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Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse
vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise
vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 28.09.2012

Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega
topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Usbekistani Vabariigi valitsus,

soovides sõlmida lepingu tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest
hoidumisetõkestamiseks, et edendada riikide majanduslikku koostööd,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1

ISIKULINE ULATUS

Lepingut kohaldatakse selle isiku suhtes, kes on ühe võimõlema lepinguosalise riigi resident.

Artikkel 2

LEPINGU ESE

1. Lepingut kohaldatakse lepinguosalise riigi võiselle kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tulu- ja
kapitalimaksude suhtes,sõltumata nende kogumise viisist.

2. Tulu- ja kapitalimaksuna käsitatakse tulult või varaltvõi nende osadelt võetavat maksu, sealhulgas vallas- või
kinnisvaravõõrandamisest saadud kasult ning vara väärtuse kasvult võetavat maksu.

3. Maksud, mille suhtes lepingut eelkõigekohaldatakse, on:

a) UsbekistaniVabariigis:

(i) juriidilise isiku tulumaks(kasumimaks);

(ii) füüsilise isiku tulumaks ja

(iii) varamaks;

(edaspidi Usbekistani maks).

b) Eestis: tulumaks

(edaspidi Eestimaks).

4. Lepingut kohaldatakse ka samasele või sama laadi maksule, mis kehtestatakseolemasoleva maksu asemele
või sellele lisaks pärast lepingu allakirjutamist. Lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele
teatavaks asjaomastemaksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

Artikkel3
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PÕHIMÕISTED

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

a) Usbekistantähendab Usbekistani Vabariikija geograafilises mõttes Usbekistani Vabariigi territooriumi,
sealhulgas territoriaalvett ja õhuruumi selle kohal, kus Usbekistani Vabariik võib omaseaduste kohaselt ja
kooskõlas rahvusvahelise õigusega teostada omasuveräänseid õigusi ja pädevust, sealhulgas õigusi kasutada
maapõue jaloodusvarasid;

b) Eestitähendab EestiVabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti
territoriaalvetegakülgnevaid alasid, kus Eesti võib oma seaduste kohaselt ja kooskõlasrahvusvahelise õigusega
teostada oma õigusi merepõhja ja maapõue ning sealleiduvate loodusvarade suhtes;

c) lepinguosaline riikjateine lepinguosaline riikon kontekstist olenevalt kas Eesti või Usbekistan;

d) isikhõlmab füüsilist isikut, äriühingut jamuud isikute ühendust;

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

f) lepinguosalise riigi ettevõtjaja teise lepinguosaliseriigi ettevõtjaon kontekstist olenevalt kas ühe või teise
lepinguosaliseriigi residendist ettevõtja;

g) rahvusvaheline veduon lepinguosaliseriigi ettevõtja mere-, õhu-, raudtee- või maanteevedu, välja arvatud
juhul, kuimere-, õhu-, raudtee- või maanteevedu toimub ainult teises lepinguosalisesriigis;

h) pädev ametiisikon:

(i) Usbekistanisriikliku maksustamise komitee esimees või tema volitatud esindaja ja

(ii) Eestis rahandusminister või tema volitatudesindaja ja Usbekistanis riikliku maksustamise komitee esimees
või temavolitatud esindaja;

i) kodanikon:

(i) lepinguosalise riigi kodakondsusega füüsiline isik;

(ii) juriidiline isik või muu isikute ühendus, mis on asutatud lepinguosalise riigiseaduste alusel.

2. Kui lepinguosaline riik kasutab lepingutkohaldades selles määratlemata mõistet ja kui kontekstist ei tulene
teisiti,lähtub ta lepingus käsitletud maksudega seotud mõistet tõlgendades selle lepinguosaliseriigi seadustes
sellel ajal kasutatudmääratlusest; 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 elu- või asukoha,juhtkonna asukoha, asutamise koha või muu sellisekriteeriumi
järgi; termin hõlmab ka lepinguosalist riiki ja selle kohalikuomavalitsuse üksust. Termin ei hõlma isikut,
kes on selle lepinguosalise riigimaksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas või vara asub selles
lepinguosalisesriigis.

2. Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlemalepinguosalise riigi resident, määratakse tema staatus järgmiselt:

a) ta on selle riigi resident, kus tal on kodu; kuital on kodu mõlemas riigis, siis on ta selle riigi resident, millega
tal ontihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);

b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalikkindlaks määrata või tal ei ole kodu kummaski riigis, siis on ta selle
riigiresident, kus ta tavaliselt viibib;

c) kui isik viibib tavaliselt mõlemas riigis võikui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle riigi
resident,mille kodanik ta on;

d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigi kodanikvõi kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik,
lahendatakse küsimuslepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui isik on lõike 1 kohaselt mõlema lepinguosaliseriigi resident, siis püüavad lepinguosaliste riikide pädevad
ametiisikud küsimuselahendada kokkuleppe teel ja otsustada isiku suhtes lepingu kohaldamise;see ei kehti
füüsilise isiku kohta. Kuikokkuleppele ei jõuta, ei käsitata isikut kummagi lepinguosalise riigiresidendina ja
lepingus ettenähtud eeliseid talle ei kohaldata.
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Artikkel 5

PÜSIV TEGEVUSKOHT

1. Selles lepingus tähendab termin püsivtegevuskohtäritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikultvõi osaliselt
toimub ettevõtja äritegevus.

2. Püsivaks tegevuskohaks peetakseesmajoones:

a) juhtkonna asukohta;

b) filiaali;

c) kontorit;

d) tehast;

e) töökoda ja

f) kaevandust,nafta- ja gaasipuurauku, karjääri või muud loodusvarade kaevandamise kohta.

3. Termin püsiv tegevuskohthõlmab samuti:

a) ehitusplatsija ehitus- või seadmestamistöid, kui platsil tegutsetakse või selliseid töidtehakse üle üheksa kuu;

b) teenustepakkumist, sealhulgas nõustamist, millega tegelevad lepinguosalise riigiettevõtja töötajad või selleks
palgatud muud isikud, kui selline tegevus kestab(sama või seotud projekti raames) teises lepinguosalises riigis
vähemalt 183päeva 12-kuulise ajavahemiku jooksul.

4. Eelmistestlõigetest olenemata ei peeta püsivaks tegevuskohaks ettevõtja äritegevusekindlat kohta, kus:

a) ettevõtjakasutab ehitist üksnes talle kuuluva kauba ladustamiseks, väljapanekuks võikohaletoimetamiseks;

b) ettevõtjahoiab oma kaubavaru üksnes ladustamiseks, väljapanekuks võikohaletoimetamiseks;

c) ettevõtja hoiab endale kuuluvat ja teiseleettevõtjale üksnes töötlemiseks antavat kaupa;

d) ostetakse üksnes ettevõtjale vajalikku kaupavõi kogutakse talle vajalikku teavet;

e) tehakse muid üksnes ettevõtjale vajalikkeettevalmistus- või abitöid;

f) tehakse ettevõtjale vajalikke ettevalmistus-või abitöid mitmel punktides a–e loetletud eesmärgil.

5. Kui isik tegutseb ettevõtja nimel ning onvolitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepinguosalise riigi ettevõtja
nimellepinguid, siis lõigetest 1 ja 2 olenemata on ettevõtjal selles lepinguosalisesriigis püsiv tegevuskoht nende
tehingute kaudu, mis on teinud tema nimeltegutsev isik; sätet ei kohaldata,kui sellise isiku tegevus piirdub lõikes
4 loetletud eesmärkidel tehtavatetoimingutega, misei muuda äritegevuse kindla koha kaudu toimuvat tegevust
selle lõike tähendusespüsivas tegevuskohas toimuvaks; see lõige ei kehti lõikes 6 nimetatud isikutekohta.

6. Ettevõtjal ei ole teises lepinguosalises riigispüsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus selles riigis toimub
ainult maakleri,komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu ja selle isiku tegevust võibkäsitada tema
tavapärase äritegevusena.

7. 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 lepinguosaline riik.

2. Termin kinnisvaramääratletakse vara asukoha riigi seadustealusel. Termin hõlmab igal juhul kinnisasja
päraldist, eluskarja,põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat seadet, maaomandit käsitlevaseadusega
sätestatud õigust, kinnisvaraga seotud nõudeõigust, kinnisvarakasutusvaldust ning õigust saada tasu maavara
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leiukoha ja loodusvara kasutamisevõi kasutusõiguse eest.  Kinnisvarana ei käsitata laeva, õhu-, raudtee-
egamaanteesõidukit.

3. Lõiget 1 kohaldatakse kinnisvara isiklikust kasutamisest,rendile- või üürileandmisest või muul viisil
kasutamisest saadud tulu suhtes, samuti kinnisvaravõõrandamisest saadud tulu suhtes.

4. Kui osalus või muu õigus äriühingus annab selleomanikule õiguse kasutada äriühingu kinnisvara, siis
võib selle õiguse isiklikustkasutamisest, rendile- või üürileandmisest või muul viisil kasutamisest saadudtulu
maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

5. Lõikeid 1, 3 ja 4kohaldatakse ka kutsetegevuses jaettevõtluses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu suhtes.

Artikkel 7

ÄRIKASUM

1. Lepinguosaliseriigi ettevõtja kasumi maksustab ainult see lepinguosaline riik. Kui ettevõtjategutseb püsiva
tegevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib sealmaksustada selle kasumiosa, 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. Püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestadesvõib tuludest maha arvata juhtimis- ja halduskulud
ning püsiva tegevuskohagaseotud muud kulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskohariigis või
mujal. Lepinguosaline riik lubab püsiva tegevuskoha kasumi arvestamisel tuludest maha arvata ainultsellised
kulud, mida võib maha arvata selle riigi seaduste alusel.

4. Kui lepinguosalisesriigis on püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestades tavaliseltjaotatud
ettevõtja kogukasum ettevõtja osade vahel proportsionaalselt, ei olelõikega 2 vastuolus lepinguosalise riigi õigus
kasutada nimetatud meetoditmaksustatava kasumikindlaksmääramiseks juhul, kui meetodi rakendamise tulemus
on kooskõlas selleartikli põhimõtetega.

5. Kasumit eiomistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ostab selle kaudu kaupa ainultoma tarbeks.

6. Eelmisteslõigetes käsitletud kasumit arvestades rakendatakse igal aastal sama meetodit,kui ei ole küllaldast
põhjust seda muuta.

7. See artikkel eimõjuta lepingu teiste artiklite kohaldamist, kui kasum hõlmab nendes teistesartiklites käsitletud
tulu.

Artikkel 8

RAHVUSVAHELINEVEDU

1. Lepinguosalise riigi ettevõtjarahvusvahelistest mere-, õhu-, raudtee- ja maanteevedudest saadud
kasumimaksustab ainult see lepinguosaline riik.

2. Lõiget1 kohaldatakse ka kasumi suhtes, mis on saadud osalusest puulis või muud liikiühises 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

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 ettevõtja kasumi hulka ja asjakohaseltmaksustab tulu, mida on
teises lepinguosalises riigis maksustatud selle lepinguosaliseriigi ettevõtja kasumina ja mille oleks saanud
esimesena nimetatud lepinguosaliseriigi ettevõtja, kui ettevõtjad oleksid omavahelistes suhetes järginud
samalaadi tingimusi nagu sõltumatud ettevõtjad, korrigeerib teine lepinguosalineriik kasumilt tasutavat
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maksusummat.Maksusummat korrigeerides arvestatakse lepingu teisi sätteid ja lepinguosalisteriikide pädevad
ametiisikud konsulteerivad vajadusekorral teineteisega.

Artikkel 10

DIVIDEND

1. Dividendi, midalepinguosalise riigi residendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigiresidendile, võib
maksustada see teine riik.

2. Dividendi võib maksustada ka dividende maksva äriühingu residendiriik selle riigi seaduste kohaselt; kui
dividendi saaja on teise lepinguosaliseriigi resident, ei või dividendilt võetava maksu määr ületada:

a) 5 protsenti dividendi brutosummast, kuidividendi saaja on äriühing, kelle otsene osalus dividendi maksva
äriühinguosa- või aktsiakapitalis on vähemalt 25 protsenti;

b) 10 protsenti dividendi brutosummast kõigilmuudel juhtudel.

Lõiget ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamisele, millest dividendimakstakse.

3. Selles artiklis käsitataksedividendina tulu osalusest või muust kasumi saamise õigusest, mis ei olevõlanõue,
ning teistest osalusega seotud õigustest saadavat tulu, midamaksustatakse nagu tulu osalusest või muud
kasumijaotist seda maksva äriühinguresidendiriigi seaduste kohaselt.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist dividendisaaja äri- või kutsetegevus toimub
püsivategevuskoha või kindla koha kaudu teises lepinguosalises riigis, mille residentdividendi maksev äriühing
on, ning ta saab dividendi seoses püsiva tegevuskohavõi kindla koha kaudu toimuva äri- või kutsetegevusega.
Sel juhul kohaldatakseartiklit 7 või 14.

5. Kui lepinguosalise riigi residendistäriühing saab tulu teisest lepinguosalisest riigist, ei või see teine
riikmaksustada äriühingu makstavat dividendi ega jaotamata kasumit, kuigi need sisaldavadtulu, mis on
tekkinud selles teises riigis; see ei kehti teise lepinguosaliseriigi residendile makstava dividendi kohta ega
selliselt osaluselt makstavadividendi kohta, mis on seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskohagavõi
kindla kohaga.

Artikkel 11

INTRESS

1. Intressi, mis tekib lepinguosalises riigis ja midamakstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib
maksustada see teineriik.

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 5 protsenti intressi
brutosummast.

3. Sellesartiklis käsitatakse intressina tulu võlanõudest, olenemata sellest, kas nõueon hüpoteegiga tagatud või
tagamata, ja eelkõige tulu valitsuse väärtpaberitestvõi muudest võlakohustustest ning nendega seotud maksetest.
Hilinenud makseeest võetavat viivist selle artikli tähenduses intressina ei käsitata.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kuilepinguosalise riigi residendist intressisaaja äri- või kutsetegevus
toimubpüsiva tegevuskoha või kindla koha kaudu teises lepinguosalises riigis, kusintress tekib ja kus ta
saabintressi püsiva tegevuskoha või kindla koha kaudu toimuva äri- või kutsetegevusegaseotud võlanõudelt. Sel
juhul kohaldatakse artiklit 7 või 14.

5. Intress on tekkinud lepinguosalises riigis, kuiintressi maksab selle riigi resident. Kui võlgnevus, millelt
intressimakstakse, on seotud püsiva tegevuskoha või kindla kohaga ning kuiintressi maksmise kulu kannab
püsiv tegevuskoht või kindel koht, on intress tekkinud püsiva tegevuskoha või kindlakoha lepinguosalises riigis,
olenemata sellest, kas intressi maksja onlepinguosalise riigi resident või mitte.

6. 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 summa suhtes. Enammakstud
intressmaksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestadeslepingu teisi sätteid.

Artikkel12

LITSENTSITASU
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1. Litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigisja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, 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 10 protsentilitsentsitasu brutosummast.

3. Selles artiklis käsitatakse litsentsitasunamakset, mida saadakse kirjandus- või kunstiteose (sealhulgas
kinofilmi)  võiteadustöö autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani võisalajase valemi või
tehnoloogilise protsessi kasutamise või kasutamiseõiguse eest või tööstusliku, kaubanduslikuvõi teadusalase
oskusteabe eest.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist litsentsitasu saaja äri- või kutsetegevus toimub
püsivategevuskoha või kindla koha kaudu teises lepinguosalises riigis, kuslitsentsitasu tekib ja kus ta saab
litsentsitasu püsiva tegevuskoha või kindlakoha kaudu toimuvas äri- või kutsetegevuses kasutatavast õigusest
või varast.Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või 14.

5. Litsentsitasu on tekkinud lepinguosalises riigis,kui tasu maksja on selle riigi resident. Kui litsentsitasu
maksmise kohustus onseotud püsivas tegevuskohas või kindlas kohas toimuva äri- või kutsetegevuseganing
litsentsitasu maksmise kulu kannab püsiv tegevuskoht või kindel koht, onlitsentsitasu tekkinud püsiva
tegevuskoha või kindla koha riigis, olenematasellest, kas litsentsitasu maksja on lepinguosalise riigi resident või
mitte.

6. Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saajavõi nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab asja
kasutamise, kasutamise õiguse või oskusteabe eest makstav litsentsitasu selle summa, milles oleksidlitsentsitasu
maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellisesuhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati
nimetatud summa suhtes.Enammakstud litsentsitasu maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi
seadustekohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13

KASU VARA VÕÕRANDAMISEST

1. Kui lepinguosaliseriigi resident saab kasu artiklis 6 määratletud ja teises lepinguosalises riigisasuva
kinnisvara võõrandamisest, võib kasu maksustada see teine lepinguosalineriik.

2. Kui lepinguosalise riigi resident saab kasu sellise vallasvaravõõrandamisest, mida ta kasutab teises
lepinguosalises riigis püsivategevuskoha äritegevuses või kindlas kohas oma kutsealal tegutsedes, või
püsivategevuskoha (eraldi või koos ettevõttega) või kindla koha võõrandamisest, võibkasu maksustada see teine
riik.

3. Kui lepinguosalise riigi ettevõtja saab kasurahvusvahelises veos kasutatava laeva, õhu-, raudtee- või
maanteesõiduki võinende kasutamisega seotud vallasvara võõrandamisest, maksustab kasu ainult see
lepinguosalineriik.

4. Kui lepinguosalise riigi resident võõrandabosaluse, mille väärtus tuleneb vähemalt 50 protsendi ulatuses
otseselt võikaudselt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võibvõõrandamisest saadud kasu
maksustada see teine lepinguosaline riik.

5. Selle artikli eelmistes lõigetes käsitlematavara võõrandamisest saadava kasu maksustab ainult lepinguosline
riik, milleresident on vara võõrandaja.

Artikkel 14

KUTSETEGEVUS

1. Lepinguosaliseriigi residendist füüsilise isiku kutsetegevusest või ettevõtlusest saadud tulumaksustab
ainult see lepinguosaline riik, välja arvatud juhul, kui isik tegutseb teises lepinguosalisesriigis asuvas kindlas
kohas. Kui isik tegutseb sellises kindlas kohas,maksustab teine lepinguosaline riik ainult selle tuluosa, mis on
omistatavsellele kindlale kohale. Kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isikei tegutse sellises kindlas
kohas, kuid viibib teises lepinguosalises riigis majandusaastalalgava või lõppeva 12-kuulise perioodi vältel
kokku vähemalt 183 päeva, siis on tal selles teises riigiskindel koht ja seal toimuvast tegevusest saadav tulu
omistatakse sellelekindlale kohale.

2. Selles lepinguskäsitatakse kutsetegevusena eraviisilist teadus- ja haridustööd, kirjandus- jakunstitegevust ning
arsti, juristi, inseneri, arhitekti, hambaarsti ja raamatupidajaerapraksist või muud seda laadi tegevust.

Artikkel15

PALGATÖÖ
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1. Lepinguosalise riigi residendi palka jatöösuhtest saadud muu tasu maksustab ainult see riik, arvestades
artikleid 16,18 ja 19. Kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teiseslepinguosalises riigis, võib nimetatud
tasu maksustada see teine riik.

2. Lõikest1 olenemata maksustab lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigistöösuhtest saadud
tasu ainult esimesena nimetatud riik, kui:

a) tasu saaja viibib teises lepinguosalisesriigis kokku kuni 183 päeva majandusaastal algava või lõppeva 12-
kuulise perioodi vältel, ja

b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse selletööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident, ja

c) tööandja ei maksa tasu teises riigis asuvapüsiva tegevuskoha või kindla koha kaudu.

3. Eelmistestlõigetest olenemata võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises veos kasutataval laeval, õhu-,
raudtee- või maanteesõidukiltöötamise eest saadud tasu maksustada see lepinguosaline riik.

Artikkel 16

JUHATUSE LIIKME TASU

Juhatuseliikme tasu ja muud seda laadi maksed, mida lepinguosalise riigi resident saabteise lepinguosalise riigi
residendist äriühingu juhatuse või muu samalaadseorgani liikmena, võib maksustada see teine lepinguosaline
riik.

Artikkel 17

ESINEJA JA SPORTLASE TULU

1. Artiklitest 14 ja 15 olenemata võib lepinguosalise riigi residenditulu, mida ta saab teises lepinguosalises
riigis meelelahutajana teatris,filmis, raadios, televisioonis või mujal esinemise eest või muusiku võisportlasena
tegutsedes, maksustada see teine lepinguosaline riik.

2. Artiklitega 7, 14 ja 15 ei ole vastuolus, kui meelelahutaja või sportlase teenitudtulu, mis laekub tema asemel
mõnele teisele isikule, maksustab lepinguosaline riik,kus meelelahutaja või sportlane tegutseb.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui meelelahutaja või sportlane saab tulu lepinguosalisesriigis toimuvast
tegevusest, mida peamiselt rahastatakse ühe või mõlema lepinguosaliseriigi või kohaliku omavalitsuse üksuse
vahenditest. Seljuhul maksustab tulu ainult see lepinguosaline riik, kus meelelahutajavõi sportlane on resident.

Artikkel 18

PENSION

Lepinguosaliseriigi residendile makstud pensioni ja varasema töötamise eest saadava muu sedalaadi tasu
maksustab ainult see riik, välja arvatud artikli 19 lõikes 2nimetatud pension.

Artikkel 19

AVALIK TEENISTUS

1. a) Palkaja muud tasu, mida lepinguosaline riik või selle kohaliku omavalitsuse üksus maksabisikule riigi või
omavalitsusüksuse asutuses töötamise eest, maksustab ainultsee riik; sätet ei kohaldata pensionile.

b) Sellist palka ja muud tasu maksustab ainultteine lepinguosaline riik, kui isik on töötanud selles riigis ning ta
on:

(i) selle riigi resident ja kodanik või

(ii) selle riigi resident, kuid tema residentsustuleneb ka muust asjaolust kui töötamine.

2. a) Pensioni, mida lepinguosaline riik võiselle kohaliku omavalitsuse üksus maksab või mida nende loodud
fondidestmakstakse isikule töötamise eest selle riigi või omavalitsusüksuse asutuses,maksustab ainult see riik.

b) Sellist pensioni maksustab ainult teinelepinguosaline riik, kui pensioni saaja on teise riigi resident ja kodanik.

3. Lepinguosalise riigi või selle kohalikuomavalitsuse üksuse äritegevusega seotud töö eest saadud palga ja muu
tasu ningpensioni suhtes kohaldatakse artikleid 15, 16 ja 18.
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Artikkel 20

ÜLIÕPILASE TULU

Lepinguosaline riik eimaksusta tema territooriumil 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 riiki asuvast allikast.

Artikkel 21

MUU TULU

1. Lepinguosalise riigi residendi tulu, mida lepingu eelmistes artiklitesei ole käsitletud, maksustab olenemata
tulu tekkimise kohast ainult see lepinguosalineriik.

2. Lõiget 1 eikohaldata selle tulu suhtes, midalepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis
püsivategevuskoha kaudu tegutsedes või selles teises riigis asuvas kindlas kohastoimuvast kutsetegevusest, kui
õigused või vara, millest tulu on tekkinud, on seotud püsivategevuskohaga või kindla kohaga; lõiget ei kohaldata
artikli 6 lõikes 2 määratletudkinnisvarast saadud tulu suhtes. Sellisteljuhtudel kohaldatakse artiklit 7 või 14.

Artikkel 22

KAPITAL

1. Artiklis 6määratletud kinnisvarast koosnevat vara, mis kuulub lepinguosalise riigiresidendile ja asub teises
lepinguosalises riigis, võib maksustada see teineriik.

2. Vallasvara, mison osa lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis püsivategevuskoha
äritegevuses kasutatavast varast või kindla koha kaudu toimuvaskutsetegevuses kasutatavast varast, võib
maksustada see teine riik.

3. Lepinguosaliseriigi ettevõtja rahvusvahelises veos kasutatava laeva või õhusõiduki ja nende
kasutamisegaseotud vallasvara maksustab ainult see riik.

4. Lepinguosaliseriigi residendi muu vara maksustab ainult see riik.

Artikkel 23

TOPELTMAKSUSTAMISE KÕRVALDAMINE

1. Usbekistani residendi puhulvälditakse topeltmaksustamist järgmiselt:

KuiUsbekistani resident saab tulu või kui tal on vara, mida selle lepingu kohaseltvõib maksustada Eestis, lubab
Usbekistan:

a) residendi tulumaksust maha arvata summa, misvõrdub Eestis tasutud tulumaksuga;

b) residendi kapitalimaksust maha arvata summa, misvõrdub Eestis tasutud kapitalimaksuga.

Mahaarvatav summa eiületa kummalgi juhul tulu- või kapitalimaksu seda osa, mis on arvutatud ennetasutud
maksusumma mahaarvamist tulult või varalt, mida võib maksustada Eestis.

2. Eesti residendi puhul välditaksetopeltmaksustamist järgmiselt:

a) kui Eesti resident saab tulu või kui tal onvara, mida selle lepingu kohaselt on maksustatud Usbekistanis,
vabastab Eestiselle tulu või kapitali maksust, arvestades punkti b ja lõiget 3;

b) kuiEesti resident saab tulu, mida

(i) artikli10 lõike 2 punkti b või

(ii) artikli11 lõike 2 või artikli 12 lõike 2

kohaselt võib maksustada Usbekistanis, lubab Eestiresidendi tulumaksust maha arvata summa, mis
võrdub Usbekistanis tasutudmaksuga. Mahaarvatav summa ei ületa tulumaksu seda osa, mis on arvutatud
ennemaksukohustuse vähendamist Usbekistanist saadud tulult

3. Kui lepinguosalise riigi residendi tulu või vara onselle lepingu kohaselt selles riigis maksust vabastatud, võib
see riik sellesthoolimata residendi ülejäänud maksukoormuse arvutamisel vabastatud tulu võikapitali osa arvesse
võtta.
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Artikkel 24

VÕRDNE KOHTLEMINE

1. Lepinguosaline riik maksustab teise lepinguosalise riigi kodanikku jakohaldab talle maksustamisega
kaasnevaid nõudeid samamoodi nagu oma kodanikule samadel asjaoludel. Seda lõigetkohaldatakse olenemata
artiklist 1 ka isikule, kes ei ole kummagilepinguosalise riigi resident.

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 ettevõtjale makstud intressi, litsentsitasu ja muuväljamakse samadel alustel nagu oma lepinguosalise riigi
residendi puhul; sätetei kohaldata artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 6 ega artikli 12 lõikes 6nimetatud juhtudel.
Sarnaseltvõib lepinguosalise riigi ettevõtja maksustatavat kapitali arvestades sellestmaha arvata kohustused teise
lepinguosalise riigi residendi ees samadel alustelnagu kohustused oma riigi residendi ees.

4. Lepinguosaliseriigi ettevõtjat, mida kontrollib otse või kaudselt teise lepinguosalise riigiresident või milles
teise lepinguosalise riigi residendil on otsene või kaudneosalus, ei maksustata kõrgemalt egaesitata talle
maksustamisega seotud lisanõudeid võrreldes sama lepinguosaliseriigi samalaadse ettevõtjaga.

5. Sedaartiklit kohaldatakse olenemata artiklist 2 kõigile maksudele.

Artikkel 25

VASTASTIKUSE KOKKULEPPE MENETLUS

1. Kui isik arvab, et lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võibpõhjustada tema sellist maksustamist,
mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta lepinguosalisteriikide õigusaktidest sõltumata esitada kaebuse oma
lepinguosalise riigipädevale ametiisikule; kui tema kaebuse suhtes tuleb kohaldada artikli 24lõiget 1, esitab
ta asja menetlemiseks selle lepinguosalise riigi pädevaleametiisikule, mille kodanik ta on. Kaebus esitatakse
menetlemiseks kolme aastajooksul alates päevast, millal saadi teada lepingut rikkuvat maksustamistpõhjustavast
tegevusest.

2. Kui kaebus on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja ta ei leia rahuldavatlahendust, püüab ametiisik
kaebuse lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosaliseriigi pädeva ametiisikuga, järgides
põhimõtet, et lepingut rikkuvatmaksustamist tuleb vältida. Kokkulepe täidetakse lepinguosaliste riikide
õigusaktidesettenähtud ajapiirangut kohaldamata.

3. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad lepingutõlgendamisel ja kohaldamisel
tekkivad küsimused lahendada vastastikuselkokkuleppel. Topeltmaksustamise vältimiseks võivad nad
teineteisegakonsulteerida ka lepingus käsitlemata juhtudel.

4. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad eelmisteslõigetes käsitletud kokkuleppele
jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult,sealhulgas pädevatest ametiisikutest või nende esindajatest
moodustatudühiskomisjoni kaudu.

Artikkel 26

TEABEVAHETUS

1. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingutäitmiseks ja riigisiseste õigusaktide
kohaldamisekseeldatavalt asjakohast teavet lepinguosalises riigis või selle kohalikuomavalitsuse üksuses
kehtestatud maksude kohta tingimusel, et maksustamine eiole lepinguga vastuolus. Artiklid 1 ja 2 teabevahetust
ei piira.

2. Lepinguosaline riik käsitab teisest lepinguosalisest riigist lõike 1alusel saadud teavet salajasena samamoodi
nagu oma õigusaktide alusel saadudteavet; teave antakse üksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud
jahaldusasutused), kes lõikes 1 viidatud makse määrab, kogub või sisse nõuab võimaksudega seotud kaebusi
lahendab või teostab eeltoodu üle järelevalvet. Teavetkasutatakse ainult eelloetletud eesmärkidel. Teavet võib
avaldada avalikulkohtuistungil või kohtuotsuses.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:

a) rakendadahaldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide seaduste jahalduspraktikaga;
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b) andateavet, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapäraseshaldusmenetluses kättesaadav;

c) andateavet, mis sisaldab äri- või kutsesaladust või tootmisprotsessi käsitlevaidsalajasi andmeid, või teavet,
mille avaldamine on vastuolus avaliku korraga.

4. Kui lepinguosaline riik on selle artikli kohaselt taotlenud teavet, siisteine lepinguosaline riik võtab nõutud
teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kuisee teine lepinguosaline riik ei vaja sellist maksualast teavet 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 3 ei tõlgendata lepinguosalise riigi võimalusena keelduda teabeandmisest ainult seetõttu, et teabe
valdaja on krediidiasutus, mõni muufinantsasutus, esindaja, usaldusisik, varahaldur või teave puudutab
osalustisikus.

Artikkel27

SOODUSTUSTE PIIRAMINE

Olenematalepingu teistest sätetest ei kohaldata lepinguosalise riigi residendile võiresidendi tehtud tehingutele
lepingu alusel maksusoodustusi või -vabastusi, kuiresidendi asutamise või olemasolu või tema sooritatud
tehingu peamine või ükspeamistest eesmärkidest oli lepingu sätetest kasu saamine, mida teisiti eioleks
võimaldatud.

Artikkel 28

DIPLOMAATILISE ESINDUSE JA KONSULAARASUTUSETÖÖTAJA

Lepingut ei kohaldata diplomaatilise esinduse egakonsulaarasutuse töötaja rahalistele soodustustele, mis on ette
nähtudrahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normide ja erikokkulepete alusel.

Artikkel 29

LEPINGU JÕUSTUMINE

1. Lepinguosalisedriigid edastavad teineteisele teate lepingu jõustumiseks vajaliku seadusegasätestatud
menetluse lõpetamise kohta.

2. Leping jõustublõikes 1 nimetatud hilisema teate kuupäeval ning seda kohaldatakse mõlemasriigis:

a) lepingu jõustumisele järgneva kalendriaasta 1.jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;

b) lepingujõustumisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril või hiljem algavalmajandusaastal saadud tulult või
kapitalilt tasutava muu maksu suhtes.

Artikkel30

LEPINGU LÕPETAMINE

Lepingon jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Lepinguosaline riik võiblepingu lõpetada, teatades
sellest diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kuuskuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul ei kohaldata
lepingutmõlemas lepinguosalises riigis:

a) teate edastamisele järgneva kalendriaasta 1.jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;

b) teateedastamisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril või hiljem algaval majandusaastalsaadud tulult või
kapitalilt tasutava muu maksu suhtes.

 

Sellekinnituseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

 

Koostatud NewYorgis 28. septembril 2012, kahes eksemplaris eesti, usbeki ja inglise keeles; kõiktekstid on
võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseksingliskeelne tekst

 

EestiVabariigi valitsuse nimel
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