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Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi
vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise
vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 07.07.2014

Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise
vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise
seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

EestiVabariik ja Luksemburgi Suurhertsogiriik,

soovides sõlmida lepingu tulu- ja kapitalimaksudegatopeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise
tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Lepingusubjekt

Lepingut kohaldatakse sellele isikule, kes on ühe või mõlema lepinguosaliseriigi resident.

Artikkel 2. Lepinguese

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

2. Tulu- ja kapitalimaksunakäsitatakse tulult või varalt või nende osadelt võetavat maksu, sealhulgasvallas- või
kinnisvara võõrandamisest saadud kasult ning vara väärtuse kasvult võetavatmaksu.

3. Maksud, millele lepinguteelkõige kohaldatakse, on:

a) Eestis tulumaks;
b) Luksemburgis:
   i) füüsilise isikutulumaks (l'impôt sur le revenu despersonnes physiques);
   ii) juriidiliseisiku tulumaks (l'impôt sur le revenu descollectivités);
   iii) varamaks (l'impôt sur la fortune) ja
   iv) kohalik äritegevuse maks (l'impôt commercial communal).

4. Lepingut kohaldatakse ka samasele võisama laadi maksule, mis kehtestatakse olemasoleva maksu asemele
või sellelelisaks pärast lepingu allakirjutamist. Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikud teevad teineteisele
teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsamuudatuse.

Artikkel 3. Põhimõisted

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

a) Eestitähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eestiterritooriumi ning Eesti territoriaalvetega
külgnevaid alasid, kus Eesti võiboma seaduste kohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega teostada oma
õigusimerepõhjale ja maapõuele ning seal leiduvatele loodusvaradele;

b) LuksemburgtähendabLuksemburgi Suurhertsogiriiki ja geograafilises mõttes LuksemburgiSuurhertsogiriigi
territooriumi;

c) lepinguosaline riikja teine lepinguosaline riikon kontekstistolenevalt kas Eesti või Luksemburg;
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d) isikhõlmab füüsilist isikut, äriühingut jamuud isikute ühendust;

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

f) terminit ettevõtluskohaldatakse mis tahes äritegevuse suhtes;

g) lepinguosaliseriigi ettevõtjaja teise lepinguosalise riigiettevõtjatähendab kontekstist olenevalt kas ühe või
teise lepinguosaliseriigi residendi ettevõtlust;

h) rahvusvahelineveduon lepinguosalise riigi ettevõtja mere-, õhu- või maanteevedu,välja arvatud juhul, kui
mere-, õhu- või maanteevedu toimub ainult teises lepinguosalisesriigis;

i) äritegevushõlmab kutsetegevust ja muud iseseisvat majandustegevust;

j) pädevametiisikon:
   i) Eestisrahandusminister või tema volitatud esindaja ja
   ii) Luksemburgis rahandusministervõi tema volitatud esindaja;

k) lepinguosaliseriigi kodanikon:
   i) lepinguosaliseriigi kodakondsusega füüsiline isik;
   ii) juriidiline isik või isikuteühendus, mis on asutatud selle lepinguosalise riigi seaduste alusel.

2. Kui lepinguosalineriik kasutab lepingut kohaldades selles määratlemata mõistet ja kui kontekstistei tulene
teisiti, lähtub ta lepingus käsitletud maksudega seotud mõistettõlgendades selle lepinguosalise riigi seadustes
sellel ajal kasutatud määratlusest. Maksuseadustesmääratletud mõisted on ülimuslikud teistes seadustes
määratletud mõistetesuhtes.

Artikkel 4. Resident

1. Selles lepingus tähendab termin lepinguosaliseriigi residentisikut, kes on selle lepinguosalise riigi seaduste
aluselmaksukohustuslane oma elu- või asukoha, juhtkonna asukoha, asutamise koha võimuu sellise kriteeriumi
järgi; termin hõlmab ka lepinguosalist riiki ja selle kohalikuomavalitsuse üksust ning selles riigis asutatud
investeerimisfondi. Termin eihõlma isikut, kes on selle lepinguosalise riigi maksukohustuslane üksnesseetõttu,
et tema tuluallikas või vara asub selles lepinguosalises riigis.

2. Kui lõike 1 kohaselt on füüsilineisik mõlema lepinguosalise riigi resident, määratakse tema staatus järgmiselt:

a) ta on ainult selle riigi resident,kus tal on kodu; kui tal on kodu mõlemas riigis, siis on ta üksnes selle
riigiresident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (elulistehuvide keskus);

b) kui eluliste huvide keskust ei olevõimalik kindlaks määrata või tal ei ole kodu kummaski riigis, siis on ta
selleriigi resident, kus ta tavaliselt viibib;

c) kui isik viibib tavaliselt mõlemasriigis või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle
riigiresident, mille kodanik ta on;

d) kui isik on mõlema lepinguosaliseriigi kodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi
kodanik,lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui isik on lõike 1kohaselt mõlema lepinguosalise riigi resident, siis lepinguosaliste riikidepädevad
ametiisikud lahendavad selle küsimuse kokkuleppe teel; see ei kehti füüsilise isiku kohta.

 
Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

1. Selleslepingus tähendab termin püsiv tegevuskohtäritegevuse kindlat kohta,mille kaudu täielikult või osaliselt
toimub ettevõtja äritegevus.

2. Püsivaks tegevuskohaks peetakse 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. Ehitusplatsi ja ehitus-, seadmestamis- või süvendamistöidkäsitatakse püsiva tegevuskohana üksnes juhul, kui
seal tegutsetakse võiselliseid töid tehakse üle 12 kuu.

4. Eelmistest lõigetestolenemata käsitatakse lepinguosalise riigi ettevõtja teenuste osutamist
teiseslepinguosalises riigis püsiva tegevuskohana üksnes juhul, kui selline tegevuskestab teises riigis vähemalt
183 päeva kaheteistkümnekuulise ajavahemikujooksul.
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5. Eelmistest lõigetest olenemata ei peeta püsivaks tegevuskohaks:

a) ehitise kasutamist üksnes ettevõtjale kuuluva kaubaladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;

b) ettevõtjale kuuluva kaubavaru hoiustamist üksnesladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;

c) ettevõtjale kuuluva kaubavaruhoiustamist üksnes selleks, et seda teisele ettevõtjale töötlemiseks anda;

d) äritegevuse kindla koha pidamistainult selleks, et ettevõtjale kaupa osta või teavet koguda;

e) äritegevuse kindla koha pidamistainult selleks, et ettevõtjale vajalikke muid ettevalmistus- või abitöid teha;

f) äritegevuse kindla koha pidamistüksnes mitme alapunktides a kuni e nimetatud tegevuse jaoks tingimusel, et
ka sellistetegevuste kogum on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

6. Kui isik tegutseb ettevõtja nimelning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepinguosalise riigi
ettevõtjanimel lepinguid, 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 5loetletud eesmärkidel tehtavate toimingutega, mis ei muuda äritegevuse kindlakoha
kaudu toimuvat tegevust selle lõike tähenduses püsivas tegevuskohas toimuvaks;see lõige ei kehti lõikes 7
nimetatud sõltumatute vahendajate kohta.

7. Ettevõtjal ei ole lepinguosalisesriigis püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus selles riigis toimub
ainultmaakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu ja selle isiku tegevustvõib käsitada tema
tavapärase äritegevusena. Kui selline isik tegutsebvaldavalt nimetatud ettevõtja huvides, ei ole isik selle lõike
tähendusessõltumatu vahendaja.

8. Kui lepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollibteise lepinguosalise riigi residendist äriühingut 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, sealhulgaspõllumajandusest või metsandusest saadud tulu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises
lepinguosalises riigisasuvast kinnisvarast, võib maksustada see teine riik.

2. Termin kinnisvaramääratletakse vara asukoha riigi seaduste alusel. Termin hõlmab igal juhulkinnisasja
päraldist, eluskarja, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavatseadet, maaomandit käsitleva seadusega
sätestatud õigust, kinnisvaraga seotudnõudeõigust, kinnisvara kasutusvaldust ning õigust saada tasu maavara
leiukohaja loodusvara kasutamise või kasutusõiguse eest. Kinnisvarana ei käsitatalaeva, paati ega õhusõidukit.

3. Lõiget 1 kohaldatakse kinnisvara isiklikust kasutamisest, rendile- või üürileandmisest võimuul viisil
kasutamisest saadud tulule.

4. Lõikeid1 ja 3 kohaldatakse ka ettevõtluses kasutatavastkinnisvarast saadud tulule.

Artikkel7. Ärikasum

1. Lepinguosalise riigi ettevõtja kasumi maksustab ainult seeriik. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha
kaudu ka teises lepinguosalisesriigis, võib seal maksustada selle kasumiosa, mida saab omistada
püsivaletegevuskohale.

2. Lõiget 3 arvestades käsitavad lepinguosalised riigidpüsivale tegevuskohale omistatava kasumina
seda kasumit, mida püsiv tegevuskohteeldatavasti saaks, tegutsedes iseseisvalt samadel või sama laadi
tingimustelsamal või sama laadi tegevusalal kui teise lepinguosalise riigi ettevõtja,kelle püsiv tegevuskoht see
on.

3. Püsivaletegevuskohale omistatavat kasumit arvestades võib tuludest maha arvatajuhtimis- ja halduskulud
ning püsiva tegevuskohaga seotud muud kulud, sõltumatasellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha riigis või
mujal.

4. Kui lepinguosalises riigis onpüsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestades tavaliselt
jaotatudettevõtja kogukasum ettevõtja osade vahel proportsionaalselt, ei ole lõikega 2vastuolus
lepinguosalise riigi õigus kasutada nimetatud meetoditmaksustatavakasumi kindlaksmääramiseks juhul, kui
meetodirakendamise tulemus on kooskõlas selle artikli põhimõtetega.

5. Kasumit ei omistata püsivaletegevuskohale, kui ettevõtja ostab selle kaudu kaupa ainult oma tarbeks.
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6. Eelmistes lõigetes käsitletudkasumit arvestades rakendatakse igal aastal sama meetodit, kui ei oleküllaldast
põhjust seda muuta.

7. See artikkel ei mõjuta lepingu teiste artiklite kohaldamist, kui kasumhõlmab nendes teistes artiklites käsitletud
tulu.

Artikkel 8. Rahvusvaheline vedu

1. Lepinguosaliseriigi ettevõtja kasumit laeva, õhu- või maanteesõiduki käitamisestrahvusvahelistes vedudes
maksustab ainult see riik.

2.  Lõiget 1kohaldatakse ka kasumile, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühisesäritegevuses või
rahvusvahelises veoorganisatsioonis.

Artikkel 9. Seotud ettevõtjad

1. Kui

a)lepinguosalise riigi ettevõtja otse või kaudselt osaleb teise lepinguosaliseriigi ettevõtja juhtimises, kontrollib
ettevõtjat või kui tal on osalusettevõtja osa- või aktsiakapitalis või

b)samad isikud otse või kaudselt osalevad mõlema lepinguosalise riigi ettevõtjajuhtimises, kontrollivad
ettevõtjaid või kui neil on osalus mõlema ettevõtjaosa- või aktsiakapitalis

ning kui ettevõtjad järgivadomavahelistes äri- ja rahandussuhetes sõltumatute ettevõtjate vahelkokkulepitust
erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb ettevõtja kasum eeldatavastväiksemaks, loetakse ettevõtja kasumiks
eeldatav kasum ja see maksustatakseasjakohaselt.

2. Kui lepinguosaline riik arvab omaettevõtja kasumi hulka ja asjakohaselt maksustab tulu, mida on teises
lepinguosalisesriigis maksustatud selle lepinguosalise riigi ettevõtja kasumina ja mille olekssaanud esimesena
nimetatud riigi ettevõtja, kui ettevõtjad oleksidomavahelistes suhetes järginud sama laadi tingimusi nagu
sõltumatud ettevõtjad,korrigeerib see teine riik kasumilt tasutavat maksusummat. Maksusummat korrigeerides
arvestatakse lepinguteisi sätteid ja lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud peavad vajadusekorral
teineteisega nõu.

Artikkel 10. Dividend

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

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

a) 0 protsenti dividendi brutosummast,kui dividendi saaja on äriühing, kelle otsene osalus dividendi maksva
äriühinguosa- või aktsiakapitalis on vähemalt 10 protsenti;

b) 10 protsentidividendi brutosummast kõigil muudel juhtudel.

Lõiget eikohaldata äriühingu selle kasumimaksustamisele, millest dividendi makstakse.

3. Selles artiklis käsitatakse dividendina tulu osalusest võimuust kasumi saamise õigusest, mis ei ole võlanõue,
ning teistest õigustestsaadavat tulu, mida maksustatakse kasumit jaotava äriühingu residendiriigiseaduste
kohaselt nagu osalusest saadud tulu, samuti investorile ettevõtja kasumistmakstud osa, mis on võrdeline
investeeringu suurusega, ning makset võlakirjaltvõi intressi, mis sõltub jaotatavast kasumist ja mida makstakse
lisaksfikseeritud intressimäärale.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosaliseriigi residendist dividendisaaja äritegevus toimub püsiva
tegevuskoha kauduteises lepinguosalises riigis, mille resident dividendi maksev äriühing on,ning ta saab
dividendi seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega.Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

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

Artikkel 11. Intress

1. Intressi, mis tekib lepinguosalisesriigis ja mille saaja on teise lepinguosalise riigi resident, maksustab ainult
seeteine riik.

2. Selles artiklis käsitatakseintressina tulu võlanõudest, olenemata sellest, kas nõue on hüpoteegiga tagatud,ja
sellest, kas nõue annab õiguse võlgniku kasumile, ja eelkõige tulu valitsusevõlakirjadest või muudest
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võlakohustustest ning nendega seotud maksetest. Termin intressei hõlma artikli 10 kohaseltdividendina
käsitatavat tulu. Hilinenud makse eest võetavat viivist selleartikli tähenduses intressina ei käsitata.

3. Lõiget 1 ei kohaldata,kui lepinguosalise 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.

4. Intress on tekkinud lepinguosalises riigis, kui intressi maksab selleriigi resident. Kui võlgnevus, millelt
intressi makstakse, on seotudpüsiva tegevuskohaga ning kui intressi maksmise kulu kannab püsiv tegevuskoht,
on intress tekkinud püsiva tegevuskoha riigis, olenematasellest, kas intressi maksja on lepinguosalise riigi
resident või mitte.

5. Kui intressi maksjaja 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 mille saaja on teise lepinguosalise riigiresident, maksustab
ainult see teine riik.

2. 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.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigiresidendist litsentsitasu saaja äritegevus toimub püsiva
tegevuskoha kauduteises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasu tekib ja kus ta saablitsentsitasu püsiva
tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavastõigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

4. Litsentsitasu ontekkinud lepinguosalises riigis, kui tasu maksja on selle riigi resident. Kuilitsentsitasu
maksmise kohustus on seotud püsivas tegevuskohas toimuvaäritegevusega ning litsentsitasu maksmise kulu
kannab püsiv tegevuskoht, onlitsentsitasu tekkinud püsiva tegevuskoha riigis, olenemata sellest, kaslitsentsitasu
maksja on lepinguosalise riigi resident või mitte.

5. Kui litsentsitasu maksja jalitsentsitasu saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab
esemekasutamise, kasutamise õiguse või oskusteabe eest makstav litsentsitasu sellesumma, milles oleksid
litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja kokkuleppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult
viimatinimetatud summale. Enammakstud litsentsitasu maksustatakse kummagi lepinguosaliseriigi seaduste
kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13. Kasu vara võõrandamisest

1. Kui lepinguosalise riigi resident saab kasu artiklis 6määratletud ja teises lepinguosalises riigis asuva
kinnisvara võõrandamisest,võib kasu maksustada see teine riik.

2. Kui lepinguosalise riigi residentsaab kasu sellise vallasvara võõrandamisest, mida ta kasutab
teiseslepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha äritegevuses või püsiva tegevuskoha(eraldi või koos ettevõttega)
võõrandamisest, võib kasu maksustada see teineriik.

3. Kui lepinguosaliseriigi ettevõtja, kes käitab laeva, õhu- või maanteesõidukit rahvusvahelistesvedudes, saab
kasu sellise laeva, õhu- või maanteesõiduki või nende käitamisegaseotud vallasvara võõrandamisest, maksustab
kasu ainult see riik.

4. Kui lepinguosalise riigi resident võõrandab osaluse, mille väärtustuleneb vähemalt 50 protsendi
ulatuses otseselt või kaudselt teiseslepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib võõrandamisest saadud
kasumaksustada see teine riik. Lõiget ei kohaldata Majandusliku Koostöö ja ArenguOrganisatsiooni või
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi börsil võilepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel ka
muul börsilnoteeritud osaluse võõrandamisest saadud kasule.

5. Eelmistes lõigetes käsitlematavara võõrandamisest saadava kasu maksustab ainult lepinguosaline riik,
milleresident on vara võõrandaja.

Artikkel 14.Palgatöö
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1. Lepinguosalise riigi residendi palkaja töösuhtest saadud muud tasu maksustab ainult see riik, arvestades
artikleid15, 17 ja 18. Kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teiseslepinguosalises riigis, võib selles
teises riigis teenitud tasu maksustada seeteine riik.

2. Lõikest 1olenemata maksustab lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigistöösuhtest saadud
tasu ainult esimesena nimetatud riik, kui kõik järgnevadtingimused on täidetud:
   a) tasu saaja viibib teiseslepinguosalises riigis kokku kuni 183 päeva asjaomasel kalendriaastal algavavõi
lõppeva kaheteistkümnekuuliseperioodi vältel ja
   b) tasu maksab tööandja või tasumakstakse selle tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident,ja
   c) tööandja ei maksa tasu teisesriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu.

3. Eelmistest lõigetest olenemata võib lepinguosalise riigiettevõtja rahvusvahelistel vedudel käitatavallaeval,
õhu- või maanteesõidukil töötamise eest saadud tasu maksustada see riik.

Artikkel 15. Juhatuseliikme tasu

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

Artikkel 16. Esineja ja sportlase tulu

1. Artiklitest 7 ja 14 olenematavõib lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta saab teises lepinguosalisesriigis
meelelahutajana teatris, filmis, raadios, televisioonis või mujalesinemise eest või muusiku või sportlasena
tegutsedes, maksustada see teine lepinguosalineriik.

2. Artiklitega 7 ja 14 ei olevastuolus, kui meelelahutaja või sportlase teenitud tulu, mis laekub temaasemel
mõnele teisele isikule, maksustab lepinguosaline riik, kus meelelahutajavõi sportlane tegutseb.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kuimeelelahutaja või sportlane saab tulu lepinguosalises riigis
toimuvasttegevusest, mida rahastatakse peamiselt ühe või mõlema lepinguosalise riigi võinende kohaliku
omavalitsuse üksuste vahenditest. Sel juhul maksustab tulu ainult see lepinguosaline riik, kusmeelelahutaja või
sportlane on resident.

Artikkel 17. Pension

Lepinguosalises riigis tekkinud pensionija muud seda laadi tasu, mida makstakse teise lepinguosalise riigi
residendile,maksustab ainult esimesena nimetatud riik.

Artikkel 18. Avalikteenistus

1. Palka ja muud tasu, midalepinguosaline riik või selle kohaliku omavalitsuse üksus maksab isikule riigivõi
omavalitsusüksuse asutuses töötamise eest, maksustab ainult see riik.

Sellist palka ja muud tasu maksustabainult teine lepinguosaline riik, kui isik on töötanud selles riigis ja ta
onselle riigi resident ning täidetud on üks järgnevatest tingimustest:
   a) ta on selleriigi kodanik või
   b) temaresidentsus tuleneb ka muust asjaolust kui töötamine.

2. Lepinguosalise riigi või selle kohalikuomavalitsuse üksuse äritegevusega seotud töö eest saadud palgale ja
muule tasulekohaldatakse artikleid 14, 15 ja 16.

Artikkel 19. Üliõpilase tulu

Lepinguosaline riik ei maksusta tema territooriumil üksnesõpingutel või praktikal viibiva üliõpilase
või praktikandi ülalpidamiseks,õpinguteks või praktikaks tehtavaid väljamakseid, kui isik on teise
lepinguosaliseriigi resident või oli seda vahetult enne õppima või praktikale asumist javäljamakse tehakse
väljaspool õppimis- või praktikakoha riiki asuvast allikast.

Artikkel 20. Muu tulu

1. Lepinguosalise riigi residenditulu, mida lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud, maksustab olenematatulu
tekkimise kohast ainult see lepinguosaline riik.

2. Lõiget 1 ei kohaldata sellele tulule, mida lepinguosalise riigi resident saab teiseslepinguosalises riigis püsiva
tegevuskoha kaudu tegutsedes, kui õigused võivara, millest tulu on tekkinud, on seotud püsiva tegevuskohaga;
lõiget eikohaldata artikli 6 lõikes 2 määratletud kinnisvarast saadud tulule. Sellistel juhtudel kohaldatakseartiklit
7.

Artikkel 21. Kapital

1. Artiklis 6 määratletud kinnisvarast koosnevat vara, miskuulub lepinguosalise riigi residendile ja asub teises
lepinguosalises riigis,võib maksustada see teine riik.
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2. Vallasvara, mis on osa lepinguosalise riigi residenditeises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha
äritegevuses kasutatavastvarast, võib maksustada see teine riik.

3. Lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises veoskasutatava laeva, õhu- ja maanteesõiduki ning nende
kasutamisega seotudvallasvara maksustab ainult see riik.

4. Lepinguosalise riigi residendi muu vara maksustab ainultsee riik.

Artikkel 22. Topeltmaksustamisekõrvaldamine

1. Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:

a) kui Eesti resident saab tulu või kuital on vara, mida selle lepingu kohaselt on maksustatud Luksemburgis,
vabastabEesti selle tulu või vara maksust, arvestades punkte b ja c;

b) kui Eesti resident saab tulu, mida artikli10 lõike 2 punkti b kohaselt võib maksustada Luksemburgis, lubab
Eestiresidendi tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Luksemburgis tasutudmaksuga. Mahaarvatav
summa ei ületa tulumaksu seda osa, mis on arvutatud ennemaksukohustuse vähendamist Luksemburgis saadud
tulult;

c) kui Eesti residendi tulu või vara onselle lepingu kohaselt Eestis maksust vabastatud, võib Eesti sellest
hoolimataresidendi ülejäänud maksukoormuse arvutamisel vabastatud tulu või vara osaarvesse võtta.

2. Arvestades topeltmaksustamisevältimist käsitlevaid Luksemburgi õigusakte, mis ei tohi muuta lepingu
üldpõhimõtteid,kõrvaldatakse topeltmaksustamist järgmiselt:

a) kui Luksemburgi resident saab tulu või tal onvara, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Eestis,
siis arvestadespunkte b ja c vabastab Luksemburg selle tulu või vara maksust, kuid võib selleoma residendi
ülejäänud tulu- või kapitalimaksusumma arvutamisel arvesse võtta,kasutades samasid määrasid kui maksust
vabastamata tulu või vara korral;

b) kui Luksemburgi resident saab tulu, mida artiklite10 ja 16 kohaselt võib maksustada Eestis, siis lubab
Luksemburg residendifüüsilise või juriidilise isiku tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Eestistasutud
maksuga. Mahaarvatav summa ei ületatulumaksu seda osa, mis on arvutatud Eestist saadud tulult enne
maksukohustusevähendamist;

c) punkti a ei kohaldata Luksemburgi residendi saadudtulule ega talle kuuluvale varale, mille Eesti lepingu
alusel maksust vabastabvõi millele ta kohaldab artikli 10 lõiget 2.

Artikkel 23. Võrdne kohtlemine

1. Lepinguosaline riik maksustabteise lepinguosalise riigi kodanikku ja kohaldab talle
maksustamisegakaasnevaid nõudeid samamoodi nagu omakodanikule samadel asjaoludel.

2. Lepinguosalise riigi ettevõtja teises lepinguosalisesriigis asuvat püsivat tegevuskohta maksustatakse samadel
alustel kui teise lepinguosaliseriigi samal tegevusalal tegutsevat ettevõtjat.

3. Lepinguosalise riigi ettevõtja võib maksustatavat kasumitarvestades sellest maha arvata teise lepinguosalise
riigi residendile makstudintressi, litsentsitasu ja muu väljamakse samadel alustel nagu oma riigiresidendile
tehtud makse korral; sätet ei kohaldata artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 5 ega artikli 12 lõikes 5 nimetatud
juhtudel. Samuti võib lepinguosalise riigiettevõtja maksustatavat vara arvestades sellest maha arvata kohustused
teiselepinguosalise riigi residendi ees samadel alustel nagu kohustused oma riigiresidendi ees.

4. Lepinguosalise riigi ettevõtjat, mida kontrollib otse võikaudselt teise lepinguosalise riigi resident või milles
teise lepinguosaliseriigi residendil on otsene või kaudne osalus, ei maksustata kõrgemalt egaesitata talle
maksustamisega seotud lisanõudeid võrreldes sama lepinguosaliseriigi samalaadse ettevõtjaga.

5. Seda artiklit 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.

6. Seda artiklit kohaldatakse olenemataartiklist 2 kõigile maksudele.

Artikkel 24. Vastastikusekokkuleppe menetlus

1. Kui isik arvab, et lepinguosaliseriigi tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist,
mis eiole lepinguga kooskõlas, võib ta lepinguosaliste riikide õigusaktidestsõltumata esitada kaebuse oma
lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule; kuitema kaebusele tuleb kohaldada artikli 23 lõiget 1, esitab ta
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asjamenetlemiseks selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille kodanikta on. Kaebus tuleb esitada
kolme aasta jooksul alates päevast, mil teatatilepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest.

2. Kui kaebus on pädeva ametiisikuarvates õigustatud ja ta ei leia rahuldavat lahendust, püüab ametiisik
kaebuselahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädevaametiisikuga, järgides põhimõtet,
et lepingut rikkuvat maksustamist tulebvältida. Kokkulepe täidetakse lepinguosaliste riikide õigusaktides
ettenähtudajapiirangut kohaldamata.

3. Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel
tekkivadküsimused lahendada vastastikusel kokkuleppel. Topeltmaksustamise vältimiseksvõivad nad
teineteisega nõu pidada ka lepingus käsitlemata juhtudel.

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

5. Kui

   a) isik on lõike 1 kohaselt esitanud lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule kaebuse ühe võimõlema
lepinguosalise riigi tegevuse kohta, mis põhjustas maksustamist, mis eiolnud lepinguga kooskõlas, ja

   b) pädevad ametiisikud ei suudalõike 2 alusel kokkuleppele jõuda kahe aasta jooksul alates kaebuse
esitamisestteise lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule,

esitatakse lahendamata küsimused isikunõudmisel vahekohtule. Neid lahendamata küsimusi ei esitata
vahekohtule, kuisamas asjas on ühes neist riikidest olemas kohtu- või kohtueelse vaidlusorgani otsus.Kui
asjassepuutuv isik ei vaidlusta vastastikust kokkulepet, mis rakendabvahekohtuotsust, on see otsus siduv
mõlemale lepinguosalisele riigile ja seetäidetakse nende riikide õigusaktides ettenähtud ajapiirangut
kohaldamata.Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikud lepivad selle lõikekohaldamise viisi kokku
vastastikuse kokkuleppe menetluse käigus.

Artikkel 25. Teabevahetus

1. Lepinguosaliste riikide pädevadametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks või riigisiseste õigusaktide
kohaldamiseks eeldatavalt asjakohastteavet lepinguosalises riigis või selle kohaliku omavalitsuse
üksuseskehtestatud maksude kohta tingimusel, et maksustamine ei ole lepingugavastuolus. Artiklid 1 ja 2
teabevahetust ei piira.

2. Lepinguosaline riik käsitabteisest lepinguosalisest riigist lõike 1 alusel saadud teavet salajasenasamamoodi
nagu oma õigusaktide alusel saadud teavet ja avaldab seda üksnesisikule ja ametivõimule (sealhulgas
kohtud ja haldusasutused), kes lõikes 1viidatud makse määrab, kogub või sisse nõuab või maksudega seotud
kaebusilahendab või eeltoodu üle järelevalvet teostab. Selline isik või ametivõimkasutab teavet ainult
eelloetletud eesmärkidel. Teavet võib avaldada avalikulkohtuistungil või kohtuotsuses. Eelnevast olenemata
võiblepinguosaline riik saadud teavet kasutada teistel eesmärkidel, kui sedalubavad mõlema lepinguosalise riigi
õigusaktid ja teavet edastavalepinguosalise riigi pädev ametiisik annab selleks nõusoleku.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei tõlgendata lepinguosaliseriigi kohustusena:

a) rakendada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosalisteriikide seaduste ja halduspraktikaga;

b) anda teavet, mis ei ole lepinguosaliste riikideseaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;

c) anda teavet, mis sisaldab äri-, tootmis- võiametisaladust või teavet, mille avaldamine on vastuolus avaliku
korraga.

4. Kui lepinguosalineriik on selle artikli kohaselt taotlenud teavet, siis teine lepinguosaline riikvõtab teabe
saamiseks meetmeid ka juhul, kui see teine riik ei vaja sellistmaksualast teavet enda tarbeks. Eelmises
lauses sätestatud kohustus on piiratudlõikega 3, kuid seda piirangut ei või ühelgi juhul tõlgendada kui
lepinguosaliseriigi õigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

5. Lõiget 3 eitõlgendata taotluse saanud lepinguosalise riigi võimalusena keelduda teabeandmisest ainult
seetõttu, et teabe valdaja on krediidiasutus, muufinantsasutus, esindajakonto omanik, esindaja või usaldusisik
või teavepuudutab osalust isikus.

Artikkel 26. Diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötaja

Lepingut eikohaldata diplomaatilise esinduse ega konsulaarasutuse töötaja rahalistelesoodustustele, mis on ette
nähtud rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normideja erikokkulepete alusel.

Artikkel 27. Lepingu jõustumine
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1. Lepinguosalised riigid edastavad teineteisele teate lepingujõustumiseks vajaliku riigisiseses õiguses
ettenähtud menetluse lõpetamisekohta. Leping jõustub hilisema teate kuupäeval.

2. Lepingut kohaldatakse:

a) lepingu jõustumisele järgneva kalendriaasta1. jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;

b) lepingujõustumisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril või hiljem algaval maksustamisaastaltasutava muu
tulu- või kapitalimaksu suhtes.

3. Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelinetulu- ja kapitalimaksudega
topeltmaksustamise vältimise ning maksudesthoidumise tõkestamise leping, mis kirjutati alla 23. mail 2006
Tallinnas,kaotab kehtivuse samal päeval, mil käesolevat lepingut lõike 2 alusel kohaldamahakatakse.

Artikkel 28. Lepingu lõpetamine

1. Leping on jõus, kuni lepinguosalineriik selle lõpetab. Lepinguosaline riik võib lepingu lõpetada, teatades
sellestkirjalikult teisele lepinguosalisele riigile hiljemalt kalendriaasta 30. juunil;lepingut ei või lõpetada enne,
kui selle jõustumisele järgneval viiendal aastal.

2. Sel juhul ei kohaldata lepingut:

a) teate edastamisele järgneva kalendriaasta1. jaanuaril või hiljem saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;

b) teate edastamisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuarilvõi hiljem algaval maksustamisaastal tasutava muu tulu-
või kapitalimaksusuhtes.

Selle kinnituseks on valitsuste volitatud isikud lepingule allakirjutanud.

Koostatud 7. juulil 2014. aastalBrüsselis kahes eksemplaris inglise keeles.

Gert Antsu Pierre Gramegna
Eesti Vabariigi nimel Luksemburgi Suurhertsogiriigi nimel

 

PROTOKOLL

Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise tulu- jakapitalimaksudega topeltmaksustamise
vältimise ning maksudest hoidumisetõkestamise lepingu allakirjutamisel on pooled leppinud kokku järgmises,
mismoodustab lepingu lahutamatu osa.

1. Artikli 4 suhtes

Lepinguosalisesriigis asutatud investeerimisfondi käsitatakse selle lepinguosalise riigiresidendina ning talle
tehtud väljamaksete saajana.

Artikli4 lõikes 1 tähenduses on investeerimisfond:

a) Eestis investeerimisfondide seaduse alusel ühisteks investeeringuteksmoodustatud vara kogum (lepinguline
fond) või selleks asutatud äriühing;

b) Luksemburgis:
   i) muutuva kapitaliga investeerimisühing (sociétéd`investissement à capital variable);
   ii) fikseeritud kapitaliga investeerimisühing (société d`investissement à capital fixe);
   iii) riskikapitaliga investeerimisühing (société d`investissement en capital à risque);
   iv) investeerimisfond (fondscommun de placement),

samutimuu lepinguosalises riigis asutatud investeerimisfond, mida lepinguosalisteriikide pädevad ametiisikud
nõustuvad selle lõike tähenduses investeerimisfondinakäsitama.

2. Artikli 25 suhtes

Taotletava teabeeeldatava asjakohasuse näitamiseks edastab teavet taotleva riigi pädevametiisik lepingu alusel
teabevahetuse taotlust esitades taotluse saanudriigile järgmise teabe:

a) andmed kontrollitava või uurimisaluse isiku tuvastamiseks;

Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vaheline tulu- ja kapitalima... Leht 9 / 10



b) taotletava teabe kirjeldus, sealhulgas selle iseloom javorm;

c) andmed taotletava teabe maksustamise eesmärgil kasutamisekohta;

d) alus arvata, et teave on taotluse saanud riigi või sellejurisdiktsiooni all oleva isiku valduses või kontrolli all;

e) võimaluse korral taotletavat teavet valdava isiku nimi jaaadress;

f) kinnitus, et teavet taotlev riik on oma territooriumil võtnudmõistlikkuse piires kõik meetmed teabe saamiseks.

Selle kinnituseks on valitsuste volitatud isikud protokollile allakirjutanud.

Koostatud 7. juulil 2014. aastalBrüsselis kahes eksemplaris inglise keeles.

Gert Antsu Pierre Gramegna
Eesti Vabariigi nimel Luksemburgi Suurhertsogiriigi nimel

Convention  between the Republic of Estonia and the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
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