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Eesti Vabariigi ja Jaapani vaheline tulumaksudega
topeltmaksustamise vältimise ning maksudest

hoidumise ja maksupettuste tõkestamise leping

Vastu võetud 30.08.2017

Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja
maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariik ja Jaapan,

soovides edasi arendadamajandussuhteid ja edendada maksukoostööd;

kavatsedessõlmida tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu, ilma et see tookskaasa tulu
maksustamata jätmist või maksusumma vähendamist maksupettuste võimaksudest hoidumise kaudu
(sealhulgas maksulepingu kuritarvitustega, milleeesmärk on kolmandate riikide residentidele selles lepingus
sätestatudsoodustuste võimaldamine),

on kokku leppinudjärgmises.

Artikkel 1
Lepingu subjekt

1. Lepingut kohaldatakseisikule, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi resident.

2. Lepingus loetakse lepinguosaliseriigi maksuseaduste alusel täielikult või osaliselt maksustamise mõttes
läbipaistvaüksuse tulu või sellise üksuse kaudu saadud tulu lepinguosalise riigi residendituluks vaid ulatuses,
milles see lepinguosaline riik käsitab seda tulumaksustamise eesmärgil selle lepinguosalise riigi residendi
tuluna.

3. Leping ei mõjuta lepinguosaliseriigi residentide maksustamist, välja arvatud artikli 7 lõikes 3, artikli 9lõigetes
2 ja 3 ning artiklites 18, 19, 23, 24, 25 ja 28 sätestatud soodustustepuhul.

Artikkel 2
Lepingu ese

1.Maksud, millele lepingutkohaldatakse, on:
   a) Jaapanis:
     i) tulumaks;
     ii) äriühingumaks;
     iii) ülesehitustööde tulumaks;
     iv) kohalik äriühingu maks;
     v) kohalikud elaniku maksud
   (edaspidi Jaapani maks) ja

   b) Eestis tulumaks
   (edaspidi Eesti maks).

2. Lepingut kohaldatakse ka samasele või samalaadi maksule, mis kehtestatakse olemasoleva maksu asemele
või sellele lisakspärast lepingu allakirjutamist. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikudteevad teineteisele
teatavaks maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.
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Artikkel 3
Põhimõisted

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

a) Jaapantähendab geograafilisesmõttes Jaapani territooriumi, sealhulgas tema territoriaalmerd, kus
kehtivadJaapani maksuseadused, samuti väljaspool territoriaalmerd olevat ala,sealhulgas merepõhja ja
maapõue, mille üle on Jaapanil kooskõlas rahvusvaheliseõigusega suveräänsed õigused ja kus kehtivad Jaapani
maksuseadused;   

b) Eestitähendab Eesti Vabariiki jageograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti
territoriaalvetegakülgnevaid alasid, kus Eesti võib oma seaduste kohaselt ja kooskõlasrahvusvahelise õigusega
teostada oma õigusi merepõhjale ja maapõuele ning sealleiduvatele loodusvaradele;

c) lepinguosaline riikja teinelepinguosaline riikon kontekstist olenevalt kas Jaapan või Eesti;

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

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

f) ettevõtjamõistet kohaldatakse mistahes äritegevuse suhtes;

g)äritegevushõlmab kutsetegevust ja muudettevõtlust;

h)lepinguosalise riigi ettevõtjaja teiselepinguosalise riigi ettevõtjatähendab kontekstist olenevalt kas ühe
võiteise lepinguosalise riigi residendi ettevõtlust;

i) rahvusvaheline veduonlepinguosalise riigi ettevõtja mere- või õhuvedu, välja arvatud juhul, kuimere- või
õhuvedu toimub ainult teises lepinguosalises riigis;

j)pädev ametiisikon:
   i) Jaapanisrahandusminister või tema volitatud esindaja ja
   ii) Eestisrahandusminister või tema volitatud esindaja;

k) lepinguosalise riigi kodanikon:
   i)lepinguosaliseriigi kodakondsusega füüsiline isik ja
  ii) juriidilineisik või isikute ühendus, mis on asutatud selle lepinguosalise riigi seadustealusel;

l) pensionifondon üksus, mis:
   i)  on asutatud lepinguosalise riigi seadustealusel ja
   ii) tegutseb peamiselt pensionide, pensionihüvitistevõi muude samalaadsete väljamaksete haldamiseks või
väljamaksmiseks võiteistele pensionifondidele tulu teenimiseks tingimusel, et:
   iii) Jaapani puhul on alapunktis iinimetatud tegevustest saadud tulu Jaapanis maksust vabastatud;
   iv) Eesti puhul on see asutatud investeerimisfondide seaduse alusel ja kaetud kogumispensionideseadusega või
muu samalaadse seadusega, mis on kehtestatud pärast lepingu allakirjutamist.

2. Kui lepinguosaline riik kasutablepingut kohaldades selles määratlemata mõistet ja kui kontekstist ei
tuleneteisiti, lähtub ta lepingus käsitletud maksudega seotud mõistet tõlgendadesselle lepinguosalise riigi
seadustes sellel ajal kasutatud määratlusest; maksuseadustes määratletud mõisted onülimuslikud teistes
seadustes määratletud mõistete suhtes.

Artikkel 4
Resident

1. Selleslepingus tähendab termin lepinguosalise riigi residentisikut, kes onselle lepinguosalise riigi seaduste
alusel maksukohustuslane oma elu- võiasukoha, peakontori asukoha, juhtkonna asukoha, asutamise koha või
muu sellisekriteeriumi järgi; termin hõlmab ka lepinguosalist riiki, selle haldusüksust jakohaliku omavalitsuse
üksust ning lepinguosalise riigi pensionifondi. Termin eihõlma isikut, kes on selle lepinguosalise riigi
maksukohustuslane üksnesseetõttu, et tema tuluallikas asub selles lepinguosalises riigis.

2. Kuilõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident,määratakse tema staatus järgmiselt:

    a) ta on ainult selle lepinguosalise riigiresident, kus tal on kodu; kui tal on kodu mõlemas lepinguosalises
riigis, siison ta üksnes selle riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud jamajanduslikud sidemed (eluliste
huvidekeskus);

    b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalikkindlaks määrata või tal ei ole kodu kummaski lepinguosalises
riigis, siis onta selle lepinguosalise riigi resident, kus ta tavaliselt viibib;

   c) kui isik viibib tavaliselt mõlemaslepinguosalises riigis või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis onta
selle lepinguosalise riigi resident, mille kodanik ta on;
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    d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigikodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik,
lahendatakseküsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui isik on lõike 1 kohaselt mõlemalepinguosalise riigi resident, siis lepinguosaliste riikide pädevad
ametiisikudpüüavad kokkuleppe teel kindlaks määrata, millise lepinguosalise riigiresidendina isikut selle
lepingu tähenduses käsitatakse, arvestades isikupeakontori asukohta, kõrgeima juhtimisorgani asukohta,
asutamise või muul moelmoodustamise kohta või muud asjaomast tegurit; see ei kehti füüsilise isikukohta. Kui
kokkuleppele ei jõuta, ei anta sellele isikule lepingus ettenähtud maksusoodustusiega -vabastusi.

Artikkel 5
Püsivtegevuskoht

1. Selles lepingus tähendab püsiv tegevuskohtäritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt
toimubettevõtja äritegevus.</>
2. Püsivaks tegevuskohakspeetakse esmajoones:
   a) juhtkonna asukohta;
   b) filiaali;
   c) kontorit;
   d) tehast;
   e) töökoda ja
   f) kaevandust,nafta- ja gaasipuurauku, karjääri või muud loodusvarade kaevandamise kohta.

3. Ehitusplatsija ehitus- või seadmestamistöid käsitatakse püsiva tegevuskohana üksnes juhul,kui seal
tegutsetakse või selliseid töid tehakse üle 12 kuu.

4. Eelmistestlõigetest olenemata ei peeta püsivaks tegevuskohaks:
   a) ehitisekasutamist üksnes ettevõtjale kuuluva kauba ladustamiseks või väljapanekuks;
   b) ettevõtjalekuuluva kaubavaru hoiustamist üksnes ladustamiseks või väljapanekuks;
   c) ettevõtjale kuuluva kaubavaru hoiustamist üksnesselleks, et seda teisele ettevõtjale töötlemiseks anda;
   d) äritegevuse kindla koha pidamist ainult selleks,et ettevõtjale kaupa osta või teavet koguda; 
   e) äritegevuse kindla koha pidamist üksnesettevõtjale alapunktides a–d nimetamata tegevuse jaoks tingimusel,
et seetegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga, või
   f) äritegevuse kindla koha pidamist üksnesmitme alapunktides a–e nimetatud tegevuse jaoks tingimusel, et ka
sellistetegevuste kogum on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

5. Lõiget 4 ei kohaldata ettevõtja kasutusesolevale äritegevuse kindlale kohale, kui selle ettevõtja või tihedalt
seotudettevõtjate äritegevus toimub samas kohas või teistes kohtades samaslepinguosalises riigis ning:

   a) sedakohta või ühte nendest teistest kohtadest käsitatakse selle artikli kohaseltettevõtja või tihedalt seotud
ettevõtjate püsiva tegevuskohana või

   b) ettevõtjatesamas kohas toimuva äritegevuse või ettevõtja või tihedalt seotud ettevõtjateerinevates kohtades
toimuv äritegevus ei ole kogumis ettevalmistava võiabistava iseloomuga,

tingimusel, et ettevõtjate samas kohas toimuv äritegevusvõi ettevõtja või tihedalt seotud ettevõtjate erinevates
kohtades toimuväritegevus on ühtset majandustegevust täiendav tegevus.

6. Kui isik tegutseb lepinguosalises riigis ettevõtjanimel ning tavaliselt sõlmib lepinguid või tal on esmatähtis
roll selliste lepingutesõlmimise ettevalmistamisel, mida ettevõtja tavaliselt sõlmib olulisi muudatusitegemata,
ning need lepingud on sõlmitud:
  a) ettevõtja nimel või
   b) ettevõtja omandis või kasutuses oleva varaomandi üleandmiseks või sellele varale kasutusõiguse andmiseks
või
   c) teenuste osutamiseks ettevõtja poolt,
siis lõigetest 1 ja 2 olenemata, kuidarvestades lõiget 7, on ettevõtjal selles lepinguosalises riigis
püsivtegevuskoht nende tegevuste kaudu, mida see isik ettevõtja jaoks teeb; sätet eikohaldata, kui sellise isiku
tegevus piirdub lõikes 4 loetletud eesmärkideltehtavate toimingutega, mis ei muuda äritegevuse kindla koha
kaudu toimuvattegevust lõike 4 tähenduses püsivas tegevuskohas toimuvaks.

 

7. Lõiget 6 ei kohaldata, kui isik tegutseblepinguosalises riigis teise lepinguosalise riigi ettevõtja nimel
sõltumatu esindajananing tema tegevust esimesena nimetatud lepinguosalises riigis võib käsitadatema
tavapärase äritegevusena. Kui selline isik tegutseb üksnes või peamiselt ühevõi mitme sellise ettevõtja nimel,
kellega ta on tihedalt seotud, ei ole isikselle lõike tähenduses ühegi sellise ettevõtja sõltumatu esindaja.

8.Selleslepingus on isik või ettevõtja tihedalt seotud isiku või ettevõtjaga, kuitoetudes kõikidele asjaoludele,
on ühel kontroll teise üle või mõlematkontrollivad samad isikud või ettevõtjad. Igal juhul on isik või
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ettevõtjatihedalt seotud isiku või ettevõtjaga, kui ühel on enam kui 50-protsendilineotsene või kaudne osalus
teises (või äriühingu puhul enam kui 50 protsenti äriühinguaktsiate või osade hääleõigustest ja väärtusest
või osalusest äriühingu omakapitalis)või kui teisel isikul või ettevõtjal on enam kui 50-protsendiline otsene
võikaudne osalus isikus ja ettevõtjas või kahes isikus või ettevõtjas (või äriühingupuhul enam kui 50 protsenti
äriühingu aktsiate või osade hääleõigustest javäärtusest või osalusest äriühingu omakapitalis).

9. Kuilepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollib või teda kontrollitakse teiselepinguosalise riigi
residendist äriühingu poolt või kui äriühingu tegevustoimub püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil teises
lepinguosalises riigis,ei anna see alust käsitada üht äriühingut teise äriühingu püsiva tegevuskohana.

Artikkel 6
Kinnisvaratulu

1. Tulu, sealhulgas põllumajandusest või metsandusest saadudtulu, mida lepinguosalise riigi residentsaab teises
lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib maksustada seeteine lepinguosaline riik.

2. Termin kinnisvaramääratletakse varaasukoha riigi seaduste alusel. Termin hõlmab igal juhul kinnisasja
päraldist,eluskarja, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat seadet, maaomanditkäsitleva seadusega
sätestatud õigust, optsiooni või muud sama laadi kinnisvaraomandamise õigust, kinnisvara kasutusvaldust ning
õigust saada tasu maavaraleiukoha ja loodusvara kasutamise või kasutusõiguse eest; kinnisvarana eikäsitata
laeva ega õhusõidukit.

3. Lõiget 1 kohaldatakse kinnisvara isiklikust kasutamisest, rendile- või üürileandmisest või muul viisil
kasutamisestsaadud tulule.

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

Artikkel 7
Ärikasum

1. Lepinguosalise riigi ettevõtja kasumimaksustab ainult see lepinguosaline riik. Kui ettevõtja tegutseb
püsivategevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, võib seal maksustadakasumiosa, mida saab omistada
püsivale tegevuskohale lõike 2 kohaselt.

2. Sellesartiklis ja artiklis 23 käsitatakse lepinguosalises riigis lõikes 1 nimetatudpüsivale tegevuskohale
omistatava kasumina seda kasumit, mida püsiv tegevuskohteeldatavasti saaks, eeskätt tema tehingutest ettevõtja
teiste osadega, kui taoleks eraldiseisev ja sõltumatu ettevõtja, kes tegutseb samadel või sama laaditingimustel
samal või sama laadi tegevusalal, võttes arvesse ettevõtja püsivategevuskoha ja ettevõtja teiste osade kaudu
täidetud funktsioone, kasutatud varasidja võetud riske.

3.Kuilepinguosaline riik lõike 2 kohaselt korrigeerib ühe lepinguosalise riigiettevõtja lõikes 1 nimetatud
püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit jaasjakohaselt maksustab ettevõtja kasumi, mida on teises
lepinguosalises riigismaksustatud, korrigeerib see teine lepinguosaline riik topeltmaksustamisevältimiseks
vajalikus ulatuses kasumilt tasutavat maksusummat. Maksusummatkorrigeerides peavad lepinguosaliste riikide
pädevad ametiisikud vajadusekorral teineteisega nõu.

4. Seeartikkel ei mõjuta lepingu teiste artiklite kohaldamist, kui kasum hõlmabnendes teistes artiklites käsitletud
tulu.

Artikkel 8
Mere- ja õhuvedu

1.Lepinguosalise riigiettevõtja kasumit laeva või õhusõiduki käitamisest rahvusvahelistes vedudesmaksustab
ainult see lepinguosaline riik.

2. Artiklist 2 olenematavabastatakse lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelistes vedudes laeva võiõhusõiduki
käitamine Eesti ettevõtja puhul Jaapani ettevõtja maksust ningJaapani ettevõtja puhul Jaapani ettevõtja maksuga
sarnasest maksust, kui Eesti onselle pärast selle lepingu allakirjutamist kehtestanud.

3. Selleartikli lõikeid kohaldatakse ka kasumile, mis on saadud osalusest puulis võimuud liiki ühises
äritegevuses või rahvusvahelises veoorganisatsioonis.

Artikkel 9
Seotud ettevõtjad

1. Kui

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

   b) samadisikud otse või kaudselt osalevad mõlema lepinguosalise riigi ettevõtjajuhtimises, kontrollivad
ettevõtjaid või kui neil on osalus mõlema ettevõtjaosa- või aktsiakapitalis
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ningkui ettevõtjad 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. Kui lepinguosaline riik arvab oma ettevõtjakasumi hulka jaasjakohaselt maksustab tulu, mida on teises
lepinguosalises riigis maksustatudselle lepinguosalise riigi ettevõtja kasumina ja mille oleks saanud
esimesenanimetatud lepinguosalise riigi ettevõtja, kui ettevõtjad oleksid omavahelistessuhetes järginud
sama laadi tingimusi nagu sõltumatud ettevõtjad, korrigeeribsee teine lepinguosaline riik kasumilt tasutavat
maksusummat. Maksusummat korrigeerides arvestatakse lepinguteisi sätteid ja lepinguosaliste riikide pädevad
ametiisikud peavad vajadusekorral teineteisega nõu.

3. Lõikest 1 olenemata ei korrigeeri lepinguosalineriik oma ettevõtja kasumit selles lõikes nimetatud asjaoludel
pärast sellelepinguosalise riigi seadustes sätestatud tähtaja möödumist ning mitte mingiljuhul pärast kümne aasta
möödumist selle maksustamisaasta lõpust, milkorrigeeritav kasum oleks selles lõikes nimetatud tingimustel
ettevõtjale laekunud.Seda lõiget ei kohaldata pettuse või tahtliku rikkumise korral.

Artikkel 10
Dividend

1. Dividendi, mida lepinguosalise riigiresidendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigi residendile,
võibmaksustada see teine lepinguosaline riik.

2. Dividendi võib maksustada kadividendi maksva äriühingu residendiriik selle riigi seaduste kohaselt; kui
dividendi saaja on teise lepinguosalise riigi resident, ei võidividendilt võetava maksu määr ületada 10 protsenti
dividendi brutosummast.

3. Lõikest 2 olenemata maksustablepinguosalise riigi residendist äriühingu makstud dividendi ainult
teinelepinguosaline riik, kui dividendi saaja on teise lepinguosalise riigiresidendist äriühing, millel on kuue
kuu jooksul enne dividendi saamise õigusekindlaksmääramist otseselt või kaudselt vähemalt 10 protsenti
hääleõigustestdividendi maksvas äriühingus. 

4. Lõikeid2 ja 3 ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamisele, millest dividendimakstakse.

5. Lõiget3 ei kohaldata, kui dividendi võib maha arvata dividende maksva äriühingumaksustatava tulu
arvutamisel lepinguosalises riigis, kus äriühing on resident.

6. Sellesartiklis käsitatakse dividendina tulu osalusest või muust kasumi saamiseõigusest, mis ei ole võlanõue,
ning teistest õigustest saadavat tulu, midamaksustatakse nagu osalusest saadud tulu selle lepinguosalise riigi
seadustekohaselt, kus kasumit jaotav äriühing on resident.

7. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kuilepinguosalise riigi residendist dividendisaaja äritegevus toimub
püsivategevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, mille resident dividendimaksev äriühing on, ning ta saab
dividendi seoses püsiva tegevuskoha kaudutoimuva äritegevusega. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

8.  Kui lepinguosalise riigi residendistäriühing saab tulu teisest lepinguosalisest riigist, ei või see teine
lepinguosalineriik maksustada äriühingu makstavat dividendi ega jaotamata kasumit, kuigi needsisaldavad tulu,
mis on tekkinud selles teises lepinguosalises riigis; see eikehti teise lepinguosalise riigi residendile makstava
dividendi kohta egaselliselt osaluselt makstava dividendi kohta, mis on seotud selles teises lepinguosalisesriigis
asuva püsiva tegevuskohaga.

Artikkel 11
Intress

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

2. Lepinguosalises riigis tekkivat intressi võiboma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik;
kui intressi saajaon teise lepinguosalise riigi resident, ei või intressilt võetava maksu määrületada 10 protsenti
intressi brutosummast.

3.Lõikest 2 olenemata maksustab lepinguosalises riigistekkivat intressi ainult teine lepinguosaline riik, kui:
   a) intressisaaja on selle teise lepinguosalise riigi valitsus, haldusüksus või kohalikuomavalitsuse üksus,
keskpank või muu valitsuse omandis olev institutsioon või
   b) intressisaaja on teise lepinguosalise riigi resident ning võlanõude on taganud,kindlustanud või kaudselt
rahastanud teise lepinguosalise riigi valitsus,haldusüksus või kohaliku omavalitsuse üksus, keskpank või muu
valitsuse omandisolev institutsioon.
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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,samuti muu tulu, mida maksustatakse selle lepinguosalise riigi
seaduste alusel,kus intress tekib, kui raha laenamisest saadud tulu. Artiklis 10 käsitletudtulu ning hilinenud
makse eest võetavat viivist selle artikli tähendusesintressina ei käsitata.

5. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kuilepinguosalise riigi residendist intressisaaja äritegevus toimub
püsivategevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, kus intress tekib ja kusta saab intressi püsiva tegevuskoha
kaudutoimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

6. Intresson tekkinud lepinguosalises riigis, kui intressi maksab selle lepinguosalise riigiresident. Kui võlgnevus,
millelt intressi makstakse, on seotud püsivategevuskohaga ning kui intressikulu kannab püsiv tegevuskoht,
on intress tekkinud püsiva tegevuskoha lepinguosalisesriigis, olenemata sellest, kas intressi maksja on
lepinguosalise riigiresident või mitte.

7.  Kui intressimaksja ja intressi saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületabvõlanõude
eest makstava intressi summa seda summat, milles oleksid intressimaksja ja intressi saaja kokku leppinud
ilma sellise suhteta, kohaldatakse sedaartiklit ainult viimati nimetatud summale. Enammakstud intress
maksustataksekummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisisätteid.

Artikkel 12
Litsentsitasu

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

2. Lepinguosalises riigis tekkivatlitsentsitasu võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline
riik;kui intressi saaja on teise lepinguosalise riigi resident, ei võilitsentsitasult võetava maksu määr ületada viis
protsenti litsentsitasubrutosummast.

3. Sellesartiklis käsitatakse litsentsitasuna makset, mida saadakse kirjandus- võikunstiteose (sealhulgas
kinofilmi)või teadustöö autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani võisalajase valemi või
protsessi kasutamise või kasutamise õiguse eest või tööstusliku, kaubandusliku või teadusalaseoskusteabe 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. Litsentsitasuon tekkinud lepinguosalises riigis, kui litsentsitasu maksja on selle lepinguosaliseriigi resident.
Kui litsentsitasu maksmise kohustus on seotud püsivastegevuskohas toimuva äritegevusega ning litsentsitasu
kulu kannab püsivtegevuskoht, on litsentsitasu tekkinud püsiva tegevuskoha lepinguosalises riigis,olenemata
sellest, kas litsentsitasu maksja on lepinguosalise riigiresident või mitte.

6.Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasusaaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab eseme
kasutamise,kasutamise õiguse või oskusteabe eest makstav litsentsitasu seda summat, millesoleksid litsentsitasu
maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellisesuhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati
nimetatud summale.Enammakstud litsentsitasu maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seadustekohaselt,
arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13
Kasu vara võõrandamisest

1. Kasu, mida lepinguosalise riigi residentsaab artiklis 6 määratletud ja teises lepinguosalises riigis asuva
kinnisvaravõõrandamisest, võib maksustada see teine lepinguosalineriik.

2. Kasu, mida lepinguosalise riigi residentsaab sellise vara võõrandamisest, mida ta kasutab teises
lepinguosalises riigispüsiva tegevuskoha äritegevuses või püsiva tegevuskoha (eraldi või koosettevõttega)
võõrandamisest, võib maksustada see teine lepinguosaline riik; seeei kehti artiklis 6 nimetatud kinnisvara kohta.

3. Kasu, mida lepinguosalise riigi ettevõtjasaab laeva või õhusõiduki võõrandamisest, mida see ettevõtja käitab
rahvusvahelistesvedudes või sellise laeva või õhusõiduki käitamisega seotud vara võõrandamisest,maksustab
ainult see lepinguosaline riik; see ei kehti artiklis 6 nimetatudkinnisvara kohta.

4. Kasu, mida lepinguosaliseriigi resident saab osaluse võõrandamisest äriühingus või muu võrreldavaosaluse
võõrandamisest, näiteks osaluse võõrandamisest seltsingus, trustis võiinvesteerimisfondis, võib maksustada
teine lepinguosaline riik, kui osaluseväärtus tuleneb ükskõik millisel ajal 365 päeva jooksul enne võõrandamist
vähemalt50 protsendi ulatuses otseselt või kaudselt selles teises lepinguosalisesriigis asuvast artiklis 6 nimetatud
kinnisvarast; see ei kehti, kui osalusegakaubeldakse artikli 22 lõike 7 punktis b määratletud tunnustatud börsil
jaresidendile ning temaga seotud isikutele kuulub kokku 5 protsenti või vähem osalusest.

5. Selle artikli eelmisteslõigetes käsitlemata vara võõrandamisest saadava kasu maksustab ainultlepinguosaline
riik, mille resident on vara võõrandaja.
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Artikkel 14
Palgatöö

1. Lepinguosalise riigi residendi palka jatöösuhtest saadud muud tasu maksustab ainult see lepinguosaline
riik,arvestades artikleid 15, 17 ja 18. Kui lepinguosalise riigi resident ontöötanud ka teises lepinguosalises riigis,
võib selles teises riigis teenitudtasu maksustada see teine lepinguosaline riik.

2. Lõikest1 olenemata maksustab lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalisesriigis töösuhtest saadud
tasu ainult esimesena nimetatud lepinguosaline riik, kui:
   a) tasu saaja viibib teises lepinguosalisesriigis kokku kuni 183 päeva asjaomasel maksustamisaastal algava või
lõppeva kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul, ja
   b) tasu maksab tööandja või tasu makstakseselle tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident,
ja
   c) tasu ei maksta tööandjateises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või selle
püsivategevuskoha arvel.

3. Selle artikli eelmistest lõigetestolenemata võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelistelvedudel
käitataval laeval või õhusõidukil töötamise eest saadud tasu maksustadasee lepinguosaline riik.

Artikkel 15
Juhatuse liikmetasu

Juhatuse liikme tasu ja muud seda laadi maksed, mida lepinguosalise riigiresident saab teise lepinguosalise riigi
residendist äriühingu juhatuse või samalaadseorgani liikmena, võib maksustada see teine lepinguosaline riik.

Artikkel 16
Meelelahutaja jasportlase tulu

1. Artiklist 14 olenemata võiblepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta saab teises lepinguosalises
riigismeelelahutajana teatris, filmis, raadios, televisioonis või mujal esinemiseeest või muusiku või sportlasena
tegutsedes, maksustada see teinelepinguosaline riik.

2.Artikliga 14 ei ole vastuolus, kui meelelahutaja või sportlase tulu, mislaekub tema asemel mõnele teisele
isikule, maksustab lepinguosaline riik, kusmeelelahutaja või sportlane tegutses.

Artikkel 17
Pension

Lepinguosalise riigi residendi saadudpensioni ja muud seda laadi tasu maksustab ainult see lepinguosaline riik. 

Artikkel 18
Avalik teenistus

1. a) Palka ja muud tasu, mida lepinguosaline riik,selle haldusüksus või kohaliku omavalitsuse   üksusmaksab
isikule lepinguosalise riigi, selle haldusüksuse või omavalitsusüksuseasutuses töötamise eest, maksustab ainult
see lepinguosalineriik; see ei kehti pensioni ja muu seda laadi tasu kohta.

b) Sellistpalka ja muud tasu, välja arvatud pensioni ja muud seda laadi tasu, maksustabainult teine
lepinguosaline riik, kui isik on töötanud selles teiseslepinguosalises riigis ja ta on selle riigi resident ning ta on:
   i) selle teise lepinguosalise riigi kodanikvõi
   ii) selle teise lepinguosalise riigi resident,kuid tema residentsus tuleneb ka muust asjaolust kui töötamine.

2. Lepinguosalise riigi, selle haldusüksusevõi kohaliku omavalitsuse üksuse äritegevusega seotud töö eest
saadud palgaleja muule tasule, välja arvatud pensionile ja muule seda laadi tasule, kohaldatakseartikleid 14, 15
ja 16.

Artikkel 19
Üliõpilase tulu

Lepinguosaline riik ei maksusta tematerritooriumil üksnes õpingutel või praktikal viibiva üliõpilase
võipraktikandi ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks tehtavaid väljamakseid,kui isik on teise lepinguosalise
riigi resident või oli seda vahetult enneõppima või praktikale asumist ja väljamakse tehakse väljaspool õppimis-
võipraktikakoha lepinguosalist riiki asuvast allikast. Selles artiklis sätestatudmaksuvabastust kohaldatakse
praktikandile kuni üks aasta alates tema esimesepraktika alguse kuupäevast selles lepinguosalises riigis.

Artikkel 20
Vaikiv seltsing
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Selle lepingu teistest sätetest olenemata võib vaikiva seltsinglasevaikiva seltsingu (Jaapani puhul Tokumei
Kumiai) lepingu või muu samalaadselepingu alusel saadud tulu või kasu maksustada oma riigi seaduste
kohaseltlepinguosaline riik, kus selline tulu või kasu tekib.

Artikkel 21
Muu tulu

1. Lepinguosalise riigi residendi tulu, mida lepingu eelmistes artiklites eiole käsitletud, maksustab olenemata
tulu tekkimise kohast ainult seelepinguosaline riik.

2. Lõiget 1 ei kohaldata sellele tulule, mida lepinguosalise riigi residentsaab teises lepinguosalises riigis
püsiva tegevuskoha kaudu tegutsedes, kuiõigused või vara, millest tulu on tekkinud, on seotud püsiva
tegevuskohaga;lõiget ei kohaldata artiklis 6 nimetatud kinnisvarast saadud tulule. Sellisteljuhtudel kohaldatakse
artiklit 7.

3. Kui lõikes 1 nimetatudresidendi ja väljamakse tegija või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttuületab
lõikes 1 nimetatud tulu summa seda summat, milles nad oleksid kokkuleppinud ilma sellise suhteta,
kohaldatakse seda artiklit ainult viimatinimetatud summale. Enammakstud tulu maksustatakse kummagi
lepinguosalise riigiseaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 22
Õigus soodustustele

1. Lepinguosalise riigiresidendil on õigus artikli 10 lõikes 3 või artikli 11 lõike 3 punktis bsätestatud
soodustustele, kui see resident on lõike 2 kohaselt kvalifitseeritudisik.

2. Lepinguosalise riigi resident on kvalifitseeritud isik ainultjuhul, kui ta on:
   a) füüsilineisik;
   b) lepinguosaliseriigi valitsus, selle haldusüksus või kohaliku omavalitsuse üksus või keskpank;
   c) äriühing,kui tema aktsiate põhiklassiga kaubeldakse regulaarselt ühel või mitmeltunnustatud
väärtpaberibörsil;
   d) pensionifond,kui soodustuse kohaldamise nõude tegemise maksustamisaasta alguses on
vähemalt50 protsenti selle tulusaajatest, liikmetest või osakuomanikest emma-kummalepinguosalise riigi
residentidest füüsilised isikud või
   e) muuisik kui füüsiline isik, kui emma-kumma lepinguosalise riigi residentidele, keson kvalifitseeritud isikud
punktide a, b, c või d alusel, kuulub otseselt võikaudselt vähemalt 50 protsenti hääleõigustest või muudest
tulutoovatestõigustest selles isikus.

3. Lepinguosaliseriigi residendil on õigus artikli 10 lõikes 3 või artikli 11 lõike 3 punktis b nimetatudtulu suhtes
ettenähtud soodustustele, kui:

    a) pensionifondison soodustuse saamiseks nõude esitamise maksustamisaasta alguses vähemalt 75protsenti
tulusaajatest, liikmetest või osakuomanikest võrdväärsetestkasusaajatest füüsilised isikud või

    b) kõigilteistel juhtudel kuulub isikutele, kes on võrdväärsed kasusaajad, otseselt võikaudselt vähemalt 75
protsenti selle residendi hääleõigustest või muudesttulutoovatest õigustest.

4. Lõike2 punkti e ja lõike 3 punkti b kohaldamisel loetakse nendes punktides nimetatudtingimused
lepinguosalise riigi residendi suhtes täidetuks, kui see resident vastabnendele tingimustele kaheteistkümne kuu
jooksul, sealhulgas väljamakse tegemisekuupäeval (dividendide puhul kuupäeval, mil õigus dividendile kindlaks
määratakse).  

5. a) Lepinguosalise riigi residendil on õigusartikli 10 lõikes 3 või artikli 11 lõike 3punktisb nimetatud tulu
suhtes ettenähtud soodustustele, kui:
   i) residendilon äritegevus selles lepinguosalises riigis (välja arvatud enda nimelinvesteeringute tegemine või
nende haldamine; see ei kehti panga, kindlustusseltsivõi väärtpaberite vahendaja tegevuse kohta), ja
   ii) saadudtulu on seotud või kaasneb selle äritegevusega.

b) Kuilepinguosalise riigi resident saab tulu teises lepinguosalises riigis toimuvastäritegevusest või ta saab
teises lepinguosalises riigis tekkinud tulu endagatihedalt seotud isikult, on punkti a tingimused täidetud selle
tulu suhtes vaidsiis, kui esimesena nimetatud lepinguosalises riigis toimuv äritegevus moodustabolulise osa
teises lepinguosalises riigis toimuvast äritegevusest. Selle, kas äritegevusmoodustab olulise osa selle punkti
tähenduses, tehakse kindlaks kõikide asjaoludepõhjal.

c) Isikulepinguosalises riigis toimuva äritegevuse kindlaksmääramisel punkti a aluselloetakse sellise seltsingu
äritegevus, kus isik on seltsinglane, või isikugatihedalt seotud isikute äritegevus selle isiku äritegevuseks.

6. Lepinguosaliseriigi residendil, kes ei ole kvalifitseeritud isik ning kellel ei ole lõike 3või 5 alusel õigus artikli
10 lõikes 3 või artikli 11 lõike 3 punktis bnimetatud soodustustele, on õigus nimetatud soodustusele juhul, kui
lepinguosaliseriigi pädev ametiisik, kellele taotlus soodustuse saamiseks tehti, teebkindlaks, et selle residendi
asutamise, omandamise või haldamise ning temategevuse peamine eesmärk ei olnud soodustuse saamine.
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7. Sellesartiklis:

   a) aktsiate põhiklasstähendab äriühinguaktsiate klassi või klasse, mis väljendavad äriühingu hääleõiguste
enamust;

   b) tunnustatud väärtpaberibörstähendab:
     i) väärtpaberibörsi,mis on asutatud Jaapani finantsinstrumentide- ja börsiseaduse alusel (1948.aasta seadus
number 25);
     ii) reguleeritudturgu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014 direktiivi 2014/65/ELfinantsinstrumentide
turgude kohta ning millega muudetakse direktiive2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (muudetud kujul) või muu hilisema
direktiivi kohaselt;
     iii) Hong Kongibörsi ja kliiringut, NASDAQ süsteemi, New Yorgi väärtpaberibörsi, Singapuribörsi, SIX
Šveitsi börsi ning Taiwani väärtpaberibörsi ja
     iv) muudväärtpaberibörsi, mille tunnustamise selle artikli tähenduses lepinguosalisteriikide pädevad
ametiisikud kokku lepivad;

   c) võrdväärnekasusaajatähendab isikut, kellel on õigus selle lepingu alusel teatava tulusuhtes lepinguosaliselt
riigilt taotletavale soodustusele lepinguosalise riigiseaduse, lepingu või muu rahvusvahelise dokumendi alusel,
tingimusel, et see soodustuson võrdne lepingu alusel teatava tulu suhtes antava soodustusega.

8. Olenemata selle lepingu teistest sätetest,ei anta selles lepingus tulu suhtes ettenähtud soodustust, kui
kõikideasjaolude põhjal on mõistlik järeldada, et soodustuse saamine oli tehingu, misotseselt või kaudselt viis
selle soodustuse saamiseni, üks peamistesteesmärkidest; see ei kehti juhul, kui nendel asjaoludel soodustuse
andminevastab lepingu asjakohaste sätete eesmärgile.

Artikkel 23
Topeltmaksustamisekõrvaldamine

1. KuiJaapani resident saab Eestist tulu, mida selle lepingu kohaselt võib maksustadaEestis, lubatakse selle
residendi Jaapanis tasutavast maksust maha arvatasumma, mis võrdub Eestis sellelt tulult tasutava tulumaksuga,
arvestadesJaapani seadustega, mis võimaldavad Jaapani maksust maha arvata teistesriikides (peale Jaapani)
makstavat maksu. Mahaarvatav summa ei ületa sellele tulule kohaldatavatJaapani maksusummat.

2. Eesti residendi puhulvälditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
   a) kui Eesti resident saab tulu, mida sellelepingu kohaselt on maksustatud Jaapanis, vabastab Eesti selle tulu
maksust, võttesarvesse punkti b, ja
   b) kui Eesti residendi saadud tulu on lepingukohaselt Eestis maksust vabastatud, võib Eesti sellest hoolimata
residendi ülejäänudmaksukoormuse arvutamisel vabastatud tulu osa arvesse võtta.

Artikkel 24
Võrdne kohtlemine

1. Lepinguosaline riik maksustab teiselepinguosalise riigi kodanikku ja kohaldab talle maksustamisega
kaasnevaid nõudeidsamamoodi nagu oma kodanikule samadel asjaoludel. Seda lõiget kohaldatakseolenemata
artiklist 1 ka isikule, kes ei ole kummagi lepinguosalise riigiresident.

2. Lepinguosaliseriigi ettevõtja teises lepinguosalises riigis asuvat püsivat tegevuskohtamaksustatakse
samadel alustel kui teise lepinguosalise riigi samal tegevusalaltegutsevat ettevõtjat. Seda lõiget ei tõlgendata
kui lepinguosalise riigikohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile tema perekonnaseisuvõi
perekondlike kohustuste tõttu samasugust maksusoodustust, -vabastust või-vähendust, mida ta võimaldab oma
residendile.

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, artikli 12 lõikes 6ega artikli 21
lõikes 3 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. Sedaartiklit kohaldatakse olenemata artiklist 2 kõigile maksudele, millelepinguosaline riik või selle
haldusüksus või kohaliku omavalitsuse üksus onkehtestanud.

Artikkel 25
Vastastikuse kokkuleppe menetlus
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1. Kui isik arvab, et lepinguosalise riigitegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist, mis
ei olelepinguga kooskõlas, võib ta lepinguosaliste riikide õigusaktidest sõltumataesitada kaebuse kummagi
lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule. Kaebustuleb esitada kolme aasta jooksul alates päevast, mil teatati
lepingut rikkuvatmaksustamist põhjustavast tegevusest.

2. Kui kaebus on pädeva ametiisiku arvatesõigustatud ja ta ei leia rahuldavat lahendust, püüab ametiisik
kaebuselahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädevaametiisikuga, järgides põhimõtet,
et seda lepingut rikkuvat maksustamist tulebvältida. Kokkulepe täidetakse lepinguosaliste riikide õigusaktides
ettenähtud ajapiirangutkohaldamata.

3. Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikudpüüavad selle lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad
küsimusedlahendada vastastikusel kokkuleppel. Topeltmaksustamise vältimiseks võivad nadteineteisega nõu
pidada ka lepingus käsitlemata juhtudel.

4. Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikudvõivad selle artikli eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele
jõudmisekssuhelda teineteisega vahetult, sealhulgas pädevatest ametiisikutest või nendeesindajatest
moodustatud ühiskomisjoni kaudu.

5.   Kui

   a) isikon lõike 1 kohaselt esitanud lepinguosaliseriigi pädevale ametiisikule kaebuseühe või mõlema
lepinguosalise riigi tegevuse kohta, mis põhjustas maksustamist,mis ei olnud lepinguga kooskõlas, ja

   b) pädevad ametiisikud ei suuda lõike 2 aluselkokkuleppele jõuda kahe aasta jooksul alates kaebuse
esitamisest teiselepinguosalise riigi pädevale ametiisikule,

esitatakse lahendamata küsimused isikunõudmisel vahekohtule. Lahendamata küsimusi ei esitata vahekohtule,
kui samasasjas on ühes neist riikidest olemas kohtu- või kohtueelse vaidlusorgani otsus.Vahekohtu otsus on
siduv mõlemale lepinguosalisele riigile ja see täidetaksenende lepinguosaliste riikide õigusaktides ettenähtud
ajapiirangut kohaldamata,välja arvatud juhul, kui asjasse otseselt puutuv isik ei nõustu vahekohtuotsuse
rakendamiseks sõlmitud vastastikuse kokkuleppega. Lepinguosalisteriikide pädevadametiisikud lepivad selle
lõike kohaldamise viisi kokkuvastastikuse kokkuleppe menetluse käigus.

6. Lõiget5 ei kohaldata artikli 4 lõikes 3 nimetatud juhtudel.

Artikkel 26
Teabevahetus

1. Lepinguosaliste riikidepädevad ametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks või riigisiseste
õigusaktidekohaldamiseks eeldatavalt asjakohast teavet lepinguosalises riigis, sellehaldusüksuses või kohaliku
omavalitsuse üksuses kehtestatud maksude kohtatingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus.
Artiklid 1 ja 2teabevahetust ei piira.

2.Lepinguosaline riik käsitab lõike 1 aluselsaadud teavet salajasena samamoodi nagu oma õigusaktide alusel
saadud teavet jaavaldab seda üksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud jahaldusasutused), kes lõikes
1 nimetatud makse määrab, kogub või sisse nõuab võimaksudega seotud kaebusi lahendab või eeltoodu
üle järelevalvet teostab.Selline isik või ametivõim kasutab teavet ainult eelloetletud eesmärkidel.Teavet
võib avaldada avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses. Eelnevastolenemata võib lepinguosaline riik saadud
teavet kasutada teistel eesmärkidel,kui seda lubavad mõlema lepinguosalise riigi õigusaktid ja teavet
edastavalepinguosalise riigi pädev ametiisik annab selleks nõusoleku.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei tõlgendata lepinguosaliseriigi kohustusena:
   a) rakendada haldusabinõusid, mis on vastuoluslepinguosaliste riikide seaduste ja halduspraktikaga;
   b) anda teavet, mis ei ole lepinguosalisteriikide seaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;
   c) anda teavet, mis sisaldab äri-, tööstus-või ametisaladust või käsitleb kaubavahetust, või teavet, mille
avaldamine onvastuolus avaliku korraga;
   d) saada või anda teavet, mis paljastakskonfidentsiaalset suhtlust kliendi ja advokaadi, juristi või muu
õiguslikuesindaja vahel, kui see suhtlus on tekkinud:
     i) õigusnõu otsimisel või andmisel või  
     ii) olemasoleva või kavandatava õiguslikumenetluse tarbeks.

4. Kui lepinguosaline riik on selle artiklikohaselt taotlenud teavet, siis teine lepinguosaline riik võtab teabe
saamiseksmeetmeid ka juhul, kui see teine lepinguosaline riik ei vaja sellist maksualastteavet enda tarbeks.
Eelmises lauses sätestatud kohustus on piiratud lõikega 3,kuid seda piirangut ei või ühelgi juhul tõlgendada kui
lepinguosalise riigiõigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

5.Lõiget 3 ei tõlgendata lepinguosalise riigivõimalusena keelduda teabe andmisest ainult seetõttu, et teabe
valdaja onkrediidiasutus, muu finantsasutus, esindajakonto omanik, esindaja võiusaldusisik või teave puudutab
osalust isikus.

Artikkel 27
Abimaksude sissenõudmisel
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1. Lepinguosalised riigid abistavad teineteistmaksunõuete täitmisele pööramisel. Artiklid 1 ja 2 abi osutamist
ei piira.Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad selle artikli kohaldamisekorras omavahel kokku
leppida.

2. Selles artiklis tähendab maksunõue järgmistemaksudena tasutavat summat, tingimusel et maksustamine ei ole
vastuolus lepinguega muu dokumendiga, mille pooled on lepinguosalised riigid, samuti sellesummaga seotud
intressi ja trahvi ning maksu kogumise või võlgniku vara säilitamisekulusid:

   a) Jaapanis:
     i) artikli 2 lõike 1 punkti aalapunktides i–iv nimetatud maksud;
     ii) ülesehitustööde maks äriühingutele;
     iii) tarbimismaks;
     iv) kohalik tarbimismaks;
     v) pärandimaks ja
     vi) kinkemaks;

   b) Eestis:
     i) tulumaks;
     ii) sotsiaalmaks;
     iii) maamaks ja
     iv) käibemaks;

c) muu maks, milles lepinguosaliste riikidevalitsused aeg-ajalt diplomaatiliste nootide vahetamise teel kokku
lepivad;

d) punktidega a, b või c hõlmatud maksudeasemele või lisaks nendele pärast selle lepingu allakirjutamist
kehtestatud samanevõi sama laadi maks.  

3. Kui lepinguosalise riigi maksunõue on sellelepinguosalise riigi seaduste kohaselt täitmisele pööratav ja
maksukohustuslaneei saa sel ajal selle lepinguosalise riigi seaduste kohaselt maksunõudetäitmisele pööramist
ära hoida, võtab teise lepinguosalise riigi pädevametiisik esimesena nimetatud lepinguosalise riigi pädeva
ametiisiku taotluselmaksunõude täitmisele pööramise üle. Teine lepinguosaline riik kogub maksunõudesumma
kooskõlas oma maksude sundsissenõudmist ja kogumist käsitlevateseadustega, nagu oleks tegu tema enda
maksunõudega, mis vastas tingimustele, etteine lepinguosaline riik saab selle lõike alusel taotlust teha.

4. Kui lepinguosaline riik võib maksunõudetäitmisele pööramise tagamiseks oma õiguse kohaselt rakendada
võlgniku varasäilitamise abinõusid, võtab teise lepinguosalise riigi pädev ametiisikesimesena nimetatud
lepinguosalise riigi pädeva ametiisiku taotlusel maksunõudeüle, et rakendada võlgniku vara säilitamise
abinõusid. Teine lepinguosalineriik rakendab maksukohustuslase vara säilitamise abinõusid kooskõlas
omaseadustega, nagu oleks tegu tema enda maksunõudega, isegi kui nende abinõuderakendamise ajal ei ole
maksunõue esimesena nimetatud lepinguosalises riigistäitmisele pööratav või on maksukohustuslasel õigus ära
hoida selle täitmine.

5. Kui lepinguosalise riigi pädev ametiisik onlõigetes 3 ja 4 nimetatud eesmärkidel maksunõude üle võtnud,
ei kohaldata neistlõigetest olenemata selles lepinguosalises riigis selle nõude suhtesajapiiranguid ega eeliseid,
mida kohaldatakse maksunõude suhtes selle lepinguosaliseriigi seaduste kohaselt. Lisaks ei ole lõigete 3 ja 4
eesmärgil ülevõetudmaksunõudel lepinguosalises riigis eelist, mis on sellel maksunõudel teiselepinguosalise
riigi seaduste kohaselt.

6. Lepinguosalise riigi pädeva ametiisiku lõigetes3 ja 4 nimetatud eesmärkidel maksunõude täitmisele
pööramisel kohaldatakse samutähtaegade peatumisi või katkemisi, mida teise lepinguosalise riigi seadustealusel
oleks kohaldatud maksunõude täitmisele pööramisel. Esimesena nimetatudlepinguosalise riigi pädev ametiisik
teavitab teise lepinguosalise riigipädevat ametiisikut sellistest toimingutest.

7.Lepinguosalise riigi maksunõude olemasolu,selle kehtivuse ja summa üle peetavaid vaidlusi menetleb selle
riigi kohus võihaldusasutus. Seda artiklit ei tõlgendata õigusena pidada selliseid menetlusiteise lepinguosalise
riigi kohtus või haldusasutuses.

8. Kui lepinguosalise riigi pädeva ametiisiku lõike3 või 4 kohase taotluse esitamise ja teise lepinguosalise
riigi poolt summakogumise ja selle esimesena nimetatud lepinguosalisele riigile ülekandmisevahelisel ajal
maksunõue lakkab olemast, siis:

   a) lõikes 3 nimetatud taotluse korralesimesena nimetatud lepinguosalise riigi maksunõue, mis on selle
lepinguosaliseriigi seaduste kohaselt täitmisele pööratav ja mille täitmisele pööramistmaksukohustuslane ei saa
sellel ajal selle lepinguosalise riigi seadustekohaselt ära hoida, või

   b) lõikes 4 nimetatud taotluse korral esimesenanimetatud lepinguosalise riigi maksunõue, mille suhtes see riik
võib omaseaduste kohaselt rakendada maksukohustuslase vara  säilitamise abinõusid, et tagada selletäitmine,
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teatab esimesena nimetatud lepinguosaliseriigi pädev ametiisik sellest viivitamata teise lepinguosalise riigi
pädevaleametiisikule ja teise lepinguosalise riigi pädeva ametisiku valikul esimesenanimetatud lepinguosalise
riigi pädev ametisik kas peatab oma taotluse või võtabselle tagasi.

9. Seda artiklit ei tõlgendata lepinguosaliseriigi kohustusena:

   a) rakendada haldusabinõusid, mis on vastuoluslepinguosaliste riikide seaduste ja halduspraktikaga;

   b) rakendada abinõusid, mis on vastuolusavaliku korraga;

   c) osutada abi, kui teine lepinguosaline riikei ole võtnud kõiki oma seaduste ja halduspraktikaga võimaldatud
asjakohaseidkogumis- või säilitamismeetmeid;

   d) osutada abi juhul, kui see tekitaks sellele lepinguosaliseleriigile halduskoormust, mis on ilmselgelt
ebaproportsionaalne teise lepinguosaliseriigi saadava kasuga.

Artikkel 28
Diplomaatilise esinduse jakonsulaarasutuse töötaja

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

Artikkel 29
Pealkirjad

Lepinguartiklite pealkirjad on lisatud vaid viitamise hõlbustamiseks ning need eimõjuta lepingu tõlgendamist.

Artikkel 30
Lepingu jõustumine

1. Leping kiidetakse heaks mõlemalepinguosalise riigi õigusliku menetluse kohaselt ning see
jõustubkolmekümnendal päeval pärast heakskiitmise kohta saadetavate diplomaatilistenootide vahetamise
kuupäeva.

2. Lepingut kohaldatakse:
   a) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1.jaanuaril või hiljem algaval maksustamisaastal tasutava maksu suhtes,
kui maksukogutakse maksustamisaasta alusel ja
   b) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1.jaanuaril või hiljem tasutava muu maksu suhtes, kui maksu ei koguta
maksustamisaastaalusel.

Artikkel 31
Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Lepinguosalineriik võib lepingu lõpetada, teatades
sellest diplomaatiliste kanalite kaudukirjalikult teisele lepinguosalisele riigile ette vähemalt kuus kuud
ennekalendriaasta lõppu pärast viie aasta möödumist lepingu jõustumise kuupäevast.Sel juhul ei kohaldata
lepingut:
   a) teate edastamisele järgnevaaasta 1. jaanuaril või hiljem algaval maksustamisaastal tasutava maksu
suhtes,kui maksu kogutakse maksustamisaasta alusel ja
   b) teate edastamisele järgnevaaasta 1. jaanuaril või hiljem tasutava muu maksu suhtes, kui maksu ei koguta
maksustamisaastaalusel.

Selle kinnituseks on valitsuste volitatud isikud lepingule allakirjutanud.

Koostatud 30. augustil 2017. aastal Tallinnas kahes eksemplaris inglisekeeles.

Eesti Vabariigi nimel Jaapani nimel
Toomas Tõniste Yoko Yanagisawa

PROTOKOLL

EestiVabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ningmaksudest hoidumise ja
maksupettuste tõkestamise lepingu (edaspidi leping) allakirjutamisel on EestiVabariik ja Jaapan leppinud kokku
järgmises, mis moodustab lepingu lahutamatuosa.

1. Lepingu artikli 1 lõike2 suhtes

Termin maksustamise mõttes läbipaistevtähendabolukordi, kui lepinguosalise riigiseaduse alusel ei maksustata
üksuse tulu või tuluosa üksuse tasandil, vaid sellesüksuses osalust omavate isikute tasandil, nii nagu need isikud
oleksid saanud selletulu või tuluosa otse selle saamise ajal, sõltumata sellest, kas üksus sedatulu või tuluosa
neile isikutele jaotas või mitte.  
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2. Lepinguosalise riigi residendi tulu osalusestäriühingus või muust võrreldavast osalusest, näiteks osalusest
seltsingus,trustis või investeerimisfondis, võib olenemata lepingu sätetest maksustadateine lepinguosaline riik
oma seaduste alusel, kui osaluse väärtus tuleneb ükskõikmillisel ajal 365 päeva jooksul enne tulu väljamaksmist
vähemalt 50 protsendiulatuses otseselt või kaudselt selles teises lepinguosalises riigis asuvastartiklis 6 nimetatud
kinnisvarast.

3. Lepinguartikli 25 lõike 5 suhtes

a) Lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud kehtestavad vastastikusel kokkuleppel korra, ettagada vahekohtu
otsuse rakendamine kahe aasta jooksul alates lepingu artikli 25 lõike 5 kohase vahekohtutaotluse esitamisest,
välja arvatud juhul, kui vahekohtujuhtumigaotseselt seotud isiku tegevus või tegevusetus takistab juhtumi
lahendamist võikui lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud ja see isik ei lepi kokkuteisiti.

b) Vahekohusmoodustatakse järgmiselt:
   i) Vahekohtuson kolm füüsilisest isikust vahekohtunikku, kellel on teadmised või kogemusedrahvusvahelistes
maksuasjades.

   ii) Kummagilepinguosalise riigi pädev ametiisik nimetab ühe vahekohtuniku, kes võib ollanii lepinguosalise
riigi kui ka muu riigi kodanik. Lepinguosaliste riikidepädevate ametiisikute nimetatud kaks vahekohtunikku
nimetavad kolmandavahekohtuniku, kes tegutseb vahekohtu esimehena vastavalt lepinguosalisteriikide pädevate
asutuste vahel kokkulepitud korrale.

   iii) Ükskivahekohtunik ei või olla kummagi lepinguosalise riigi maksuhalduri töötaja ega võiolla mingilgi
moel seotud juhtumiga, mille kohta vahekohtutaotlus on esitatud.Kolmas vahekohtunik ei või olla kummagi
lepinguosalise riigi kodanik, temaalaline elukoht ei ole võinud olla kummaski lepinguosalises riigis ning ta ei
olevõinud olla kummagi lepinguosalise riigi teenistuses.

   iv)   Lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud tagavad, et enne vahekohtumenetluses osalemist on
kõikideltvahekohtunikelt saadud lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule saadetavkinnitus, millega
vahekohtunikud kohustuvad täitma samu konfidentsiaalsusnõudeid,mis on sätestatud lepingu artikli 26 lõikes 2
ja lepinguosaliste riikideseadustes.

    v) Kummagilepinguosalise riigi pädev ametiisik katab enda nimetatud vahekohtuniku ja omakulud. Kolmanda
vahekohtuniku kulud ja vahekohtumenetlusega seotud muud kuludkatavad lepinguosaliste riikide pädevad
ametiisikud võrdselt.

c) Lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud annavad vahekohtunikele vahekohtu otsuse tegemiseksvajalikku
teavet viivitamata.

d) Vahekohtuotsust mõistetakse järgmiselt:

   i) Vahekohtuotsus ei loo pretsedenti.

   ii) Vahekohtuotsus on lõplik, välja arvatud juhul, kui otsus on kummagi lepinguosalise riigikohtus tunnistatud
täidetamatuks seoses lepingu artikli 25 lõike 5, käesolevapunkti või lepingu artikli 25 lõike 5 ja käesoleva
protokolli punkti a kohasemenetlusnormi rikkumisega, mis võis mõjutada otsuse tegemist. Kui otsus
ontunnistatud täidetamatuks rikkumise tõttu, loetakse vahekohtutaotlus javahekohtumenetlus kehtetuks (välja
arvatud punkti b alapunktide iv ja vsuhtes).

e) Kuienne juhtumi kohta vahekohtuotsuse edastamist lepinguosaliste riikidepädevatele ametiisikutele ja isikule,
kes taotles juhtumi vahekohtusse andmist:

    i) lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud jõuavad vastastikusele kokkuleppele juhtumilahendamiseks
lepingu artikli 25 lõike 5 kohaselt või

    ii) isikvõtab vahekohtutaotluse tagasi või

    iii) juhtumon vahekohtumenetluse ajal otsustamiseks antud emma-kumma riigi kohtule võikohtueelsele
vaidlusorganile,

lõpeb juhtumi menetlus lepinguartikli 25 alusel.

f)Kuivahekohtule esitatud juhtumi suhtes on kohtuvaidlus või vaidemenetlus pooleli,siis loetakse, et otseselt
asjasse puutuv isik ei ole vahekohtuotsuserakendamiseks sõlmitud vastastikuse kokkuleppega nõus, kui see isik
onkohtuvaidluse või vaidemenetluse pool ning kui ta 60 päeva jooksul pärastvahekohtuotsuse saamist ei loobu
kohtu- või vaidemenetlusest kõikides nendesküsimustes, mis leidsid lahenduse vahekohtumenetluses. Sellisel
juhul ei võtalepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud juhtumit edasiseks menetlemiseks.
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Selle kinnituseks onvalitsuste volitatud isikud protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 30. augustil 2017. aastal Tallinnas kahes eksemplaris inglisekeeles.

Eesti Vabariigi nimel Jaapani nimel
Toomas Tõniste Yoko Yanagisawa

Convention between the Republic of Estonia and Japan for the Elimination of Double Taxation with respect to
Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance 

Protocol 
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