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VERDRAG
TUSSEN
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
EN
DE ZWITSERSE BONDSSTAAT
TOT
HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING MET BETREKKING TOT
BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
en
de Zwitserse Bondsraad,

GELEID DOOR DE WENS het huidige Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting
op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen, met
Protocol, ondertekend te Den Haag op 12 november 1951, als aangevuld door
het Aanvullend Protocol, ondertekend te Den Haag op 12 november 1951 en als
gewijzigd bij de Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van het Verdrag,
ondertekend te Den Haag op 22 juni 1966, te vervangen door een nieuw verdrag;
Zijn het volgende overeengekomen:
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Artikel 17
Artiesten en sportbeoefenaars
1.

Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 14 en 15, mogen

voordelen of inkomsten verkregen door een inwoner van een Verdragsluitende
Staat als artiest, zoals een toneelspeler, een film-, radio- of televisie-artiest of
een musicus, of als sportbeoefenaar, uit zijn persoonlijke werkzaamheden als
zodanig die worden verricht in de andere Verdragsluitende Staat, worden belast
in die andere Staat.
2.

Indien

voordelen

of

inkomsten

ter

zake

van

persoonlijke

werkzaamheden die door een artiest of een sportbeoefenaar in die hoedanigheid
worden verricht, niet aan de artiest of sportbeoefenaar zelf toekomen, maar aan
een andere persoon, mogen die voordelen of inkomsten niettegenstaande de
bepalingen van de artikelen 7, 14 en 15, worden belast in de Verdragsluitende
Staat waarin de werkzaamheden van de artiest of sportbeoefenaar worden
verricht, tenzij wordt vastgesteld dat noch de artiest of sportbeoefenaar noch met
hen verbonden personen (ongeacht of zij inwoner zijn van die Staat) onmiddellijk
of middellijk op enige wijze delen in de ontvangsten of voordelen van die andere
persoon, met inbegrip van ontvangen uitgestelde beloningen, bonussen,
vergoedingen, dividenden, uitdelingen van partnerships of andere uitdelingen.
3.

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing

op voordelen of inkomsten die worden verkregen door een inwoner van een
Verdragsluitende Staat uit werkzaamheden die worden verricht in de andere
Verdragsluitende Staat, indien het bezoek aan die andere Staat geheel of
grotendeels wordt bekostigd uit de openbare middelen van een of beide
Verdragsluitende Staten, staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan, of plaatsvindt in het kader van een culturele
overeenkomst tussen de Regeringen van de Verdragsluitende Staten. In een
zodanig geval zijn de voordelen of inkomsten slechts belastbaar in de
Verdragsluitende Staat waarvan de artiest of sportbeoefenaar inwoner is.
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HOOFDSTUK IV
Vermijding van dubbele belasting
Artikel 22
Vermijding van dubbele belasting
1.

Nederland is bevoegd bij het heffen van belasting van zijn inwoners in

de grondslag waarnaar de belasting wordt geheven, de bestanddelen van het
inkomen te begrijpen die overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag in
Zwitserland mogen worden belast.
2.

Indien echter een inwoner van Nederland bestanddelen van het

inkomen verkrijgt die volgens artikel 6, eerste, derde en vierde lid, artikel 7,
eerste lid, artikel 10, zevende lid, artikel 11, vierde lid, artikel 12, vierde lid, artikel
13, eerste, tweede en vierde lid, artikel 14, eerste lid, artikel 15, eerste en derde
lid, artikel 18, tweede lid, artikel 19, eerste lid (onderdeel a) en artikel 21, tweede
lid, van dit Verdrag in Zwitserland mogen worden belast en die in de in het eerste
lid bedoelde grondslag zijn begrepen, stelt Nederland deze bestanddelen van het
inkomen vrij door een vermindering van zijn belasting toe te staan. Deze
vermindering wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in de Nederlandse
wetgeving tot het vermijden van dubbele belasting. Te dien einde worden
bedoelde bestanddelen van het inkomen geacht te zijn begrepen in het bedrag
van de bestanddelen van het inkomen die ingevolge die bepalingen van
Nederlandse belasting zijn vrijgesteld.
3.

Nederland verleent voorts een aftrek op de aldus berekende

Nederlandse belasting voor de bestanddelen van het inkomen die volgens artikel
10, tweede lid, artikel 16, eerste lid, artikel 17, eerste en tweede lid, en artikel 18,
derde lid, van dit Verdrag in Zwitserland mogen worden belast, in zoverre deze
bestanddelen in de in het eerste lid bedoelde grondslag zijn begrepen.
Het bedrag van deze aftrek is gelijk aan de in Zwitserland over deze
bestanddelen van het inkomen betaalde belasting, maar bedraagt, indien de
bepalingen in de Nederlandse wetgeving tot het vermijden van dubbele belasting
daarin voorzien, niet meer dan het bedrag van de aftrek die zou zijn verleend
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indien de aldus in het inkomen begrepen bestanddelen van het inkomen de enige
bestanddelen van het inkomen zouden zijn geweest die uit hoofde van de
bepalingen in de Nederlandse wetgeving tot het vermijden van dubbele belasting
van Nederlandse belasting zijn vrijgesteld.
Dit lid zal een tegemoetkoming nu of in de toekomst verleend uit hoofde
van de bepalingen in de Nederlandse wetgeving tot het vermijden van dubbele
belasting niet beperken, echter uitsluitend voor zover het de berekening van het
bedrag van de aftrek op de Nederlandse belasting betreft met betrekking tot de
som van inkomsten afkomstig uit meer dan een land en de voortwenteling van de
belasting betaald in Zwitserland op bedoelde bestanddelen van het inkomen naar
de volgende jaren.
4.

Niettegenstaande de bepalingen van het tweede lid, verleent

Nederland een vermindering op de Nederlandse belasting voor de in Zwitserland
betaalde belasting op bestanddelen van het inkomen die volgens artikel 7, eerste
lid, artikel 10, zevende lid, artikel 11, vierde lid, artikel 12, vierde lid, en artikel 21,
tweede lid, van dit Verdrag in Zwitserland mogen worden belast, voor zover deze
bestanddelen in de in het eerste lid bedoelde grondslag zijn begrepen, indien en
voor zover Nederland uit hoofde van de bepalingen in de Nederlandse wetgeving
tot het vermijden van dubbele belasting een aftrek verleent op de Nederlandse
belasting voor de in een ander land over die bestanddelen van het inkomen
geheven belasting. Voor de berekening van deze aftrek zijn de bepalingen van
het derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
5.

In het geval van Zwitserland wordt dubbele belasting als volgt

vermeden:
a.

Indien

een

inwoner

van

Zwitserland

inkomsten

verkrijgt,

die

in

overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag in Nederland mogen
worden belast, stelt Zwitserland, onder voorbehoud van de bepalingen van
onderdeel b, deze inkomsten vrij van belasting, maar kan Zwitserland bij
het berekenen van de belasting over de resterende inkomsten van die
inwoner het belastingtarief toepassen dat van toepassing zou zijn geweest,
indien de vrijgestelde inkomsten niet aldus waren vrijgesteld. Deze

27

2011

vrijstelling is evenwel slechts van toepassing op de voordelen en inkomsten
bedoeld in artikel 13, vierde lid, en artikel 17, eerste en tweede lid, indien
bewijs wordt overgelegd van de werkelijke belasting over deze voordelen
en inkomsten in Nederland.
b.

Indien een inwoner van Zwitserland dividenden of niet-periodieke
pensioenuitkeringen verkrijgt die in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 10 of artikel 18, derde lid, in Nederland mogen worden belast,
verleent Zwitserland deze inwoner op verzoek een vermindering. De
vermindering kan bestaan uit:
i.

een aftrek op de belasting over het inkomen van die inwoner tot een
bedrag dat gelijk is aan de belasting die in Nederland is geheven in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 of artikel 18,
derde lid; deze aftrek is evenwel niet hoger dan het deel van de
Zwitserse belasting berekend voordat de aftrek is verleend dat is toe
te rekenen aan de inkomsten die in Nederland mogen worden belast;
of

ii.

een forfaitaire aftrek van de Zwitserse belasting; of

iii.

een gedeeltelijke vrijstelling van de Zwitserse belasting van deze
dividenden of niet-periodieke pensioenuitkeringen, die in elk geval
bestaat uit ten minste een aftrek op het brutobedrag van de
dividenden

of

niet-periodieke

pensioenuitkeringen

van

de

in

Nederland geheven belasting.
Zwitserland stelt de toepasselijke vermindering vast en past de procedure
toe in overeenstemming met de Zwitserse voorschriften ter zake van de
uitvoering van internationale verdragen van de Zwitserse Bondsstaat tot het
vermijden van dubbele belasting.
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