derde lid). 

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt kunnen buitenlandse ondernemin-
gen in Joegoslavië in beginsel slechts werkzaam zijn door middel van een 
onderneming, die te zamen met een Joegoslavische onderneming wordt 
geëxploiteerd. Blijkens artikel 7, achtste lid, van de overeenkomst wordt de 
belastingheffing in Joegoslavië van de Nederlandse partner in een dergelijke 
onderneming beheerst door dezelfde regels als die welke gelden voor de 
belastingheffing over de winst van een vaste inrichting. Voor alle duidelijk-
heid is in artikel 10, vijfde lid, van de overeenkomst vastgelegd, dat het 
winstaandeel daarnaast niet ook nog eens als dividend kan worden 
aangemerkt. 

Met betrekking tot de belastingheffing over winsten van scheep- en 
luchtvaartondernemingen is in overeenstemming met het gebruikelijke 
patroon in artikel 8 vastgelegd dat de winsten van zodanige ondernemingen 
slechts belastbaar zijn in de Staat waar de plaats van de werkelijke leiding 
van de onderneming is gelegen. 

Het recht tot belastingheffing over de inkomsten uit onroerende goederen 
komt, in overeenstemming met het OESO-modelverdrag, toe aan de staat 
waar deze goederen zijn gelegen (artikel 6, eerste lid). In artikel 6, tweede 
lid, ontbreekt evenwel de gebruikelijke omschrijving van wat onder 
onroerende goederen dient te worden verstaan. Op Joegoslavisch 
verzoek is voor het bepalen van de inhoud van de uitdrukking onroerende 
goederen volstaan met een verwijzing naar de nationale wetgeving van het 
land waar de goederen gelegen zijn. Om twijfel in Nederland over de 
juridische kwalificatie van bepaalde rechten, die normaliter in de omschrij-
ving voorkomen, weg te nemen, is in onderdeel III van het Protocol 
vastgelegd dat de daarin genoemde rechten voor Nederland als onroerende 
goederen aangemerkt zullen worden. Voor Joegoslavië bestaat die twijfel 
niet. 

De regeling inzake de belastingheffing over voordelen uit zelfstandige 
arbeid wijkt enigszins af van de regeling die in het OESO-modelverdrag is 
neergelegd. Weliswaar is het recht tot belastingheffing van de andere Staat 
dan de woonstaat afhankelijk van de aanwezigheid van een vast middelpunt 
aldaar, doch tevens is vereist dat het vaste middelpunt gedurende ten 
minste 183 dagen in een kalenderjaar heeft bestaan (artikel 14). 

In het Joegoslavische beginsel van het arbeidszelfbestuur zijn begrippen 
als «werkgever» en «overheidsfuncties» moeilijk in te passen. De opzet en 
de bewoordingen van de artikelen 15 (niet-zelfstandige arbeid), 18 (pensi-
oenen) en 19 (overheidsfuncties) van het OESO-modelverdrag waren voor 
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Joegoslavië dan ook niet zonder meer aanvaardbaar. De inhoud en de 
bewoordingen van de artikelen 15 en 18 van de overeenkomst en van de 
onderdelen VII en IX van het Protocol vormen dan ook de neerslag van 
hetgeen door beide partijen bij wijze van compromis aanvaardbaar werd 
geacht. Materieel komt het erop neer, dat de uitgangspunten van het 
OESO-modelverdrag niet wezenlijk zijn aangetast. 

De wijze van vermijding van dubbele belasting is in artikel 23 van de 
overeenkomst geregeld. Beide Staten gaan, behoudens het progressievoor-
behoud, in beginsel uit van de vrijstellingsmethode. Ten aanzien van de 
bronheffingen op met name dividenden en royalty's geldt echter, dat deze 
zullen worden verrekend met de belasting, die in het woonland van de 
genieter over die inkomsten is verschuldigd. 

Verschillende van de republieken en de autonome provincies van de 
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië plegen faciliteiten te 
verlenen in het kader van de belastingheffing over het aandeel in de winst 
toekomende aan een buitenlandse onderneming die deelneemt in een 
gemeenschappelijk met een Joegoslavische onderneming geëxploiteerde 
onderneming. Van Joegoslavische zijde werd een waarborg gevraagd ten 
einde te voorkomen, dat dergelijke faciliteiten eventueel teniet zouden 
worden gedaan door een hogere belastingheffing in Nederland. Ook nadat 
van Nederlandse zijde was betoogd dat het vrijstellingsbeginsel, zoals dit 
in artikel 23, tweede lid, van de overeenkomst is neergelegd, automatisch 
met zich brengt dat de Joegoslavische tegemoetkoming niet ten gunste 
van de Nederlandse schatkist kan werken, bleef de Joegoslavische delegatie 
op dit verlangen staan. Met de toevoeging van de - naar Nederlandse 
opvatting dus overbodige - slotzin van artikel 23, tweede lid, is aan dit 
verlangen tegemoetgekomen. 

Voor het overige bevat de overeenkomst bepalingen die, al wijken zij in 
bepaalde opzichten af van de bewoordingen van het OESO-modelverdrag, 
in overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting gebruikelijk zijn. 
Met name bevat de overeenkomst bepalingen die een verbod tot discrimi-
natie inhouden (artikel 24) en bepalingen inzake de uitwisseling van 
inlichtingen (artikel 26). 

De overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag volgende op de 
laatste van de data waarop de beide Staten elkaar hebben medegedeeld 
dat aan de voor elk van hen grondwettelijk vereiste procedures is voldaan. 
Zij vindt daarna toepassing voor belastingjaren en "tijdvakken die aanvangen 
op of na 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de laatste van de 
vorenbedoelde mededelingen is ontvangen. 

Wat het Koninkrijk betreft zal de overeenkomst alleen voor Nederland 
gelden. Om grondwettelijke redenen bleek Joegoslavië niet in staat in de 
overeenkomst een bepaling op te nemen dat deze in al dan niet gewijzigde 
vorm kan worden uitgebreid tot de Nederlandse Antillen. Van Joegoslavische 
zijde werd echter wel de bereidheid uitgesproken om in de toekomst 
desverlangd over een afzonderlijke overeenkomst met de Nederlandse 
Antillen te onderhandelen. 

De Ministervan Financiën, 
A. P. J. M. M. van der Stee 

De Staatssecretaris van Financiën, 
J. C. Kombrink 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 
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