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A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat
tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar
het inkomen en naar het vermogen, met Protocol;
Madrid, 16 juni 1971

B. TEKST

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van
de Spaanse Staat;
De wens koesterende een overeenkomst te sluiten tot het vermijden
van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
en naar het vermogen;
Zijn het volgende overeengekomen:
HOOFDSTUK I
Reikwijdte van de Overeenkomst
Artikel 1
Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is
Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn
van een van de Staten of van beide Staten.
Artikel 2
Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is
1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het
inkomen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, worden
geheven ten behoeve van elk van de Staten of van de staatkundige
onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan.
2. Als belastingen naar het inkomen en naar het vermogen worden
beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen,
naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of van
het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen
uit de vervreemding van roerende of onroerende zaken, belastingen naar
het bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen of salarissen,
alsmede belastingen naar waardevermeerdering.
3. De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing
is, zijn met name:
a) voor Nederland:
— de inkomstenbelasting,
— de loonbelasting,
— de vennootschapsbelasting,

Convenio entre e! Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de!
Estado Español para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
El Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno del Estado
Espagñol,
deseosos de concluir un Convenio para evitar la doble imposición
en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
Han acordado las disposiciones siguientes:
CAPÍTULO I
Ámbito del Convenio
Artículo 1
Ámbito personal

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de
ambos Estados.
Artículo 2
Ámbito objetivo
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados, sus subdivisiones políticas y entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su
exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los
que gravan la totalidad de la renta o de! patrimonio, o cualquier parte
de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de
la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el
importe de los sueldos o salarios pagados por las empresas así como
los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los que, concretamente, se aplica este
Convenio son:
a) En los Países Bajos:
— de inkomstenbelasting (el impuesto sobre la renta),
— de loonbelasting (el impuesto sobre los salarios),
— de vennootschapsbelasting (el impuesto sobre sociedades),

— de dividendbelasting,
— de vermogensbelasting,
(hierna te noemen: „Nederlandse belasting");
b) voor Spanje:
— el Impuesto General sobre la Renta de las personas fisicas (de
algemene inkomstenbelasting van natuurlijke personen),
— el Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demas entidades
juridicas, con inclusión del gravamen especial del 4 por ciento
establecido por el articulo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de junio (de
algemene vennootschapsbelasting met inbegrip van de bijzondere
belasting van 4 percent tot stand gebracht bij artikel 104 van wet
41/1964 van 11 juni 1964),
— los siguientes impuestos a cuenta:
La Contribución Territorial sobre la Riqueza Rüstica y Pecuaria,
la Contribución Territorial sobre la Riqueza Urbana, el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, el Impuesto sobre las
Rentas del Capital y el Impuesto sobre Actividades y beneficios
comerciales e industriales (de volgende voorheffingen: de belasting
op grondbezit ten plattelande, de belasting op grondbezit in steden, de
belasting op inkomsten uit arbeid, de belasting op inkomsten uit
vermogen, de belasting op inkomsten uit werkzaamheden op het
gebied van handel en nijverheid),
— en Sahara, los impuestos sobre la renta (sobre los rendimientos del
trabajo y del patrimonio) y sobre los beneficios de las empresas (in
Sahara de belastingen naar het inkomen (op inkomsten uit arbeid
en op inkomsten uit vermogen) en de belastingen op de winst van
ondernemingen),
— el Canon de superficie, el impuesto sobre el producto bruto y el
impuesto especial sobre los beneficios, regulados por la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (aplicable a las empresas que se dedican a la
investigación y explotación de hidrocarburos) (de „oppervlakteroyalty", de belasting op de bruto-opbrengst en de bijzondere belasting op vennootschapswinsten, geregeld in de Wet van 26 december
1958 (van toepassing op ondernemingen die zich met de exploratie en
exploitatie van oliebronnen bezig houden)),
— los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio (de plaatselijke belastingen naar het inkomen en naar het vermogen),
(hierna te noemen: „Spaanse belasting").
4. De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen
gelijksoortige belastingen die in de toekomst naast of in de plaats van de
bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de
Staten delen elkaar alle wezenlijke wijzigingen die in hun onderscheiden
belastingwetgevingen zijn aangebracht, mede.

— de dividendbelasting (el impuesto sobre los dividendos),
— de vermogensbelasting (el impuesto sobre el patrimonio),
(los que en lo sucesivo se denominan 'impuesto neerlandés');
b) En España:
— el Impuesto general sobre la Renta de las Personas Físicas;
— el Impuesto general sobre la Renta de Sociedades y demás entidades
jurídicas, con inclusión del gravamen especial del 4 % establecido por
el artículo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de junio;

— los siguientes impuestos a cuenta: la Contribución Territorial sobre
la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial sobre la
riqueza Urbana, el Impuesto sobre los rendimientos del Trabajo
Personal, el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el Impuesto
sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales;

— en Sahara, los impuestos sobre la renta (sobre los rendimientos del
trabajo y del patrimonio) y sobre los beneficios de las empresas;

— el canon de superficie, el impuesto sobre el producto bruto y el impuesto especial sobre los beneficios, regulados por la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (aplicable a las empresas que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos).

— los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio.
(los que, en lo sucesivo, se denominan 'impuesto español').
4. El Convenio se aplicará también a cualquier impuesto de naturaleza idéntica o análoga que se añadan a los actuales o que los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados se comunicarán las
modificaciones importantes que se hayan introducido en sus respectivas
legislaciones fiscales.

HOOFDSTUK II
Begripsbepalingen
Artikel 3
Algemene begripsbepalingen
1. In deze Overeenkomst, tenzij het zinsverband anders vereist:
a) betekent de uitdrukking „Staat" Nederland of Spanje, al naar het
zinsverband vereist;
betekent de uitdrukking „Staten" Nederland en Spanje;
b) betekent de uitdrukking „Nederland" het deel van het Koninkrijk
der Nederlanden dat in Europa is gelegen;
c) betekent de uitdrukking „Spanje" de Spaanse Staat en, wanneer
deze uitdrukking in aardrijkskundige zin wordt gebezigd, het Spaanse
gebied op het Iberische Schiereiland, de Balearen en de Canarische
eilanden, de Spaanse steden en provincie in Afrika;
d) omvat de uitdrukking „persoon" een natuurlijke persoon, een
lichaam en elke andere vereniging van personen;
e) betekent de uitdrukking „lichaam" elke rechtspersoon of elke
eenheid die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld;
f) betekenen de uitdrukkingen „onderneming van een van de Staten"
en „onderneming van de andere Staat" onderscheidenlijk een onderneming gedreven door een inwoner van een van de Staten en een onderneming gedreven door een inwoner van de andere Staat;
g) betekent de uitdrukking „bevoegde autoriteit":
1. in Nederland de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
2. in Spanje de Minister van Financiën, de Directeur-Generaal der
Directe Belastingen of elke andere door de Minister gemachtigde
autoriteit.
2. Voor de toepassing van de Overeenkomst door elk van de Staten
heeft, tenzij het zinsverband anders vereist, elke niet anders omschreven
uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking tot de belastingen die het onderwerp
van deze Overeenkomst uitmaken.
Artikel 4
Fiscale woonplaats

1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „inwoner van een van de Staten" iedere persoon die, ingevolge
de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond

CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 3
Definiciones generales

1. En el presente Convenio, a menos que de su texto se infiera una
interpretación diferente:
a) El término 'Estado' significa los Países Bajos o España según se
derive del texto;
el término 'Estados' significa los Países Bajos y España;
b) el término 'Países Bajos' significa la parte del Reino de los Países
Bajos que está situada en Europa;
c) el término 'España' significa el Estado Español y, cuando se usa
en sentido geográfico, la España peninsular, las islas Baleares y Canarias,
las plazas y provincia española en África.
d) el término 'persona' comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
e) el término 'sociedad' significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
/ ) las expresiones 'empresa de un Estado' y 'empresa del otro Estado'
significan, respectivamente una empresa explotada por un residente de
un Estado y una Empresa explotada por un residente del otro Estado;
g) la expresión 'autoridad competente' significa:
1. En los Países Bajos el Ministro de Hacienda o su representante
debidamente autorizado.
2. En España el Ministro de Hacienda, el Director General de Impuestos Directos o cualquier otra autoridad en quien el Ministro delegue.
2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado, cualquier
expresión no definida de otra manera tendrá, a menos que el texto exija
una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la
legislación de este Estado relativa a los impuestos que son objeto del
presente Convenio.
Artículo 4
Domicilio fiscal

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión 'residente de un
Estado' significa cualquier persona que, en virtud dé la legislación de
este Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio,

van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.
2. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een natuurlijke
persoon die deel uitmaakt van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een van de Staten in de andere Staat of in een derde
Staat en die onderdaan is van de zendstaat, geacht inwoner van de zendstaat te zijn.
3. Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het
eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:
a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een
duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te
zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt
van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een
duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te
zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;
c) indien hij in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft,
wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan hij onderdaan is;
d) indien hij onderdaan is van beide Staten of van geen van beide,
regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in
onderlinge overeenstemming.
4. Indien een andere dan een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, wordt hij geacht
inwoner te zijn van de Staat waar de plaats van zijn werkelijke leiding is
gelegen.
Artikel 5
Vaste inrichting
1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „vaste inrichting" een vaste bedrijfsinrichting waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend.
2. De uitdrukking „vaste inrichting" omvat in het bijzonder;
a)
b)
c)
d)
e)

een plaats waar leiding wordt gegeven;
een filiaal;
een kantoor;
een fabriek;
een werkplaats;

residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga.
2. A los fines del presente Convenio una persona física, que sea
miembro de una misión diplomática o consular de uno de los Estados,,
en el otro Estado o en un tercer Estado y que es nacional del Estado que
le envía será considerado como residente del Estado que le envía.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del número 1, una persona
física resulte residente de ambos Estados, el caso se resolverá según las
siguientes reglas:
a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga
una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del
Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más.
estrechas (centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene
el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente
a su disposición en ninguno de los dos Estados, se considerará residente
del Estado donde viva de manera habitual;
c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados o no lo hiciera en
ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea
nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de
ellos, las autoridades competentes de los Estados resolverán el caso de
común acuerdo.
4. Cuando en virtud de las disposiciones del número 1, una persona,,
excluidas las personas físicas, sea residente de ambos Estados, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección
efectiva.
Artículo 5
Establecimiento permanente
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión 'establecimiento
permanente' significa un lugar fijo de negocios en el que una empresa
efectúe toda o parte de su actividad.
2.
cial:
d)
b)
c)
d)
é)

La expresión 'establecimiento permanente' comprende, en espelas sedes de dirección;
las sucursales;
las oficinas;
las fábricas;
los talleres;

f) een mijn, een steengroeve of een andere plaats waar natuurlijke
rijkdommen worden gewonnen;
g) de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of
montagewerkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt.
3. Een vaste inrichting wordt niet aanwezig geacht, indien:
a) gebruik wordt gemaakt van inrichtingen, uitsluitend voor de
opslag, uitstalling of aflevering van aan de onderneming toebehorende
goederen of koopwaar;
b) een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of
koopwaar wordt aangehouden, uitsluitend voor de opslag, uitstalling
of aflevering;
c) een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of
koopwaar wordt aangehouden, uitsluitend voor de bewerking of verwerking door een andere onderneming;
d) een vaste bedrijfsinrichting wordt aangehouden, uitsluitend om
voor de onderneming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen
in te winnen;
e) een vaste bedrijfsinrichting wordt aangehouden, uitsluitend voor
reclamedoeleinden, voor het geven van inlichtingen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor soortgelijke werkzaamheden voor de onderneming
die van voorbereidende aard zijn of het karakter van hulpwerkzaamheden hebben.
4. Een persoon die in een van de Staten voor een onderneming van de
andere Staat werkzaam is - niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger in de zin van het vijfde lid - wordt als een in de eerstbedoelde
:Staat aanwezige vaste inrichting beschouwd, indien hij een machtiging
bezit om namens de onderneming overeenkomsten af te sluiten en dit
recht in die Staat gewoonlijk uitoefent, tenzij zijn werkzaamheden beperkt
blijven tot de aankoop van goederen of koopwaar voor de onderneming.
5. Een onderneming van een van de Staten wordt niet geacht een
vaste inrichting in de andere Staat te bezitten op grond van de enkele
omstandigheid dat zij aldaar zaken doet door middel van een makelaar,
commissionair of enige andere onafhankelijke vertegenwoordiger, indien
deze personen in de normale uitoefening van hun bedrijf handelen.
6. De enkele omstandigheid dat een lichaam dat inwoner is van een
van de Staten, een lichaam beheerst of door een lichaam wordt beheerst,
dat inwoner is van de andere Staat of dat in die andere Staat zaken doet
(hetzij met behulp van een vaste inrichting, hetzij op andere wijze),
stempelt een van de beide lichamen niet tot een vaste inrichting van het
andere.

/ ) las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos
naturales;
g) las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda de
doce meses.
3. El término 'establecimiento permanente' no comprende;
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar,
exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o
entregarlas;
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra
empresa;
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;
é) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones
científicas o desarrollar otras actividades similares que tengan carácter
preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades se realicen para la
propia empresa.
4. Una persona que actúe en un Estado por cuenta de una empresa
del otro Estado, salvo que se trate de un agente independiente comprendido en el número 5, se considera que constituye establecimiento permanente
en el Estado primeramente mencionado si tiene y ejerce habitualmente
en este Estado poderes para concluir contratos en nombre de la empresa,
a menos que sus actividades se limiten a la compra de bienes o mercancías para la misma.
5. No se considera que una empresa de un Estado tiene establecimiento permanente en el otro Estado por el mero hecho de que realice
actividades en este otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general, o cualquier otro mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco
ordinario de su actividad.
6. El hecho de que una sociedad residente de un Estado controle o
sea controlada por una sociedad residente del otro Estado o que realice
actividades en este otro Estado (ya sea por medio de establecimiento
permanente o de otra manera) no convierte por sí solo a cualquiera de
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

HOOFDSTUK III
Belastingheffing naar het inkomen

Artikel 6
Inkomsten uit onroerende goederen
1. Inkomsten uit onroerende goederen mogen worden belast in de
Staat waar deze goederen zijn gelegen.
2. De uitdrukking „onroerende goederen" heeft de betekenis die
daaraan wordt toegekend door de wetgeving van de Staat waar de
desbetreffende goederen zijn gelegen. De uitdrukking omvat in ieder
geval de goederen die bij de onroerende goederen behoren, levende en
dode have van landbouw- en bosbedrijven, rechten waarop de bepalingen
van het privaatrecht betreffende de grondeigendom van toepassing zijn,
vruchtgebruik van onroerende goederen en rechten op veranderlijke of
vaste vergoedingen ter zake van de exploitatie, of concessie tot exploitatie,
van minerale aar diagen, bronnen en andere natuurlijke rijkdommen;
schepen en luchtvaartuigen worden niet als onroerende goederen beschouwd.
3. De bepaling van het eerste lid is van toepassing op de inkomsten
verkregen uit de rechtstreekse exploitatie, uit het verhuren of verpachten,
of uit elke andere vorm van exploitatie van onroerende goederen.
4. De bepalingen van het eerste en derde lid zijn ook van toepassing
op inkomsten uit onroerende goederen van een onderneming en op
inkomsten uit onroerende goederen gebezigd voor de uitoefening van
een vrij beroep.
Artikel 7
Winst uit onderneming
1. De voordelen van een onderneming van een van de Staten zijn
slechts in die Staat belastbaar, tenzij de onderneming in de andere Staat
haar bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste
inrichting. Indien de onderneming aldus haar bedrijf uitoefent, mogen
de voordelen van de onderneming in de andere Staat worden belast,
maar slechts in zoverre als zij aan die vaste inrichting kunnen worden
toegerekend.
2. Indien een onderneming van een van de Staten in de andere Staat
haar bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste
inrichting, worden in elk van de Staten aan die vaste inrichting de
voordelen toegerekend die zij geacht zou kunnen worden te behalen,
indien zij een zelfstandige onderneming zou zijn die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden zou uitoefenen onder dezelfde of soortgelijke
omstandigheden en die geheel onafhankelijk transacties zou aangaan met
de onderneming waarvan zij een vaste inrichting is.

CAPÍTULO III
Imposición sobre la renta
Artículo 6
Rentas de los bienes inmuebles
1. Las rentas procedentes de los bienes inmuebles pueden someterse
a imposición en el Estado en que tales bienes estén situados.
2. La expresión 'bienes inmuebles' se definirá de acuerdo con la
legislación del Estado en que los bienes estén situados. Dicha expresión
comprende, en todo caso, los accesorios, el ganado y equipo utilizados
en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se
apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a la propiedad
territorial, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir
cánones variables o fijos por la explotación o la concesión de la
explotación de yacimientos minerales, fuentes u otras riquezas del suelo;
los buques, embarcaciones y aeronaves no se considerarán bienes
inmuebles.
3. Las disposiciones del número 1 se aplican a las rentas derivadas
de la utilización directa, del arrendamiento o de cualquier otra forma
de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los números 1 y 3, se aplican igualmente, a
las rentas derivadas de los bienes inmuebles de las empresas y de los
bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios profesionales.
Artículo 7
Beneficios de las empresas
1. Los beneficios de una empresa de un Estado solamente pueden
someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice
operaciones en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él. En este último caso, los beneficios de la empresa
pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida
en que puedan atribuirse al establecimiento permanente.
2. Cuando una empresa de un Estado realice operaciones en el otro
Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él, en
cada Estado se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios
que éste obtendría si fuese una empresa distinta y separada que
realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares
condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que
es establecimiento permanente.

3. Bij het bepalen van de voordelen van een vaste inrichting worden
in aftrek toegelaten kosten - daaronder begrepen kosten van de leiding
en algemene beheerkosten - die ten behoeve van de vaste inrichting zijn
gemaakt, hetzij in de Staat waar de vaste inrichting is gevestigd, hetzij
elders.
4. Geen voordelen worden aan een vaste inrichting toegerekend enkel
op grond van aankoop door die vaste inrichting van goederen of koopwaar voor de onderneming.
5. Indien in de voordelen bestanddelen zijn begrepen die afzonderlijk
in andere artikelen van deze Overeenkomst worden behandeld, worden
de bepalingen van die artikelen niet aangetast door de bepalingen van
dit artikel.
Artikel 8
Zeevaart en luchtvaart
1. Voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in
internationaal verkeer zijn slechts belastbaar in de Staat waar de plaats
van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.
2. Indien de plaats van de werkelijke leiding van een scheep vaartonderneming zich aan boord van een schip bevindt, wordt deze plaats
geacht te zijn gelegen in de Staat waar de thuishaven van het schip is
gelegen, of, indien er geen thuishaven is, in de Staat waarvan de exploitant
van het schip inwoner is.
Artikel 9
Gelieerde ondernemingen

Indien:
a) een onderneming van een van de Staten onmiddellijk of middellijk
deelneemt aan de leiding van, aan het toezicht op dan wel ih het kapitaal
van een onderneming van de andere Staat, of
b) dezelfde personen onmiddellijk of middellijk deelnemen aan de
leiding van, aan het toezicht op dan wel in het kapitaal van een onderneming van een van de Staten en een onderneming van de andere Staat,
en in het ene of in het andere geval tussen de beide ondernemingen in
haar handelsbetrekkingen of financiële betrekkingen voorwaarden
worden aanvaard of opgelegd, dio afwijken van die welke zouden worden
overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen, mogen alle
voordelen die zonder deze voorwaarden zouden zijn opgekomen aan een
van de ondernemingen, maar ten gevolge van die voorwaarden haar niet
zijn opgekomen, worden begrepen in de voordelen van die onderneming
en dienovereenkomstig worden belast.

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines
del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección
y generales de administración realizados para los mismos fines, tanto si
se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.
4. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente
por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la
empresa.
5. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos
no quedarán afectadas por las del presente artículo.
Artículo 8
Navegación marítima y aérea
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solamente podrán someterse a imposición
en el Estado en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la
empresa.
2. Cuando la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación marítima esté a bordo de un buque, dicha sede se considerará
situada en el Estado donde esté el puerto base del buque, o en su
defecto, en el Estado en el cual la persona que explote el buque sea
residente.
Artículo 9
Empresas asociadas

Cuando:
a) una empresa de un Estado participe, directa o indirectamente,,
en la dirección control o capital de una empresa del otro Estado, o
b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la
dirección, control o capital de una empresa de un Estado y de una
empresa del otro Estado, y,
en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales
o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que difieran
de las que se acordarían por empresas independientes, los beneficios que
una de las empresas habría obtenido de no existir estas condiciones y
que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden incluirse en los beneficios de esta empresa y ser sometidos a imposición
en consecuencia.

Artikel 10
Dividenden
1. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de
Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat
worden belast.
2. Deze dividenden mogen echter in de Staat waarvan het lichaam
dat de dividenden betaalt inwoner is, overeenkomstig de wetgeving van
die Staat worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 15 percent
~van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden.
3. Niettegenstaande de bepalingen van het tweede lid, mag:
a) de Nederlandse belasting op dividenden betaald door een lichaam
dat inwoner is van Nederland aan een lichaam waarvan het kapitaal
geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Spanje,
5 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden:
1) indien het ontvangende lichaam 50 percent of meer bezit van het
kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, of
2) indien het ontvangende lichaam 25 percent of meer bezit van het
kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, mits ten minste één
ander lichaam dat inwoner is van Spanje, eveneens 25 percent of meer
van dat kapitaal bezit;
b) de Spaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat
inwoner is van Spanje aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of
gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Nederland,
10 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden:
1) indien het ontvangende lichaam 50 percent of meer bezit van het
kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, of
2) indien het ontvangende lichaam 25 percent of meer bezit van het
kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, mits ten minste één
ander lichaam dat inwoner is van Nederland, eveneens 25 percent of meer
van dat kapitaal bezit.
4. De bepalingen van het tweede en derde lid laten onverlet de
belastingheffing van het lichaam ter zake van de winsten waaruit de
dividenden worden betaald.
5. De uitdrukking „dividenden", zoals gebezigd in dit artikel,
betekent inkomsten uit aandelen, winstaandelen of winstbewijzen,
mijnaandelen, oprichtersaandelen of andere rechten die aanspraak geven
op een aandeel in de winst, alsmede inkomsten uit andere vennootschappelijke rechten die door de belastingwetgeving van de Staat waarvan het
lichaam dat de uitdeling doet inwoner is, met inkomsten uit aandelen
worden gelijkgesteld.
6. De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn niet van
toepassing, indien de genieter van de dividenden, die inwoner is van een
van de Staten, in de andere Staat waarvan het lichaam dat de dividenden

Artículo 10
Dividendos
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado
a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en este
último Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a imposición en
el Estado en que resida la sociedad que pague los dividendos y de acuerdo
con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede
exceder del 15 por ciento del importe bruto de los dividendos.
3. No obstante las disposiciones del número 2,
a) El impuesto neerlandés sobre los dividendos pagados por una
sociedad residente de los Países Bajos a una sociedad que es residente de
España y cuyo capital esté, total o parcialmente, dividido en acciones no
excederá del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos:
1) si la sociedad que recibe los dividendos posee el 50 por ciento o
más del capital de la sociedad que los paga, o
2) si la sociedad que recibe los dividendos posee el 25 por ciento o
más del capital de la sociedad que los paga, siempre que por lo menos
otra sociedad residente de España posea también el 25 por ciento o
más del mismo capital.
b) El impuesto español sobre los dividendos pagados por una sociedad residente de España a una sociedad que es residente de los Países
Bajos y cuyo capital esté, total o parcialmente, dividido en acciones no
excederá del 10 por ciento del importe bruto de los dividendos:
1) si la sociedad que recibe los dividendos posee el 50 por ciento o
más del capital de la sociedad que los paga, o
2) si la sociedad que recibe los dividendos posee el 25 por ciento o
más del capital de la sociedad que los paga, siempre que por lo menos
otra sociedad residente de los Países Bajos posea también el 25 por
ciento o más del mismo capital.
4. Las disposiciones de los números 2 y 3 no afectarán a la imposición
de la sociedad por los beneficios con cargo a los que se paguen los
dividendos.
5. El término 'dividendos9, empleado en el presente artículo, comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las cédulas de fundador o de otros
derechos, que permitan participar en los beneficios así como las rentas
de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las
acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que
I as distribuya.
6. Las disposiciones de los números 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente de un Estado, tiene en el otro Estado
del que es residente la sociedad que paga los dividendos, un establecí-

betaalt inwoner is, een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit
hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen
van die vaste inrichting behoort. In een zodanig geval zijn de bepalingen
van artikel 7 van toepassing.
7. Indien een lichaam dat inwoner is van een van de Staten, voordelen of inkomsten verkrijgt uit de andere Staat, mag die andere Staat
geen belasting heffen op de dividenden betaald door het lichaam aan
personen die geen inwoner zijn van die andere Staat, noch de niet-uitgedeelde winst van het lichaam onderwerpen aan een belasting op metuitgedeelde winst, zelfs indien de betaalde dividenden of de niet-uitgedeelde winst geheel of gedeeltelijk bestaan uit voordelen of inkomsten die
uit die andere Staat afkomstig zijn.
Artikel 11
Interest
1. Interest afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een inwoner van de andere Staat, mag in die andere Staat worden belast.
2. Deze interest mag echter in de Staat waaruit zij afkomstig is,
overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar de
aldus geheven,belasting mag 10 percent van het bedrag van de interest
niet overschrijden.
3. De uitdrukking „interest", zoals gebezigd in dit artikel, betekent
inkomsten uit o ver heidsleningen, obligaties of schuldbewijzen, al dan
niet verzekerd door hypotheek doch geen aanspraak gevende op een
aandeel in de winst, en schuldvorderingen van welke aard ook, alsmede
alle andere inkomsten die door de belastingwetgeving van de Staat
waaruit de inkomsten afkomstig zijn, met inkomsten uit geldlening worden gelijkgesteld.
4. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing,
indien de genieter van de interest, die inwoner is van een van de Staten,
in de andere Staat waaruit de interest afkomstig is, een vaste inrichting
heeft en de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is,
tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort. In een zodanig
geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing.
5. Interest wordt geacht uit een van de Staten afkomstig te zijn,
indien zij wordt betaald door die Staat zelf, door een staatkundig onderdeel, door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of door een inwoner
van die Staat. Indien evenwel de persoon die de interest betaalt, ongeacht
of hij inwoner van een van de Staten is of niet, in een van de Staten een
vaste inrichting heeft, waarvoor de schuld ter zake waarvan de interest
wordt betaald, was aangegaan, en deze interest ten laste komt van die
vaste inrichting, wordt deze interest geacht afkomstig te zijn uit de
Staat waar de vaste inrichting is gevestigd.

miento permanente con el que la participación que genere los dividendos
esté vinculada efectivamente. En este caso se aplican las disposiciones del
artículo 7.
7. Cuando una sociedad residente de un Estado obtiene beneficios o
rentas procedentes del otro Estado, este otro Estado no puede exigir
ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad a personas
que no sean residentes de este último Estado, ni someter los beneficios
no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque
los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total
o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de este otro Estado.

Artículo 11
Intereses
1. Los intereses procedentes de un Estado pagados a un residente del
otro Estado pueden someterse a imposición en este último Estado.
2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el
Estado del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado,
pero el impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del
importe de los intereses.
3. El término 'intereses', empleado en este artículo, comprende los
rendimientos de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones con o sin
garantía hipotecaria sin derecho a participar en beneficios, y de los
créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los
rendimientos de las cantidades dadas a préstamo.
4. Las disposiciones de los números 1 y 2, no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un Estado, tiene, en el otro Estado
del que proceden los intereses, un establecimiento permanente con el que
el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En este
caso se aplican las disposiciones del artículo 7.
5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado, cuando el
deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de
sus entidades locales o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el
deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado, tenga en un
Estado un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
contraído la deuda que da origen a los intereses y este establecimiento
soporte el pago de los mismos, los intereses se considerarán procedentes del Estado donde esté el establecimiento permanente.

6. Indien, tengevolge van een bijzondere verhouding tussen de
schuldenaar en de schuldeiser of tussen hen beiden en een derde, het
bedrag van de betaalde interest, in aanmerking nemende de schuldvordering ter zake waarvan zij wordt betaald, hoger is dan het bedrag dat
zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de schuldeiser
zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts
op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven
uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de
wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige
bepalingen van deze Overeenkomst.
Artikel 12
Royalty's
1. Royalty's afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een
inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
2. Deze royalty's mogen echter in de Staat waaruit zij afkomstig zijn,
overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar de
aldus geheven belasting mag 6 percent van het bruto-bedrag van de
royalty's niet overschrijden.
3. De uitdrukking „royalty's", zoals gebezigd in dit artikel, betekent
vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het
recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van
letterkunde, kunst of wetenschap - daaronder begrepen films -, van een
octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan,
een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik
van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of
wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen
op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.
4. Een bedrag ineens uit de verkoop van rechten of zaken als bedoeld
in het derde lid is slechts belastbaar in de Staat waarvan de vervreemder
inwoner is.
5. De bepalingen van het eerste, tweede en vierde lid zijn niet van
toepassing, indien de genieter van de royalty's of het in het voorgaande
lid bedoelde bedrag ineens, die inwoner is van een van de Staten, in de
andere Staat waaruit de royalty's of het bedrag ineens afkomstig zijn,
een vaste inrichting heeft en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de
royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste
inrichting behoort. In een zodanig geval zijn de bepalingen van artikel 7
van toepassing.
6. Royalty's worden geacht uit een van de Staten afkomstig te zijn,
indien zij worden betaald door die Staat zelf, door een staatkundig
onderdeel, door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of door een
inwoner van die Staat. Indien evenwel de persoon die de royalty's betaalt,
ongeacht of hij inwoner van een van de Staten is of niet, in een van de

6. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor
y el beneficiario de los intereses o entre ambos y cualquier otra persona,
el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el que
se paguen, exceda deí importe que habría sido acordado por el deudor
y el beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este
artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este caso,
el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de
cada Estado, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 12
Cánones
1. Los cánones procedentes de un Estado pagados a un residente
del otro Estado pueden someterse a imposición en este último Estado.
2. Sin embargo, estos cánones pueden someterse a imposición en el
Estado del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado,
pero el impuesto así exigido no puede exceder del 6 por ciento del
importe bruto de los cánones.
3. El término 'cánones', empleado en este artículo, comprende las
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso
de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas de fábrica o
de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos
secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las cantidades procedentes de la enajenación de los derechos o
bienes a que se refiere el número 3, sólo se someterán a imposición en
el Estado del que el cedente es residente.
5. Las disposiciones de los números 1, 2 y 4, no se aplican si el beneficiario de los cánones o de las cantidades a que se refiere el número
anterior, residente de un Estado, tiene, en el otro Estado del cual
proceden los cánones o las cantidades, un establecimiento permanente
con el cual el derecho o propiedad por que se pagan tales sumas esté
vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del
artículo 7.
6. Los cánones se consideran procedentes de un Estado cuando el
deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de
sus entidades locales o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el
deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado, tenga en un
Estado un establecimiento permanente al cual está vinculada la presta-

Staten een vaste inrichting heeft waarvoor het contract op grond waarvan
de royalty's worden betaald, was gesloten, en deze royalty's ten laste
komen van die vaste inrichting, worden deze royalty's geacht afkomstig te
zijn uit de Staat waar de vaste inrichting is gevestigd.
7. Indien, tengevolge van een bijzondere verhouding tussen de
schuldenaar en de schuldeiser of tussen hen beiden en een derde, het
bedrag van de betaalde royalty's, in aanmerking nemende het gebruik,
het recht of de inlichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan
het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de
schuldeiser zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit
artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval
blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar
overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
Artikel 13
Beperking van de artikelen 10, 11 en 12
Internationale organisaties, hun organen en functionarissen, alsmede
personen die deel uitmaken van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een derde Staat, die in een van de Staten verblijven,
hebben in de andere Staat geen recht op de verminderingen of vrijstellingen van belasting voorzien in de artikelen 10, 11 en 12, met betrekking
tot de in deze artikelen behandelde bestanddelen van het inkomen, die
uit die andere Staat afkomstig zijn, indien die bestanddelen van het
inkomen in de eerstbedoelde Staat niet aan een belasting naar het
inkomen zijn onderworpen.
Artikel 14
Vermogenswinsten
1. Voordelen verkregen uit de vervreemding van onroerende goederen, zoals omschreven in artikel 6, tweede lid, mogen worden belast in
de Staat waar deze goederen zijn gelegen.
2. Voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende zaken deel
uitmakende van het bedrijfsvermogen van een vaste inrichting die een
onderneming van een van de Staten in de andere Staat heeft, of van
roerende zaken behorende tot een vast middelpunt dat een inwoner van
een van de Staten in de andere Staat tot zijn beschikking heeft voor de
uitoefening van een vrij beroep - daaronder begrepen voordelen verkregen uit de vervreemding van de vaste inrichting (alleen of te zamen
met de gehele onderneming) of van het vaste middelpunt - mogen in die
andere Staat worden belast.

