ПРАТАКОЛ
аб унясенш паправак у Пагадненне naMiac Урадам Рэспублна
Беларусь i Урадам Аустрыйскай Рэспублиа аб пазбяганш
двайнога падаткаабкладання у дачыненш да падаткау на
даходы i маёмасць, падшсанае у r.Miiicicy 16 мая 2001 года

У рад Р эсп у б л ш Беларусь i Урад А устрыйскай Рэспублпа,
жадаю чы
у П агадненне
А устрыйскай

заклю чыць
палиж

Пратакол

Урадам

Р эсп у б л ш

падаткаабкладання

у

аб

унясенш

паправак

Рэспубл1ю

Беларусь

i Урадам

аб

дачыненн1

пазбяганьп
да

падаткау

двайнога
на

даходы

i маёмасць, падп1санае у г.М1нску 16 мая 2001 года (далей Пагадненне),
п агад зш ся аб наступным:

Артыкул I

П адпункт g) (ii) пункта 1 артыкула 3 П агаднення выкласщ
у наступнай рэдакцьп:
”(ii) у Беларуси М1н1стэрства па падатках i зборах Рэспубл1ю
Беларусь або яго паунамоцнага прадстаунж а;“ .

Артыкул II

А рты кул 26 П агаднення выкласщ у наступнай рэдакцьп:
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’’Артыкул 26
Абмен шфармацыяй

1. К ампетэнтны я

органы

абменьваю цца

такой

выканання

палажэнняу

Дагаворных

шфармацыяй,

якая

Дзяржау

неабходна

дадзенага

для

Пагаднення,

або адмш ю травання, або пры мусовага выканання нацыянальных
заканадауствау, ш то даты чацца падаткау лю бога вщ у i роду, што
спаганяю цца

ад

1мя

Дагаворных

Дзяржау,

ix

паштыка-

адмш ю трацы йны х падраздзяленняу або мясцовых органау улады,
у той ступеш , у якой такое падаткаабкладанне не супярэчыць
дадзенаму П агадненню . Абмен ш фармацыяй не абмяжоуваецца
артыкулам1 1 i 2 дадзенага Пагаднення.
2. Лю бая ш фармацы я, атрыманая Дагаворнай Дзяржавай
у адпаведнасщ

з

пунктам

1

дадзенага

артикула,

л1чыцца

канф1дэнцыяльнай, таксама як i 1нфармацыя, атрыманая у рамках
нацы янальнага

заканадауства

гэтай

Дагаворнай

Дзяржавы,

i раскры ваецца тольк1 асобам або органам (уключаючы суды
i адм1н!страцыйныя органы), звязаным з вызначэннем або зборам
падаткау,

ix

прымусовым

спагнаннем

або

судовым

праследаваннем, або разглядам заяу у дачыненн1 да падаткау, пра
яю я гаворы цца у пункце 1 дадзенага артыкула, або наглядам за
yciM згаданым. Д адзены я асобы або органы выкарыстоуваюць
такую 1нфармацыю тольк1 для гэтых мэт. Яны могуць раскрываць
1нфармацыю у ходзе адкрытых судовых пасяджэнняу або пры
прыняцц!
1нфармацыя,

судовы х

раш энняу.

атры маная

Н лгледзячы

Дагаворнай

Дзяржавай,

на

сказанае,

можа

быць

"5

J

выкарыстана для ш ш ы х мэт, Kani такая ш ф армацы я можа быць
выкары стана

для

таю х

1ншых

мэт

у

адпаведнасщ

з заканадауствам абедзвю х Д агаворных Дзяржау i кампетэнтны
орган Дагаворнай Дзяржавы, якая прадастауляе шфармацыю,
дазваляе такое выкарыстанне.
3. Hi у я к т выпадку палажэнш пунктау 1 i 2 дадзенага
артикула не павш ны тлумачыцца як тыя, што абавязваю ць адну
Дагаворную Дзяржаву:
a) праводзщ ь

адмш ю трацыйныя

меры,

яюя

супярэчаць

заканадауству i адм1н!страцыйнай практыцы гэтай або другой
Дагаворнай Дзяржавы ;
b)

прадастауляць

па заканадауству

або

1нфармацыю,
у

ходзе

якую

нельга

звычайнай

атрымаць

адм1н!страцыйнай

практык1 гэтай або другой Дагаворнай Дзяржавы;
c) прадастауляць ш фармацыю, якая б раскрывала якуюнебудзь

гандлёвую ,

прадпры мальш цкую ,

прамысловую,

камерцыйную або прафес1янальную тайну, або гандлёвы працэс,
або 1нфармацыю, раскрыццё якой супярэчы ла б дзяржаунай
пал1тыцы (грамадсю м 1нтарэсам).
4. Кал1

1нфармацыя

Дзяржавай

у

Дагаворная

Д зярж ава

запы тваецца

адпаведнасщ

з

прымае

дадзеным

адной

Дагаворнай

артыкулам,

устаноУлены я

другая

заканадауствам

уласныя меры для атрымання 1нфармацьп, што запытваецца,
нават

Kani

гэтай

другой

Дагаворнай

Дзяржаве

можа

не спатрэбщ ца названая ш фармацыя для уласных падатковых
мэт. А бавязацельства, змеш чанае у папярэдш м сказе, падлягае
абмежаванням пункта 3 дадзенага артыкула, але Hi у я к т разе
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таюя абмеж аванш не будуць тлумачыцца як дазвол Дагаворнай
Дзяржаве адм овщ ца ад прадастаулення ш фармацьп толью таму,
што яна не защ каулена у атрыманш такой шфармацьп.
5.

Hi у ЯК1М выпадку пaлaжэннi пункта 3 дадзенага артыкула

не будуць тлум ачы цца як дазвол Дагаворнай Дзяржаве адмовщ ца
ад

прадастаулення

шфармацьп

толью

таму,

што

такой

ш фармацыяй валодае банк, шшая фiнaнcaвa-кpэды тнaя установа,
упаунаваж аная асоба, прадстауш к або давераная асоба, або таму,
што ш ф арм ацы я адносщ ца да права уласнасщ асобы .“ .

Артыкул III

У

дачы ненш

да

артыкула

26

П агаднення

Дагаворныя

Дзяржавы пaгaдзiлicя аб наступным:
1.

Кампетэнтны орган Дагаворнай Дзяржавы, якая запытвае

iнфapмaцыю , пры нак1раванн1 кампетэнтнаму органу Дагаворнай
Дзяржавы,

у

якой

запытваецца

iнфapмaцыя,

запыту

аб пpaдacтayлeннi 4нфармацьи у рамках дадзенага П агаднення,
каб

прадэманстраваць

адпаведнасць

ш фармацьп

запыту,

паведамляе наступныя звесткк
a) щ энты ф ж ацы йны я звестю пра асобу, у дачы ненш да якой
праводзщ ца праверка або расследаванне;
b) характар iнфapмaцыi, што запытваецца, i форма, у якой
Дагаворная

Дзяржава,

якая

яе атрымаць

ад Дагаворнай

запытвае
Дзяржавы,

ш фармацыю ,
у

якой

жадае

запытваецца

1нфармацыя;

c) падатковая мэта, дзеля якой запы тваецца ш фармацыя;
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d) падставы, яю я дазваляю ць меркаваць, што 1нфармацыя,
якая запы тваецца, знаходзщ ца у Дагаворнай Дзяржаве, у якой
запы тваецца ш фармацы я, або што такой ш фармацыяй валодае
щ яе кантралю е асоба, якая знаходзщ ца у межах юрысдыкцьп
Дагаворнай Д зярж авы , у якой запытваецца ш фармацыя;
e) т я

i

адрас

асоб,

яюя,

як

мяркуецца,

валодаюць

ш фармацы яй, што запытваецца (кал1 вядома);
f) заява аб тым, што Дагаворная Дзяржава, якая запытвае
ш фармацы ю , выкарыстала усе даступныя на сваей тэрыторьп
сродю атрымання шфармацьп, за выключэннем тых, яюя бьгш
б спалучаны з несуразмерным1 цяж касцямг
2. Разумеецца, што абмен ш фармацыяй, яю прадугледжаны
артыкулам 26 П агаднення, не уклю чае спекулятыуныя запыты,
яюя

не

маю ць

вщ авочнай

сувяз1

з

адкрытай

праверкай

або расследаваннем.
3. Разумеецца,

што

пункт

5

артыкула

26

Пагаднення

не патрабуе ад Д агаворны х Дзяржау абменьвацца 1нфармацыяй
на спантаннай або аутаматычнай аснове.

Артыкул IV

Кож ная з Д агаворны х

Дзяржау

паведамляе

адна адной

па ды плам аты чны х каналах аб заканчэнн! у нУтРыДзяРж аУных
працэдур,

неабходных

для

устУплення

У

С^ЛУ

дадзенага

Пратакола. Дадзены Пратакол, як\ з ’яуляецца н еад’емнай часткай
П агаднення, уступае у с1лу з перш ага дня трэцяга месяца,
наступнага

пасля

даты

атрымання

апош няга

такога
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паведамлення. П алаж энш

дадзенага П ратакола прымяняюцца

у дачы ненш да падатковых перыядау, яю я пачынаю цца першага
або

пасля

перш ага

студзеня

каляндарнага

года,

наступнага

за годам, у яю м дадзены Пратакол уступае у сшу.

У

сведчанне

чаго

паунамоцныя

пр адстау н ш

дзвюх

Дагаворных Дзяржау, адпаведным чынам на тое упаунаважаныя,
падшсали дадзены Пратакол.

Здзейснена у двух экзэмплярах у г. Вена 24 л1стапада
2014 года на беларускай, нямецкай i англш скай мовах, прычым
усе тэксты маю ць аднолькавую сшу. У выпадку разыходжання
у тлумачэнн1 перавагу мае тэкст на англш скай мове.

