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ARTIKEL 12A 
(Beperking van de voordelen) 

 
1. Een persoon (niet zijnde een natuurlijke persoon) die inwoner is van een 
overeenkomstsluitende Staat en dividenden, interest of royalty's uit die andere 
overeenkomstsluitende Staat ontvangt is in die andere overeenkomstsluitende Staat niet 
gerechtigd tot de in de artikelen 10 (Dividenden), 11 (Interest) of 12 (Royalty's) 
bepaalde vermindering of vrijstelling van belasting behalve indien : 
    
a) aan beide volgende voorwaarden is voldaan : 
    
i) meer dan 50 percent van de belangen in die persoon (of, in het geval van een 
vennootschap, meer dan 50 percent van het aantal aandelen van elke soort aandelen van 
de vennootschap) is, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigendom van één of meer 
natuurlijke personen die inwoner zijn van één van de overeenkomstsluitende Staten, van 
één van de overeenkomstsluitende Staten of van één van de staatkundige onderdelen of 
plaatselijke gemeenschappen daarvan, of van staatsburgers van de Verenigde Staten; en 
    
ii) meer dan 50 percent van het bruto-inkomen van die persoon wordt noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks gebruikt ter voldoening van verplichtingen inzake interest of 
royalty's tegenover personen die niet zijn of wel inwoner van één van de 
overeenkomstsluitende Staten, ofwel één van de overeenkomstsluitende Staten of één 
van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan ofwel 
staatsburger van de Verenigde Staten; of 
    
b) de dividenden, de interest of de royalty's verkregen uit de andere 
overeenkomstsluitende Staat rechtstreeks of bijkomstig verband houden met een 
nijverheids- of handelsbedrijf dat die persoon in de eerstbedoelde Staat werkelijk 
uitoefent (niet zijnde een bedrijf dat er hoofdzakelijk in bestaat investeringen in de 
andere Staat te doen of te beheren); of 
    



 c) de persoon die de dividenden, de interest of de royalty's verkrijgt inwoner is van een 
overeenkomstsluitende Staat en ofwel de voornaamste soort aandelen daarvan in 
belangrijke mate en geregeld wordt verhandeld op een erkende effectenbeurs, of wel 
meer dan 50 percent van de aandelen van elke soort aandelen daarvan eigendom is van 
een inwoner van die overeenkomstsluitende Staat en de voornaamste soort aandelen 
daarvan aldus in belangrijke mate en geregeld op een erkende effectenbeurs wordt 
verhandeld.  
    
2. Voor de toepassing van subparagraaf (1) (a) (ii), betekent de term bruto-inkomen : 
    
a) met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika, het brutoinkomen zoals bepaald 
in de Internal Revenue Code van 1986, met elke latere wijziging, zonder dat de 
geografische herkomst van de inkomsten moet in acht worden genomen; 
    
b) met betrekking tot België, de bruto-ontvangsten of, indien de werkzaamheden van 
een onderneming het vervaardigen of voortbrengen van goederen omvat, de 
bruto-ontvangsten verminderd met de directe kosten van arbeid en materialen die toe te 
rekenen zijn aan het vervaardigen of produceren en uit die ontvangsten zijn betaald of 
zullen worden betaald. 
    
3. Voor de toepassing van subparagraaf (1) (c), betekent de uitdrukking "erkende 
effectenbeurs" : 
    
a) het Nasdaq systeem van de "National Association of Securities Dealers, Inc." en elke 
effectenbeurs geregistreerd bij de "Securities and Exchange Commission" in de 
hoedanigheid van nationale wisselbeurs in de zin van de "Securities Exchange Act of 
1934; 
    
b) de Belgische effectenbeurzen; en 
    
c) elke andere door de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten 
erkende effectenbeurs. 
 
 
  


