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Eesti Vabariigi valitsus ja SingapuriVabariigi valitsus,

soovides muuta Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigivalitsuse vahelist 18. septembril 2006 Singapuris
allakirjutatud tulumaksudegatopeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut
(edaspidi leping),

on kokku leppinud järgmises.

ARTIKKEL I

Lepingu artikli 26 tekst kustutatakse ja asendataksejärgnevaga:

„1. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks ja riigisiseste õigusaktide
kohaldamiseks eeldatavalt asjakohast teavet lepinguosalisesriigis või selle kohaliku omavalitsuse üksuses
kehtestatud maksude kohtatingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Artiklid 1 ja 2teabevahetust
ei piira.

2. Lepinguosaline riik käsitabteisest lepinguosalisest riigist lõike 1 alusel saadud teavet salajasenasamamoodi
nagu oma seaduste alusel saadud teavet; teave antakse üksnes isikuleja ametivõimule (sealhulgas kohtud ja
haldusasutused), kes lõikes 1 viidatudmakse määrab, kogub või sisse nõuab või maksudega seotud kaebusi
lahendab võiteostab eeltoodu üle järelevalvet. Teavet kasutatakse ainult eelloetletudeesmärkidel. Teavet võib
avaldada avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses.

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 lepinguosaliste riikideseaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;

c) anda teavet, mis sisaldab äri- või kutsesaladust või tootmisprotsessikäsitlevaid salajasi andmeid, või teavet,
mille avaldamine on vastuolus avalikukorraga (ordre public).

4. Kuilepinguosaline riik on selle artikli sätete kohaselt taotlenud teavet, siisteine lepinguosaline riik võtab
nõutud teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kuisee teine lepinguosaline riik ei vaja sellist maksualast teavet
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enda tarbeks.Eelmises lauses sätestatud kohustus on piiratud lõikega 3, kuid seda piirangutei või ühelgi juhul
tõlgendada kui lepinguosalise riigi õigust keelduda teabeandmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

5. Lõiget 3ei tõlgendata lepinguosalise riigi võimalusena keelduda teabe andmisest ainultseetõttu, et teabe
valdaja on krediidiasutus, mõni muu finantsasutus, esindaja,usaldusisik, varahaldur või teave puudutab osalust
isikus.”

 

ARTIKKEL II

Eesti edastab Singapurile diplomaatiliste kanalite kauduteate protokolli jõustumiseks vajaliku riigisisese
menetluse lõpetamise kohta. Pärastnimetatud teate saamist, kui protokolli jõustamiseks vajalikud nõuded on
Singapuriltäidetud, teavitab ta sellest Eestit. Protokoll jõustub 30 päeva pärast SingapuriltEestile saadetud teate
kuupäeva.

 

ARTIKKEL III

Protokollmoodustab lepingu lahutamatu osa ning kehtib sama kaua kui leping.

Selle kinnituseks on volitatudisikud protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 3. veebruaril 2011 New Yorgis kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles, mõlemad tekstid on võrdselt
autentsed.Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Singapuri Vabariigi valitsuse nimel
Urmas Paet Vanu Gopala Menon

 

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN
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