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Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise
ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Kirgiisi Vabariigi valitsus,

soovides sõlmidalepingu, et vältida tulumaksudega topeltmaksustamist ja tõkestada maksudesthoidumist,

on kokku leppinudjärgmises.

Artikkel 1
Lepingu subjekt

Lepingutkohaldatakse sellele isikule, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigiresident.

Artikkel 2
Lepingu ese

1. Lepingut kohaldatakse lepinguosalise riigi, sellekohaliku omavalitsuse üksuse või muu haldusüksuse
kehtestatud tulumaksudele,sõltumata nende kogumise viisist.

2. Tulumaksuna käsitatakse tulult või selle osalt,sealhulgas vallas- või kinnisvara võõrandamisest saadud kasult
võetavat maksu.

3. Maksud, millele lepingut eelkõigekohaldatakse, on:
   a) Eestis tulumaks;

   b) Kõrgõzstanis:
     i) juriidilise isiku tulu- jakasumimaks;
     ii) füüsilise isiku tulumaks.

4. Lepingutkohaldatakse ka samasele või sama laadi maksule, mis kehtestatakse olemasolevamaksu asemele
või sellele lisaks pärast lepingu allakirjutamist.Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele
teatavaksasjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

Artikkel 3
Põhimõisted

1. Kui kontekst ei nõua teisiti,kasutatakse selles lepingus mõisteid järgmises tähenduses:

a) Eestitähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ningEesti
territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib oma seadustekohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise

õigusega teostada oma õigusi merepõhjaleja maapõuele ning seal leiduvatele loodusvaradele;

b) Kõrgõzstantähendab Kirgiisi Vabariiki.Geograafilises mõttes tähendab Kõrgõzstanterritooriumi,
kus KirgiisiVabariik teostab kooskõlas rahvusvahelise õigusega oma suveräänseid

õigusi jajurisdiktsiooni ning kus kehtivad Kirgiisi Vabariigi maksuseadused;
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c) lepinguosalineriikja teine lepinguosaline riikon kontekstist olenevalt kas Eestivõi Kõrgõzstan;

d) isikhõlmab füüsilist isikut, äriühingut ja muud isikute ühendust;

e) äriühingon juriidiline isik või muu üksus, mida maksustatakse kui juriidilist isikut;

f) ettevõtjamõistet kohaldatakse mis tahes äritegevuse suhtes;

g) lepinguosaliseriigi ettevõtjaja teise lepinguosalise riigi ettevõtjatähendabkontekstist
olenevalt kas ühe või teise lepinguosalise riigi residendi ettevõtlust;

h) rahvusvaheline veduon lepinguosalise riigi ettevõtja mere-, õhu- või autovedu,
väljaarvatud juhul, kui mere-, õhu- või autovedu toimub ainult teiseslepinguosalises riigis;

i) äritegevushõlmab kutsetegevust ja muud ettevõtlust;

j) pädev ametiisikon:
   i) Eestis rahandusminister või tema volitatud esindaja;

   ii) Kõrgõzstanis Kirgiisi Vabariigi majandusministeerium või sellevolitatud esindaja;

k) lepinguosaliseriigi kodanikon:
   i) lepinguosalise riigi kodakondsusega füüsiline isik;

   ii) juriidiline isik või isikute ühendus, mis on asutatud selleslepinguosalises riigis kehtivate seaduste alusel.

2. Kui lepinguosaline riik kasutab lepingutkohaldades selles määratlemata mõistet, lähtub
ta lepingus käsitletud maksudegaseotud mõistet tõlgendades selle lepinguosalise riigi

seadustes sellelajal kasutatud määratlusest, kui kontekstei nõua teisiti. Maksuseadustes
määratletud mõisted on ülimuslikud teistesseadustes määratletud mõistete suhtes.

Artikkel 4
Resident

1. Selleslepingus tähendab termin lepinguosalise riigi residentisikut, kes onselle lepinguosalise riigi
seaduste alusel maksukohustuslane oma elu- võiasukoha, juhtkonna asukoha, asutamise koha või

muu sellise kriteeriumi järgi;termin hõlmab ka lepinguosalist riiki, selle kohaliku omavalitsuse üksust
võimuud haldusüksust ning selles riigis asutatud investeerimisfondi. Termin eihõlma isikut, kes on selle

lepinguosalise riigi maksukohustuslane üksnesseetõttu, et tema tuluallikas asub selles lepinguosalises riigis.

2. Kui lõike 1kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, määrataksetema staatus järgmiselt:
a) ta onainult selle riigi resident, kus tal on kodu; kui tal on kodu mõlemas riigis,siis on ta üksnes selle

riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud jamajanduslikud sidemed (eluliste huvidekeskus);
b) kuieluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või tal ei ole
kodukummaski riigis, siis on ta selle riigi resident, kus ta tavaliselt viibib;

c) kuiisik viibib tavaliselt mõlemas riigis või kui ta ei viibi tavaliselt
kummaskineist, siis on ta selle riigi resident, mille kodanik ta on;

d) kuiisik on mõlema lepinguosalise riigi kodanik või kui ta ei ole kummagilepinguosalise
riigi kodanik, lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikidepädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui isik on lõike 1 kohaselt mõlemalepinguosalise riigi resident, siis lepinguosaliste riikide
pädevad ametiisikudlahendavad selle küsimuse kokkuleppe teel; see ei kehti füüsilise isiku kohta.

Artikkel 5
Püsivtegevuskoht

1. Selles lepingus tähendab termin püsivtegevuskohtäritegevuse kindlat
kohta, mille kaudu täielikult või osaliselttoimub ettevõtja äritegevus.

2. Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
   a) juhtkonnaasukohta;

   b) filiaali;
   c) kontorit;
   d) tehast;

   e) töökodaja
   f) kaevandust, nafta- jagaasipuurauku, karjääri või muud loodusvarade kaevandamise kohta.

3. Ehitusplatsi ja ehitus- võiseadmestamistöid käsitatakse püsiva tegevuskohana
üksnes juhul, kui sealtegutsetakse või selliseid töid tehakse üle 12 kuu.

4. Lõikest 1olenemata käsitatakse lepinguosalise riigi ettevõtja teenuste osutamist(sealhulgas nõustamis- või
juhtimisteenust) teises lepinguosalises riigispüsiva tegevuskohana üksnes juhul, kui selline tegevus kestab

(sama või seotudprojekti raames) teises riigis vähemalt 183 päeva kaheteistkümnekuuliseajavahemiku jooksul.
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5. Eelmistestlõigetest olenemata ei peeta püsivaks tegevuskohaks:
   a) ehitise kasutamist üksnesettevõtjale kuuluva kauba ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
   b) ettevõtjale kuuluva kaubavaruhoiustamist üksnes ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;

   c) ettevõtjalekuuluva kaubavaru hoiustamist üksnes selleks, et seda teisele ettevõtjaletöötlemiseks anda;
   d) äritegevusekindla koha pidamist ainult selleks, et ettevõtjale kaupa osta või teavetkoguda;

   e) äritegevusekindla koha pidamist ainult selleks, et ettevõtjale vajalikke muid ettevalmistus-või abitöid teha;
   f) äritegevusekindla koha pidamist üksnes mitme alapunktides a−e nimetatud tegevuse

jaokstingimusel, et ka selliste tegevuste kogum on ettevalmistava või abistavaiseloomuga.

6. Kuiisik tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmiblepinguosalise
riigi ettevõtja nimel lepinguid, siis lõigetest 1 ja 2 olenemataon ettevõtjal selles lepinguosalises
riigis püsiv tegevuskoht nende tehingutekaudu, mis on teinud tema nimel tegutsev isik; sätet ei

kohaldata, kui selliseisiku tegevus piirdub lõikes 5 loetletud eesmärkidel tehtavate toimingutega,mis
ei muuda äritegevuse kindla koha kaudu toimuvat tegevust selle lõiketähenduses püsivas

tegevuskohas toimuvaks; see lõige ei kehti lõikes 7nimetatud sõltumatute vahendajate kohta.

7. Ettevõtjalei ole lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus sellesriigis
toimub ainult maakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu jaselle isiku

tegevust võib käsitada tema tavapärase äritegevusena. Kui sellineisik tegutseb valdavalt
nimetatud ettevõtja huvides, ei ole isik selle lõiketähenduses sõltumatu vahendaja.

8. Kuilepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollib teise lepinguosalise riigiresidendist
äriühingut või kui äriühingu tegevus toimub püsiva tegevuskohakaudu või muul viisil teises

lepinguosalises riigis, ei anna see alust käsitadaüht äriühingut teise äriühingu püsiva tegevuskohana.

Artikkel 6
Kinnisvaratulu

1. Tulu,sealhulgaspõllumajandusest või metsandusest saadud tulu, mida lepinguosalise riigi
resident saab teises lepinguosalises riigisasuvast kinnisvarast, võib maksustada see teine riik.

2. Termin kinnisvaramääratletakse vara asukoha riigi seaduste alusel. Terminhõlmab igal
juhul kinnisasja päraldist, eluskarja, põllumajanduses jametsanduses kasutatavat seadet,

maaomandit käsitleva seadusega sätestatudõigust, kinnisvaraga seotud nõudeõigust,
kinnisvara kasutusvaldust ning õigustsaada tasu maavara leiukoha ja loodusvara kasutamise

või kasutusõiguse eest. Kinnisvaranaei käsitata laeva ning õhu- ega maanteesõidukit.

3. Lõiget1 kohaldatakse kinnisvara isiklikust kasutamisest,rendile-
või üürileandmisest või muul viisil kasutamisest saadud tulule.

4. Lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse ka ettevõtluseskasutatavast kinnisvarast saadud tulule.

Artikkel 7
Ärikasum

1. Lepinguosaliseriigi ettevõtja kasumi maksustab ainult see riik. Kui ettevõtja
tegutseb püsivategevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib seal

maksustada sellekasumiosa, mida saab omistada püsivale tegevuskohale.

2. Lõiget 3arvestades käsitavad lepinguosalised riigid püsivale tegevuskohale omistatavakasumina seda
kasumit, mida püsiv tegevuskoht eeldatavasti saaks, tegutsedesiseseisvalt samadel või sama laadi tingimustel

samal või sama laadi tegevusalalkui teise lepinguosalise riigi ettevõtja, kelle püsiv tegevuskoht see on.

3. Püsivaletegevuskohale omistatavat kasumit arvestades võib tuludest maha
arvatajuhtimis- ja halduskulud ning püsiva tegevuskohaga seotud muud

kulud, sõltumatasellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha riigis või mujal.

4. Kuilepinguosalises riigis on püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestadestavaliselt
jaotatud ettevõtja kogukasum ettevõtja osade vahelproportsionaalselt, ei ole lõikega 2
vastuolus lepinguosalise riigi õiguskasutada nimetatud meetoditmaksustatava kasumi

kindlaksmääramiseks juhul, kuimeetodi rakendamise tulemus on kooskõlas selle artikli põhimõtetega.

5. Kasumitei omistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ostab selle kaudu kaupaainult oma tarbeks.

6. Eelmisteslõigetes käsitletud püsivale tegevuskohale omistatava
kasumi leidmiseksrakendatakse igal aastal sama meetodit.
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7. See artikkelei mõjuta lepingu teiste artiklite kohaldamist,
kui kasum hõlmab nendes teistesartiklites käsitletud tulu.

Artikkel 8
Rahvusvaheline vedu

1. Lepinguosalise riigi ettevõtja kasumit laeva, õhu- võimaanteesõiduki
käitamisest rahvusvahelistes vedudes maksustab ainult see riik.

2. Lõiget1 kohaldatakse ka kasumile, mis on saadud osalusest puulis või
muud liikiühises äritegevuses või rahvusvahelises veoorganisatsioonis.

Artikkel 9
Seotud ettevõtjad

1. Kui

a) lepinguosalise riigiettevõtja otse või kaudselt osaleb teise lepinguosalise riigi
ettevõtjajuhtimises, kontrollib ettevõtjat või kui tal on osalus ettevõtja osa- võiaktsiakapitalis või

b) samad isikud otse või kaudseltosalevad mõlema lepinguosalise riigi ettevõtja juhtimises,
kontrollivadettevõtjaid või kui neil on osalus mõlema ettevõtja osa- või aktsiakapitalis

ning kuiettevõtjad järgivad omavahelistes äri- ja rahandussuhetes sõltumatuteettevõtjate
vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb ettevõtjakasum eeldatavast

väiksemaks, loetakse ettevõtja kasumiks eeldatav kasum ja seemaksustatakse asjakohaselt.

2. Kuilepinguosaline riik arvab oma ettevõtja kasumi hulka ja asjakohaselt maksustabtulu,
mida on teises lepinguosalises riigis maksustatud selle lepinguosaliseriigi ettevõtja kasumina
ja mille oleks saanud esimesena nimetatud riigiettevõtja, kui ettevõtjad oleksid omavahelistes

suhetes järginud sama laaditingimusi nagu sõltumatud ettevõtjad, korrigeerib see teine riik
kasumilttasutavat maksusummat. Maksusummatkorrigeerides arvestatakse lepingu teisi

sätteid ja lepinguosaliste riikidepädevad ametiisikud peavad vajaduse korral teineteisega nõu.

Artikkel 10
Dividend

1. Dividendi,mida lepinguosalise riigi residendist äriühing maksab
teise lepinguosaliseriigi residendile, võib maksustada see teine riik.

2. Dividendi võib maksustada ka dividendimaksva äriühingu residendiriik selle riigi seaduste kohaselt;
kui dividendi saaja on teise lepinguosalise riigi resident, ei võidividendilt võetava maksu määr ületada:

   a) 5protsenti dividendi brutosummast, kui dividendi saaja on äriühing, kelle
otseneosalus dividendi maksva äriühingu osa- või aktsiakapitalis on vähemalt 20 protsenti;

   b) 10protsenti dividendi brutosummast kõigil muudel juhtudel.

Lõiget eikohaldata äriühingu selle kasumimaksustamisele, millest dividendi makstakse.

3. Sellesartiklis käsitatakse dividendina tulu osalusest või muust kasumi saamiseõigusest,
mis ei ole võlanõue, ning teistest õigustest saadavat tulu, midamaksustatakse

kasumit jaotava äriühingu residendiriigi seaduste kohaselt naguosalusest saadud tulu.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist dividendisaaja äritegevus toimub püsiva
tegevuskoha kauduteises lepinguosalises riigis, mille resident dividendi maksev äriühing on,ning ta saab

dividendi seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega.Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

5. Kuilepinguosalise riigi residendist äriühing saab tulu teisest lepinguosalisestriigist, ei või see teine
riik maksustada äriühingu makstavat dividendi egajaotamata kasumit, kuigi need sisaldavad tulu, mis on
tekkinud selles teisesriigis; see ei kehti teise lepinguosalise riigi residendile makstava dividendikohta ega
selliselt osaluselt makstava dividendi kohta, mis on seotud sellesteises riigis asuva püsiva tegevuskohaga.

Artikkel 11
Intress

1. Intressi,mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise
lepinguosalise riigiresidendile, võib maksustada see teine riik.

2. Nimetatud intressi võib oma seaduste kohaseltmaksustada ka see lepinguosaline
riik, kus intress tekib; kui intressi saaja onteise lepinguosalise riigi resident, ei
või intressilt võetava maksu määrületada 10 protsenti intressi brutosummast.

3. Lõikest 2 olenemata maksustatakse lõikes 1 nimetatud intressi
ainultlepinguosalises riigis, mille resident intressi saaja on, kui:
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   a) intression makstud lepinguosalisele riigile, selle kohaliku omavalitsuse
üksusele võimuule haldusüksusele või selle lepinguosalise riigi keskpangale;

   b) intressi on makstud lepinguosalise riigi valitsuse võivalitsuse ainuomandis oleva
organisatsiooni antud, tagatud või kindlustatudlaenult. Lepinguosaliste riikide pädevad

ametiisikud teavitavad üksteist sellistestorganisatsioonidest ning nendega seotud muudatustest.

4. Selles artiklis käsitatakse intressinatulu võlanõudest, olenemata sellest, kas nõue on hüpoteegiga
tagatud, jasellest, kas nõue annab õiguse võlgniku kasumile, ja eelkõige tulu valitsusevõlakirjadest või

muudest võlakohustustest ning nendega seotud maksetest.Termin intressei hõlma artikli 10 kohaselt
dividendina käsitatavattulu. Hilinenud makse eest võetavat viivist selle artikli tähenduses intressinaei käsitata.

5. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist intressisaaja äritegevus toimub
püsiva tegevuskoha kauduteises lepinguosalises riigis, kus intress tekib ja kus ta saab intressi püsiva

tegevuskoha kaudu toimuvaäritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

6. Intresson tekkinud lepinguosalises riigis, kui intressi maksab selle riigi resident.Kui võlgnevus, millelt intressi
makstakse, on seotud püsivategevuskohaga ning kui intressikulu kannab püsiv tegevuskoht, on intress tekkinud

püsiva tegevuskoha riigis, olenematasellest, kas intressi maksja on lepinguosalise riigi resident või mitte.

7. Kui intressi maksja ja intressi saaja või nende mõlema ning muu isikuerisuhte tõttu ületab võlanõude
eest makstava intressi summa seda summat,milles oleksid intressi maksja ja intressi saaja kokku

leppinud ilma sellisesuhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summale.Enammakstud
intress maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seadustekohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 12
Litsentsitasu

1. Litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigisja mille saaja on
teise lepinguosalise riigi resident, võib maksustada seeteine riik.

2. Nimetatudlitsentsitasu võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline
riik,kus litsentsitasu tekib; kui litsentsitasu saaja on teise lepinguosalise riigiresident,

ei või litsentsitasult võetava maksu määr ületada 5 protsentilitsentsitasu brutosummast.

3. Selles artiklis käsitatakse litsentsitasunamakset, mida saadakse kirjandus- või
kunstiteose või teadustöö (sealhulgastarkvara või kinofilmi) autoriõiguse,patendi,

kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani, salajase valemi või protsessikasutamise või
kasutamise õiguse eest võitööstusliku, kaubandusliku või teadusalase oskusteabe eest.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist litsentsitasu saaja äritegevus toimub püsiva
tegevuskohakaudu teises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasu tekib ja kus ta saablitsentsitasu püsiva

tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavastõigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

5. Litsentsitasu on tekkinud lepinguosalises riigis,kui litsentsitasu maksja on selle riigi resident.
Kui litsentsitasu maksmisekohustus on seotud püsivas tegevuskohas toimuva äritegevusega

ninglitsentsitasu kulu kannab püsiv tegevuskoht, on litsentsitasu tekkinud püsivategevuskoha
riigis, olenemata sellest, kas litsentsitasu maksja onlepinguosalise riigi resident või mitte.

6. Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja või nende mõlemaja muu isiku erisuhte
tõttu ületab eseme kasutamise, kasutamise õiguse võioskusteabe eest makstav litsentsitasu
seda summat, milles oleksid litsentsitasumaksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma
sellise suhteta, kohaldatakseseda artiklit ainult viimati nimetatud summale. Enammakstud

litsentsitasumaksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestadeslepingu teisi sätteid.

Artikkel 13
Kasu vara võõrandamisest

1. Kasu, midalepinguosalise riigi resident saab artiklis 6 määratletud ja
teiseslepinguosalises riigis asuva kinnisvara võõrandamisest, võib maksustada seeteine riik.

2. Kasu,mida lepinguosalise riigi resident saab sellise vallasvara võõrandamisest,
midata kasutab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha äritegevuses,

võipüsiva tegevuskoha võõrandamisest, võib maksustada see teine riik.

3. Kasu,mida lepinguosalise riigi ettevõtja, kes käitab laeva, õhu- või
maanteesõidukitrahvusvahelistes vedudes, saab kasu sellise transpordivahendi

või sellekäitamisega seotud vallasvara võõrandamisest, maksustab ainult see riik.
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4. Kasu, mida lepinguosalise riigi residentsaab osaluse võõrandamisest, mille
väärtus tuleneb vähemalt 50 protsendiulatuses otseselt või kaudselt teises
lepinguosalises riigis asuvastkinnisvarast, võib maksustada see teine riik.

5. Eelmistes lõigetes käsitlemata varavõõrandamisest saadava kasu
maksustab ainult lepinguosaline riik, milleresident on vara võõrandaja.

Artikkel 14
Palgatöö

1. Lepinguosaliseriigi residendi palka ja töösuhtest saadud muud tasu maksustab ainult
see riik,arvestades artikleid 15, 17 ja 18. Kui lepinguosalise riigi resident ontöötanud ka

teises lepinguosalises riigis, võib selles teises riigis teenitudtasu maksustada see teine riik.

2. Lõikest 1olenemata maksustab lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalisesriigis
töösuhtest saadud tasu ainult esimesena nimetatud riik, kui kõikjärgnevad tingimused on täidetud:

   a) tasusaaja viibib teises lepinguosalises riigis kokku kuni
183 päeva kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul;

   b) tasumaksab tööandja või tasu makstakse selle tööandja nimel, kes ei ole teiselepinguosalise riigi resident, ja
   c) tasuei maksta tööandja teises lepinguosalises riigis asuva
püsiva tegevuskoha kauduvõi selle püsiva tegevuskoha arvel.

3. Eelmistestlõigetest olenemata võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelistel
vedudel käitataval laeval, õhu- või maanteesõidukil töötamise eest saadud tasumaksustada see riik.

Artikkel 15
Juhatuse liikme tasu

Juhatuse liikme tasu ja muud sedalaadi maksed, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosaliseriigi
residendist äriühingu juhatuse või muu samalaadse organi liikmena, võibmaksustada see teine riik.

Artikkel 16
Esineja ja sportlase tulu

1. Artiklitest7 ja 14 olenemata võib lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta saab
teiseslepinguosalises riigis meelelahutajana teatris, filmis, raadios, televisioonisvõi mujal

esinemise eest või muusiku või sportlasena tegutsedes, maksustada seeteine lepinguosaline riik.

2. Artiklitega 7 ja 14 ei ole vastuolus, kui meelelahutaja võisportlase tulu, mis laekub tema asemel
mõnele teisele isikule, maksustablepinguosaline riik, kus meelelahutaja või sportlane tegutses.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata meelelahutaja või sportlase tulule,mille ta saab tegevuse eest
lepinguosalises riigis, kui tema külastust sellesseriiki rahastatakse peamiselt ühe või mõlema

lepinguosalise riigi, sellekohaliku omavalitsuse üksuse või muu haldusüksuse vahenditest. Sel
juhul maksustab tulu ainult seelepinguosaline riik, kus meelelahutaja või sportlane on resident.

Artikkel 17
Pension

Lepinguosaliseriigi residendile makstud pensioni ja muud seda laadi tasu maksustab ainult seeriik.

Artikkel 18
Avalik teenistus

1. Palka jamuud tasu, mida lepinguosaline riik, selle kohaliku omavalitsuse
üksus või muuhaldusüksus maksab isikule riigi, selle kohaliku omavalitsuse

üksuse või muuhaldusüksuse asutuses töötamise eest, maksustab ainult see riik.

Sellist palka ja muud tasu maksustab ainult teine lepinguosaline riik,kui isik on töötanud
selles riigis ja ta on selle riigi resident ning täidetudon üks järgnevatest tingimustest:

   i) ta onselle riigi kodanik või
   ii) tema residentsustuleneb ka muust asjaolust kui töötamine.

2. Lepinguosalise riigi, selle kohaliku omavalitsuseüksuse või haldusüksuse äritegevusega
seotud töö eest saadud palgale ja muuletasule kohaldatakse artikleid 14, 15 ja 16.

Artikkel 19
Üliõpilase tulu

Lepinguosalineriik ei maksusta tema territooriumil üksnes õpingutel või praktikal viibivaüliõpilase
või praktikandi ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks tehtavaidväljamakseid, kui
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isik on teise lepinguosalise riigi resident või oli sedavahetult enne õppima või praktikale
asumist ja väljamakse tehakse väljaspoolõppimis- või praktikakoha riiki asuvast allikast.

Artikkel 20
Muu tulu

1. Lepinguosalise riigi residendi tulu, midalepingu eelmistes artiklites ei ole
käsitletud, maksustab olenemata tulutekkimise kohast ainult see lepinguosaline riik.

2. Lõiget 1 ei kohaldata sellele tulule, midalepinguosalise riigi resident saab teises
lepinguosalises riigis püsivategevuskoha kaudu tegutsedes, kui õigused või vara,

millest tulu on tekkinud,on seotud püsiva tegevuskohaga; lõiget ei kohaldata artikli 6
lõikes 2määratletud kinnisvarast saadud tulule. Sellistel juhtudel kohaldatakseartiklit 7.

Artikkel 21
Topeltmaksustamise kõrvaldamisekskasutatavad meetodid

1.     Eestis välditakse topeltmaksustamistjärgmiselt:
   a) kuiEesti resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt on maksustatud

Kõrgõzstanis,vabastab Eesti selle tulu maksust, võttes arvesse punkti b;
   b) kuiEesti resident saab tulu, mida artikli 10 lõike 2 punkti b või artikli 11 lõike2 või artikli

12 lõike 2 kohaselt võib maksustada Kõrgõzstan, lubab Eestiresidendi tulumaksust maha arvata
summa, mis võrdub Kõrgõzstanis tasutudmaksuga. Mahaarvatav summa ei ületa tulumaksu seda

osa, mis on arvutatud ennemaksukohustuse vähendamist tulult, mida võib maksustada Kõrgõzstanis;
   c) kui Eesti residendi tulu on selle lepingu kohaselt Eestis maksustvabastatud, võib Eesti sellest

hoolimata residendi ülejäänud maksukoormusearvutamisel vabastatud tulu osa arvesse võtta.

2. Kõrgõzstanis välditakse topeltmaksustamistjärgmiselt:
   a) kuiKõrgõzstani resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt võib maksustadaEestis,

lubab Kõrgõzstan residendi tulult tasutavast maksust maha arvata summa,mis
võrdub Eestis tasutud tulumaksuga. Mahaarvatav maksusumma ei ületa maksuseda

osa, mida oleks sellelt tulult võetud Kõrgõzstanis kehtiva maksumäärakohaselt;
   b) kuiKõrgõzstani resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt maksustatakseainult Eestis, võib Kõrgõzstan

sellele tulule Kõrgõzstanis rakendatavamaksumäära arvutamiseks selle tulu maksustatava tulu hulka arvata.

3. Kuilepinguosalise riigi residendist äriühing saab dividendi teise lepinguosaliseriigi
residendist äriühingult, milles talle kuulub vähemalt 10%hääleõiguslikest aktsiatest või

osadest, lubab esimesena nimetatud riikolenemata lõigetest 1 ja 2 selle residendi maksust
maha arvata teise riigiäriühingu dividendi maksmise aluseks olevalt kasumilt tasutud maksu.

Artikkel 22
Võrdne kohtlemine

1. Lepinguosalineriik maksustab teise lepinguosalise riigi kodanikku ja kohaldab
tallemaksustamisega kaasnevaid nõudeid samamoodi naguoma kodanikule samadel asjaoludel.

2. Lepinguosalise riigi ettevõtja teiseslepinguosalises riigis asuvat püsivat tegevuskohta
maksustatakse samadelalustel kui teise lepinguosalise riigi samal tegevusalal tegutsevatettevõtjat.

3. Lepinguosaliseriigi ettevõtja võib maksustatavat kasumit arvestades sellest
maha arvata teiselepinguosalise riigi residendile makstud intressi, litsentsitasu ja

muuväljamakse samadel alustel nagu oma riigi residendile tehtud makse korral;sätet ei
kohaldata artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 7 ega artikli 12lõikes 6 nimetatud juhtudel.

4. Lepinguosaliseriigi ettevõtjat, mida kontrollib otse või kaudselt teise lepinguosalise riigiresident või
milles teise lepinguosalise riigi residendil on otsene või kaudneosalus, ei maksustata kõrgemalt ega esitata

talle maksustamisega seotudlisanõudeid võrreldes sama lepinguosalise riigi samalaadse ettevõtjaga.

5. Seda artiklitei tõlgendata kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teiselepinguosalise
riigi residendile tema perekonnaseisu või perekondlikekohustuste tõttu samasugust

maksusoodustust, -vabastust või -vähendust, mida tavõimaldab oma residendile.

6. Sedaartiklit kohaldatakse olenemata artiklist 2 kõigile maksudele.

Artikkel 23
Vastastikuse kokkuleppe menetlus
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1. Kuiisik arvab, et lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib põhjustada temasellist maksustamist,
mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta lepinguosalisteriikide õigusaktidest sõltumata esitada kaebuse oma
lepinguosalise riigipädevale ametiisikule; kui tema kaebusele tuleb kohaldada artikli 22 lõiget 1,esitab ta

asja menetlemiseks selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule,mille kodanik ta on. Kaebus tuleb esitada
kolme aasta jooksul alates päevast,mil teatati lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest.

2. Kuikaebus on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja ta ei leia rahuldavatlahendust,
püüab ametiisik kaebuse lahendada vastastikusel kokkuleppel teiselepinguosalise riigi

pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingutrikkuvat maksustamist tuleb vältida.
Kokkulepe täidetakse lepinguosalisteriikide õigusaktides ettenähtud ajapiirangut kohaldamata.

3. Lepinguosalisteriikide pädevadametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel jakohaldamisel
tekkivad küsimused lahendada vastastikusel kokkuleppel.Topeltmaksustamise

vältimiseks võivad nad teineteisega nõu pidada ka lepinguskäsitlemata juhtudel.

4. Lepinguosalisteriikide pädevadametiisikud võivad eelmistes lõigetes
käsitletudkokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult, sealhulgas

pädevatestametiisikutest või nende esindajatest moodustatud ühiskomisjoni kaudu.

5. Kui

   a) isik on lõike 1 kohaselt esitanud lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule kaebuse ühe või mõlema
lepinguosalise riigi tegevusekohta, mis põhjustas maksustamist, mis ei olnud lepinguga kooskõlas, ja

   b) pädevadametiisikud ei suuda lõike 2 alusel kokkuleppele jõuda kahe aasta
jooksulalates kaebuse esitamisest teise lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule,

esitatakse lahendamata küsimusedisiku nõudmisel vahekohtule. Lahendamata küsimusi ei esitata
vahekohtule, kuisamas asjas on ühes neist riikidest olemas kohtu- või kohtueelse vaidlusorganiotsus.
Vahekohtu otsus täidetakse lepinguosaliste riikide õigusaktidesettenähtud ajapiirangut kohaldamata

välja arvatud juhul, kui isik, kelle suhtesotsus tehti, otsusega ei nõustu. Lepinguosaliste riikide
pädevadametiisikudlepivad selle lõike kohaldamise viisi kokku vastastikuse kokkuleppe menetlusekäigus.

Artikkel 24
Teabevahetus

1. Lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks või
riigisisesteõigusaktide kohaldamiseks eeldatavalt asjakohast teavet lepinguosalises riigis,selle

kohaliku omavalitsuse üksuses või muus haldusüksuses kehtestatud maksudekohta
tingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Artiklid 1 ja 2teabevahetust ei piira.

2. Lepinguosaline riik käsitab lõike 1 alusel saadud teavetsalajasena samamoodi nagu oma õigusaktide
alusel saadud teavet ja avaldab sedaüksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud ja haldusasutused),

keslõikes 1 nimetatud makse määrab, kogub või sisse nõuab või maksudega seotudkaebusi lahendab
või eeltoodu üle järelevalvet teostab. Selline isik võiametivõim kasutab teavet ainult eelloetletud
eesmärkidel. Teavet võib avaldadaavalikul kohtuistungil või kohtuotsuses. Eelnevast olenemata

võiblepinguosaline riik saadud teavet kasutada teistel eesmärkidel, kui sedalubavad mõlema lepinguosalise
riigi õigusaktid ja teavet edastavalepinguosalise riigi pädev ametiisik annab selleks nõusoleku.

3. Lõikeid1 ja 2 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:
   a) rakendadahaldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide seaduste jahalduspraktikaga;

   b) andateavet, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapäraseshaldusmenetluses kättesaadav;
   c) andateavet, mis sisaldab äri-, tööstus- või ametisaladust või

käsitlebkaubavahetust, või teavet, mille avaldamine on vastuolus avaliku korraga.
 

4. Kuilepinguosaline riik on selle artikli kohaselt taotlenud teavet, siis teinelepinguosaline riik võtab
teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kui see teine riikei vaja sellist maksualast teavet enda tarbeks.

Eelmises lauses sätestatudkohustus on piiratud lõikega 3, kuid seda piirangut ei või ühelgi juhultõlgendada
kui lepinguosalise riigi õigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisesehuvi puudumise tõttu.

5. Lõiget 3 ei tõlgendata lepinguosalise riigi võimalusena keeldudateabe
andmisest ainult seetõttu, et teabe valdaja on krediidiasutus, muufinantsasutus,

esindajakonto omanik, esindaja või usaldusisik või teavepuudutab osalust isikus.

Artikkel 25
Diplomaatilise esinduse jakonsulaarasutuse töötaja

Lepingut ei kohaldata diplomaatilise esinduse ega konsulaarasutusetöötaja rahalistele soodustustele,
mis on ette nähtud rahvusvahelise õiguseüldtunnustatud normide ja erikokkulepete alusel.

Artikkel 26
Lepingujõustumine
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1. Lepinguosalisedriigid edastavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu teate
lepingujõustumiseks vajaliku riigisiseses õiguses ettenähtud menetluse lõpetamisekohta.

2. Leping jõustub lõikes 1 nimetatud hilisema teate kuupäeval ningseda kohaldatakse:
   a) lepingujõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetavamaksu suhtes;

   b) lepingujõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem
algaval maksustamisaastaltasutava muu tulumaksu suhtes.

3. Lepinguosalised riigid võivad lepingut muutaprotokolliga, mis moodustab
lepingu lahutamatu osa ning mis jõustub selleartikli lõikes 2 kehtestatud korras.

Artikkel 27
Lepingulõpetamine

Leping on jõus,kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Lepinguosaline riik võib lepingulõpetada,
teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult vähemaltkuus kuud enne kalendriaasta lõppu,

kuid mitte enne, kui lepingu jõustumiseston möödunud viis aastat. Sel juhul ei kohaldata lepingut:
   a) teate edastamisele järgneva aasta 1.jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;

   b) teate edastamisele järgneva aasta 1.jaanuaril või hiljem
algaval maksustamisaastal tasutava muu tulumaksu suhtes.

Sellekinnituseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud 10. aprillil 2017. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti, kirgiisi,vene ja inglise keeles;
kõik tekstid on võrdselt autentsed.Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Sven Mikser Erlan Abdyldaev
Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income 
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