
אמנה בי� מדינת ישראל ובי� הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת 
 ]1[מסי כפל לגבי מסי� על הכנסה והו�

  

� אמנה למניעת מסי כפל לגבי ברצות� לכרות ביניה, מדינת ישראל והרפובליקה של אוסטריה
 :הסכימו ביניה� כדלקמ�, מסי� על הכנסה והו�

  

  

 פרק ראשו�

 תחו� האמנה

  

  תחו� אישי:1סעי� 

  

 .אמנה זו תחול על בני אד� שה� תושבי אחת המדינות המתקשרות או תושבי שתי המדינות

  

  

  המסי� הנידוני�:2סעי� 

  

או ,  מס הו� המוטלי� מטע� אחת המדינות המתקשרותאמנה זו תחול על מס הכנסה ועל    .1
ללא התחשבות בדרכי הטלת� , או אחת מרשויותיה המקומיות, מטע� יחידת משנה מדינית שלה

 .של המסי�

  

או על , כל של ההכנסה או של ההו��כל המסי� המוטלי� על ס�, יראו כמס הכנסה וכמס הו�    .2
 .ומס רווחי הו�, רת מטלטלי� או מקרקעי�לרבות מס על רווחי� מהעב, חלקי� מה�

  

 :ביחוד, המסי� הקיימי� שעליה� תחול האמנה ה�    .3

  

  בישראל   )א(

 ;)לרבות מס רווחי הו�( מס הכנסה     )1(

 ; מס חברות    )2(

 ; היטל בטחו�    )3(



 ; מסי רכוש ארציי�    )4(

 ; מקרקעי�חוק מס שבחלפי ,  מס על רווחי� ממכירת קרקעות    )5(

 ").מס ישראלי "�להל� (

  

  באוסטריה   )ב(

 ; מס הכנסה    )1(

 ; מס תאגידי�    )2(

 ; הפרשות מהכנסה לקידו� בניית מגורי� ולהשוואת נטל המשפחה    )3(

 ; הפרשות מהכנסה לקר� לשעת חירו�    )4(

 ; לרבות מס המוטל על סכו� השכר,  מסחר ותעשיה מס על מפעלי    )5(

 ; מס הו�    )6(

 ; הפרשות מהו� לקר� לשעת חירו�    )7(

 ; מס קרקעות    )8(

 ;  מס על מפעלי חקלאות וייעור    )9(

 ;  מס על חברי דירקטוריו�  )10(

 ; מס על שוויי� של מגרשי� פנויי�  )11(

  ; מס על רכוש הפטור ממסי עזבו�  )12(

 ;  השתתפות של מפעלי חקלאות וייעור בקר� להשוואת נטל המשפחה  )13(

 ;  המס המיוחד על הכנסה  )14(

 ; המס המיוחד על הו�  )15(

 ").מס אוסטרי "�להל� (

  

שיוטלו לאחר מכ� בנוס- על המסי� , האמנה תחול ג� על כל מסי� זהי� או דומי� בעיקר�    .4
 המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי הרשויות. או במקומ�, הקיימי�

 .חשוב שחל בדיני המסי� שלה�

  

  

  

 פרק שני

 הגדרות

  

  הגדרות כלליות:3סעי� 

  



א� אי� משמעות אחרת משתמעת מ� , באמנה זו יהיו לביטויי� דלקמ� המשמעויות שבציד�    .1
 :ההקשר

 ; מדינת ישראל� "ישראל"    )א(

 ; הרפובליקה של אוסטריה�" אוסטריה"    )ב(

וכל הגופי� אשר לפי דיני המסי� הנמצאי� בתוק- באחת , חברות,  יחידי��" אד�"     )ג(
 ;המדינות המתקשרות נחשבי� ליחידות החייבות במס

 ; כל תאגיד או גו- הנחשב כתאגיד לעני� מס� "חברה"     )ד(

 מפעל המנוהל על � "מדינה המתקשרת האחרתמפעל של ה" ו"מפעל של מדינה מתקשרת"    )ה(
 ;לפי העני�, ידי תושב של אחת מה�

מיניסטר , ולגבי אוסטריה; שר האוצר או נציגו המוסמ�,  לגבי ישראל� "רשות מוסמכת"     )ו(
 .הכספי� הפדרלי

  

או , מקו� שלפי אמנה זו אי� הכנסה שמקורה באחת מ� המדינות המתקשרות חייבת במס    .2
ולפי החוק הנוהג במדינה המתקשרת האחרת , באותה מדינה, ת במס רק בשיעור מופחתחייב

, כפופה אותה הכנסה למס מתו� זיקה אל סכו� ההכנסה הנשלח לאותה מדינה מתקשרת אחרת
הרי הפטור או ההפחתה , ולא מתו� זיקה אל סכומה המלא של ההכנסה, או המתקבל בתוכה

יחולו רק לגבי אותה הכנסה הנשלחת ,  הנובעי� מאמנה זו,במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה
 20בסעי- , )2(ק "ס, 15הוראה זו לא תחול על המדובר בסעי- . למדינה המתקשרת האחרת

 .21ובסעי- 

  

שלא הוגדר , בשימוש בהוראות אמנה זו על ידי אחת המדינות המתקשרות תהא לכל מונח    .3
א� אי� ,  מדינה הדני� במסי� שה� נושא אמנה זוהמשמעות שיש לו לפי דיני אותה, אחרת

 .משמעות אחרת משתמעת מ� ההקשר

  

  מקו� מושב לצרכי� פיסקליי�:4סעי� 

  

 כל אד� אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב במס � "תושב מדינה מתקשרת", לעני� אמנה זו    .1
 .חר כיוצא באלהאו מכוח כל מבח� א, מקו� ניהול עסקיו, מקו� מגוריו, מכוח מושבו

  

, נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות) 1(מקו� שמכוח הוראות סעי- קט�     .2
 :יוכרע העני� לפי כללי� אלה

היה עומד לרשותו . קבע� רואי� אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית   )א(
ה המתקשרת שיחסיו רואי� אותו כתושב המדינ, קבע בשתי המדינות המתקשרות�בית

 ;)מרכז האינטרסי� החיוניי�(האישיי� והכלכליי� עמה הדוקי� יותר 

, אפשר לקבוע את המדינה המתקשרת שבה נמצא מרכז האינטרסי� החיוניי� שלו� א� אי   )ב(
רואי� אותו כתושב , קבע א- באחת משתי המדינות המתקשרות�או א� אי� לרשותו בית

 ;הג לדורהמדינה המתקשרת שבה הוא נו

רואי� , או א� אינו נוהג לגור א- באחת מה�,  א� הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות    )ג(
 .אותו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרח שלה



  

הוא תושב שתי המדינות המתקשרות מכוח הוראות סעי- קט� , להוציא יחיד, מקו� שאד�    .3
 .ת שבה נמצא מקו� ניהול עסקיו בפועלרואי� אותו כתושב המדינה המתקשר, )1(

  מוסד קבע:5סעי� 

  

כול� או ,  מקו� עסקי� קבוע שבו מתנהלי� עסקי המפעל�" קבע#מוסד", לעני� אמנה זו    .1
 .בחלק�

  

 :במיוחד,  יכלול"קבע#מוסד "  .2

 ; מקו� הנהלה  )א(

 ; סני-  )ב(

 ; משרד   )ג(

 ; בית חרושת   )ד(

 ; בית מלאכה  )ה(

 ;או מקו� אחר להפקת אוצרות טבע, מחצבה,  מכרה   )ו(

 . אתר לבני� או פרוייקט לבינוי או להרכבה הקיי� למעלה משני� עשר חודשי�   )ז(

  

 : לא יכלול"קבע#מוסד"    .3

של טובי� או סחורה , תצוגה או מסירה,  שימוש במתקני� א� ורק לצרכי אחסנה   )א(
 ;השייכי� למפעל

תצוגה או , לאי של טובי� או של סחורה השייכי� למפעל לצרכי אחסנה החזקת מ   )ב(
 ;מסירה בלבד

 החזקת מלאי של טובי� או של סחורה השייכי� למפעל רק לש� עיבוד� על ידי מפעל     )ג(
 ;אחר

, או לש� איסו- ידיעות,  החזקת מקו� עסקי� קבוע רק לש� קניית טובי� או סחורה    )ד(
 ;בשביל המפעל

מחקר מדעי או פעילות , הספקת ידיעות,  החזקת מקו� עסקי� קבוע רק לש� פרסומת   )ה(
 .שטיבה הכנה או עזר למפעל, דומה

  

 ואינו סוכ� בעל �אד� הפועל במדינה מתקשרת בש� מפעל של המדינה המתקשרת האחרת     .4
, כרת לראשונהקבע במדינה הנז� רואי� אותו כמוסד�) 5(מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעי- קט� 

זולת א� פעולותיו , והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, א� יש לו סמכות לחתו� חוזי� בש� המפעל
 .מוגבלות לקניית טובי� או סחורה בשביל המפעל

  



קבע במדינה המתקשרת השניה �מפעל של מדינה מתקשרת לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד    .5
או כל , עמיל כללי, ה מדינה אחרת באמצעות מתוו�משו� זה בלבד שהוא מנהל עסקי� באות

 .וה� פועלי� במהל� עסקיה� הרגיל, סוכ� אחר בעל מעמד בלתי תלוי

  

, או נתונה לשליטתה של חברה, העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת על חברה    .6
א� (, שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או מנהלת עסקי� באותה מדינה אחרת

�לא יהא בה בלבד כדי לכונ� לאחת מה� מעמד של מוסד, )קבע וא� בדר� אחרת�אמצעות מוסדב
 .קבע של האחרת

  

 פרק שלישי

 מסי� על הכנסה

  

  הכנסה ממקרקעי�:6סעי� 

  

 .אפשר להטיל מס על הכנסה ממקרקעי� במדינה המתקשרת שבה ה� מצויי�    .1

  

, מכל מקו�. המדינה המתקשרת שבה ה� מצויי� יוגדר בהתא� לדיני "מקרקעי�"המונח     .2
זכויות , משק חי וציוד המשמשי� בחקלאות וייעור, יכלול המונח נכסי� הנלווי� אל מקרקעי�

זכות ההנאה מפירות המקרקעי� וזכויות , שחלות עליה� הוראות החוק הכללי הד� במקרקעי�
מקורות ואוצרות טבע , לתשלומי� משתני� או קבועי� כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבי�

 .סירות וכלי טיס לא יראו כמקרקעי�, אניות; או כתמורה בעד הזכות לנצל�, אחרי�

  

או משימוש בכל , מהשכרה, יחולו על הכנסה הנובעת משימוש ישיר) 1(הוראות סעי- קט�     .3
 .של מקרקעי�, דר� אחרת

  

סה ממקרקעי� של מפעל ועל הכנסה יחולו ג� על ההכנ) 3(�ו) 1(הוראות סעיפי� קטני�     .4
 .ממקרקעי� המשמשי� לביצוע שירותי� מקצועיי�

  

  רווחי עסקי�:7סעי� 

  

זולת א� המפעל מנהל , רווחי מפעל של מדינה מתקשרת יהיו חייבי� במס רק באותה מדינה    .1
א� המפעל מנהל עסקי� . קבע הנמצא ש��עסקי� במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד

אול� רק על אותו חלק מה� שנית� לייחסו , נית� להטיל מס על רווחיו במדינה האחרת, מורכא
 .קבע�לאותו מוסד



  

מקו� שמפעל של מדינה מתקשרת מנהל עסקי� במדינה המתקשרת האחרת באמצעות     .2
קבע את הרווחי� �ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד, קבע הנמצא ש��מוסד

ובאות� , יי� לו אילו היה זה מפעל נבדל ונפרד העוסק באות� פעולות או בפעולות דומותשהיו צפו
ומקיי� יחסי� של מפעל בלתי תלוי לגמרי ע� המפעל שהוא משמש לו , תנאי� או בתנאי� דומי�

 .קבע�מוסד

  

לרבות , הקבע�יותר ניכויי� של יציאות שהוצאו לצרכי מוסד, קבע�בקביעת רווחי מוסד    .3
בי� שהוצאו במקו� , הקבע�בי� שהוצאו במדינה בה נמצא מוסד, ציאות הנהלה ומינהל כלליי

 .אחר

  

קבע על בסיס �עד כמה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחי� שיש לייחס למוסד    .4
לא ימנע אותה מדינה ) 2(האמור בסעי- קט� , של מינו� כלל רווחי המפעל לחלקיו השוני�

א� יש לאמ. שיטת ; קבוע את הרווחי� החייבי� מס לפי שיטת המינו� הנהוגה בהמתקשרת מל
 .מינו� שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הנקבעי� בסעי- זה

קבע קנה טובי� או סחורה �קבע מטע� זה בלבד שאותו מוסד�שו� רווחי� לא ייוחסו למוסד    .5
 .בשביל המפעל

קבע ייקבע בהתא� לשיטה אחת �ייחוס הרווחי� למוסד, מי�לעני� הסעיפי� הקטני� הקוד    .6
 .מלבד א� נמצאת סיבה טובה שלא יהיה כ�, מדי שנה בשנה

לא , מקו� שנכללי� ברווחי� פרטי הכנסה הנידוני� בנפרד בסעיפי� אחרי� של אמנה זו    .7
 .יגרעו הוראות סעי- זה מהוראות אות� סעיפי�

יחולו ג� על הכנסה המתקבלת על ידי השות- הרדו� ) 7(עד ) 1(הוראות סעיפי� קטני�     .8
 . שלפי החוק האוסטריStille Gesellschaft((בשותפות רדומה 

  

  הובלה ימית ואוירית:8סעי� 

  

לאומית יהיו חייבי� במס רק במדינה �רווחי� מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בי�    .1
 . של עסקי המפעלהמתקשרת שבה נמצא מקו� הניהול בפועל

  

יחולו ג� ביחס להשתתפויות בסיבולות מכל סוג שהוא מצד מפעלי� ) 1(הוראות סעי- קט�     .2
 .ישראליי� או אוסטריי� העוסקי� בהובלה אווירית

  

  מפעלי� משולבי�:9סעי� 

  

�מקו�  



ינה בהנהלתו של מפעל המד, במישרי� או בעקיפי�,  שמפעל של מדינה מתקשרת משתת-   )א(
 או, או בהונו, או בשליטה עליו, המתקשרת האחרת

בהנהלת� של מפעל של מדינה , במישרי� או בעקיפי�,  שאות� בני אד� משתתפי�   )ב(
או , או בשליטה עליה�, המתקשרת האחת ושל מפעל של המדינה המתקשרת האחרת

 ,בהונ�

, י� של שני המפעלי�ובאחד המקרי� נקבעו או הוטלו תנאי� ביחסיה� המסחריי� או הכספי
שאלמלא התנאי� הללו היו , הרי כל רווחי�, שלא כפי שהיו נקבעי� בי� מפעלי� בלתי תלויי�

מותר לכלול אות� ברווחיו של , אלא שמפאת אות� תנאי� לא נצמחו, נצמחי� לאחד המפעלי�
� .אותו מפעל ולהטיל עליה� מס בהתא� לכ

  

  דיבידנדי�:10סעי� 

  

ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת דיבידנדי�     .1
 .אפשר להטיל עליה� מס באותה מדינה אחרת, האחרת

  

אפשר להטיל מס על הדיבידנדי� במדינה המתקשרת שבה נמצא מקו� מושב , על א- האמור    .2
 אחוזי� למאה מ� 25 אול� המס שיוטל כ� לא יעלה על, ולפי דיני אותה מדינה, החברה המשלמת

 .הסכו� ברוטו של הדיבידנדי�

 .סעי- קט� זה לא יפגע בהטלת המס על החברה לגבי הרווחי� שמה� משולמי� הדיבידנדי�

אשר אינ� תביעות , ממניות יסוד או מזכויות אחרות,  הכנסה ממניות�בסעי- זה , "דיבידנד "   .3
לפי חוקי המס של , אשר דינה, ת בחברהוכ� הכנסה מזכויות אחרו, המשתתפות ברווחי�, חוב

 .כדי� הכנסה ממניות, המדינה שבה מקו� המושב של החברה המחלקת

  

דיבידנדי� המשולמי� על ידי חברה תושבת באחת המדינות המתקשרות לחברה תושבת     .4
אול� רק במידה שאות� , יוצאו מכלל בסיס המס במדינה האחרת, במדינה המתקשרת האחרת

במקרה שמושב� של שתי , � היו מוצאי� מכלל בסיס המס בתוק- חוקי המס הארציי�דיבידנדי
שהחברה המקבלת את הדיבידנדי� מחזיקה , ובתנאי נוס-, החברות היה באותה אר. אחרת

 . אחוזי� למאה מכוח ההצבעה של החברה המשלמת את הדיבידנדי�25�לפחות ב

  

בהיותו תושב מדינה , לו א� מקבל הדיבידנדי�לא יחו) 2(�ו) 1(הוראות סעיפי� קטני�     .5
קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקו� מושבה של החברה �מחזיק מוסד, מתקשרת

קבע זה קשורה בצורה מעשית זכות החזקה שמכוחה �ובמוסד, המשלמת את הדיבידנדי�
 .7במקרה כזה יחולו הוראות סעי- . משתלמי� הדיבידנדי�

  

שהיא תושבת מדינה מתקשרת מקבלת רווחי� או הכנסה מ� המדינה מקו� שחברה     .6
אי� אותה מדינה אחרת רשאית להטיל כל מס שהוא על הדיבידנדי� , המתקשרת האחרת

או לחייב את רווחיה , המשולמי� על ידי החברה לבני אד� שאינ� תושביה של אותה מדינה אחרת
או , ג� א� הדיבידנדי� המשולמי�, לקי�הבלתי מחולקי� של החברה במס על רווחי� בלתי מחו

מרווחי� או מהכנסה שמקור� באותה , כול� או בחלק�, מורכבי�, הרווחי� הבלתי מחולקי�
 .מדינה אחרת



  

  ריבית:11סעי� 

  

אפשר , ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת    .1
 .להטיל עליה מס במדינה האחרת

  

ובהתא� , אפשר להטיל מס על ריבית זו במדינה המתקשרת שבה מקורה, על א- האמור    .2
 . אחוזי� למאה מסכו� הריבית15א� שיעור המס המוטל כ� לא יעלה על , לחוקי אותה המדינה

  

בי� , משטרי חוב או מאיגרות חוב,  הכנסה מניירות ער� ממשלתיי�� בסעי- זה "ריבית "   .3
בי� שה� נושאי� זכות להשתת- ברווחי� , א ובי� שאינ� מובטחי� כ�שה� מובטחי� במשכנת

וכ� כל הכנסה אחרת שלפי דיני המסי� של , מתביעות חוב מכל סוג, ובי� שאינ� נושאי� זכות זו
 .דינה כדי� הכנסה מכספי� שניתנו בהלוואה, המדינה שבה נמצא מקור ההכנסה

  

, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, ולו א� מקבל הריביתלא יח) 2(�ו) 1(הוראות סעיפי� קטני�     .4
קבע זה קשורה �ובמוסד, קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית�מחזיק מוסד

 .7במקרה כזה יחולו הוראות סעי- . בצורה מעשית תביעת החוב המשמשת מקור הריבית

  

יחידת משנה ,  המדינה עצמהיראו ריבית כאילו נבעה במדינה מתקשרת כאשר המשל� הוא    .5
בי� , א� יש למשל� הריבית, א- על פי כ�. רשות מקומית או תושב של אותה מדינה, מדינית שלה

אשר בקשר אליו , קבע במדינה מתקשרת�מוסד, א� הוא תושב מדינה מתקשרת ובי� א� לאו
ו את ירא, קבע זה נושא בנטל הריבית�ומוסד, נוצרה ההתחייבות שעליה משתלמת הריבית

 .הקבע�הריבית כאילו היא נובעת מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד

  

עולה , או בי� שניה� ובי� אד� אחר, א� כתוצאה מיחסי� מיוחדי� בי� המשל� ובי� המקבל    .6
על הסכו� שהמשל� , החוב שעליה הוא שול��בשי� לב אל תביעת, סכו� הריבית ששול�

לא יחולו הוראות סעי- זה אלא על , סי� מיוחדי� אלהוהמקבל היו מסכימי� עליו אלמלא יח
במקרה זה יישאר החלק העוד- של התשלומי� חב מס בהתא� לדיניה . הסכו� הנזכר לאחרונה

 .בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו, של כל אחת מהמדינות המתקשרות

  

  תמלוגי�:12סעי� 

  

 במדינה מתקשרת והמשתלמי� לתושב שמקור�, יוצרי� ותשלומי� אחרי��תמלוגי זכות    .1
, ביצירה ספרותית, או בעד זכות השימוש, כתמורה בעד השימוש, המדינה המתקשרת האחרת

בי� חוזרי� ונשני� ובי� , להוציא תמלוגי� ותשלומי� דומי�(מוסיקלית או אמנותית , דרמטית
יוטל עליה� מס רק , )בזיקה לסרטי קולנוע או סרטי� לשימוש בקשר ע� טלוויזיה, פעמיי��חד

 .במדינה המתקשרת שהמקבל הוא תושב בה



  

תמלוגי� שמקור� במדינה מתקשרת והמשתלמי� לתושב המדינה , )1(ק "בכפו- להוראות ס    .2
א� המדינה המתקשרת שבה נמצא ; המתקשרת האחרת אפשר להטיל עליה� מס במדינה האחרת

ואול� שיעור המס המוטל לא ,  לדיניהמקור התמלוגי� רשאית להטיל מס על התמלוגי� בהתא�
 . אחוזי� למאה מהתמלוגי�10יעלה על 

  

או בעד ,  תשלומי� מסוג כלשהו המתקבלי� כתמורה בעד השימוש� "תמלוגי�"בסעי- זה     .3
לרבות סרטי� , אמנותית או מדעית, יוצרי� של יצירה ספרותית�זכות השימוש בכל זכות

, סימ� מסחר, בכל פטנט, טייפ המיועדי� לשימוש בטלוויזיה�סינמטוגרפיי� וסרטי� או וידיאו
בציוד , או בעד זכות השימוש, או בעד השימוש, תרשי� נוסחה או תהלי� סודיי�, מדג� או דג�

 .במסחר או במדע, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיו� שנרכש בתעשיה, מסחרי או מדעי, תעשייתי

  

בהיותו תושב מדינה , א יחולו א� מקבל התמלוגי�ל) 2(�ו) 1(הוראות סעיפי� קטני�     .4
�ובמוסד, קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור התמלוגי��מחזיק מוסד, מתקשרת

במקרה כזה יחולו . קבע זה קשורי� באורח מעשי הזכות או הרכוש המשמשי� מקור התמלוגי�
 .7הוראות סעי- 

  

יחידת משנה , רת כאשר המשל� הוא המדינה עצמהיראו תמלוגי� כאילו נבעו במדינה מתקש    .5
בי� , א- על פי כ� א� יש למשל� התמלוג. רשות מקומית או תושב של אותה מדינה, מדינית שלה

אשר בקשר אליו , קבע במדינה מתקשרת�מוסד, א� הוא תושב של מדינה מתקשרת ובי� א� לאו
יראו את התמלוג , טל התמלוגקבע זה נושא בנ�ומוסד, נוצרה הזכות שעליה משתל� התמלוג

 .הקבע�כאילו הוא נובע מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד

  

עולה , או בי� שניה� ובי� אד� אחר, א� כתוצאה מיחסי� מיוחדי� בי� המשל� ובי� המקבל    .6
על הסכו� , לזכות או לידיעות שבעד� הוא משתל�, בשי� לב לשימוש, סכו� התמלוגי� המשתל�

לא יחולו הוראות סעי- זה , בל היו מסכימי� עליו אלמלא יחסי� מיוחדי� אלהשהמשל� והמק
במקרה זה יישאר החלק העוד- של התשלומי� חב מס בהתא� ; אלא על הסכו� הנזכר לאחרונה

 .בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו, לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות

  

  רווחי הו�:13סעי� 

  

אפשר להטיל עליה� מס , 6לסעי- ) 2(כפי שהוגדרו בסעי- קט� , רת מקרקעי�רווחי� מהעב    .1
 .במדינה המתקשרת שבה נמצאי� המקרקעי�

  

קבע אשר יש למפעל של �רווחי� מהעברת מטלטלי� המשמשי� חלק מנכסי העסק של מוסד    .2
בוע או מהעברת מטלטלי� השייכי� לבסיס ק, מדינה מתקשרת אחת במדינה המתקשרת האחרת

לרבות רווחי� , העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת לש� ביצוע שירותי� מקצועיי�
. אפשר להטיל עליה� מס במדינה האחרת, )לבדו או יחד ע� כל המפעל(הקבע �מהעברת מוסד

אפשר להטיל עליה� , 23לסעי- ) 3(ואול� רווחי� מהעברת מטלטלי� מהסוג הנזכר בסעי- קט� 
 .מס רק במדינה המתקשרת שבה מטלטלי� כאמור חבי� מס בהתא� לסעי- האמור



  

אפשר להטיל , )2(�ו) 1(זולת הנכסי� הנזכרי� בסעיפי� קטני� , רווחי� מהעברת כל נכס    .3
אול� במקרה של העברת . עליה� מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקו� מושב המעביר

או , ה שאינ� סחירות באמצעות הבורסה של האר. שבה מקו� מושבה של אותה חברהחבר�מניות
רשאית האר. שבה נמצא נכס של החברה האמורה להטיל מס , של העברת זכויות אחרות בחברה

 . אחוזי� למאה15א� שיעורו של המס לא יעלה על , על רווחי ההו� הקשורי� באותו נכס

  

 י� שירותי� אישיי� עצמאי:14סעי� 

  

הכנסה שהושגה על ידי תושב מדינה מתקשרת משירותי� מקצועיי� או מפעילויות עצמאיות     .1
זולת א� יש לו במדינה המתקשרת , יוטל עליה מס רק באותה מדינה, אחרות בעלות אופי דומה

, א� יש לו בסיס קבוע כזה. האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצור� ביצוע פעילויותיו
אול� רק על אותו חלק בה שנית� , שר להטיל במדינה המתקשרת האחרת מס על ההכנסהאפ

 .לייחסו לאותו בסיס קבוע

  

, הספרות, פעילויות עצמאיות בתחומי המדע, ביחוד, כולל" שירותי� מקצועיי�"המונח     .2
, י�מהנדס, עורכי די�, ופעילויותיה� העצמאיות של רופאי�, החינו� או ההוראה, האמנות

 .חשבו��שיניי� ורואי�רופאי, אדריכלי�

  

 עצמאיי�# שירותי� אישיי� לא:15סעי� 

  

שכר עבודה וגמול דומה אחר המתקבל על ידי , משכורות, 19� ו18, 16בכפו- להוראות סעיפי�     .1
זולת א� העבודה , יוטל עליה� מס רק באותה מדינה, תושב אר. מתקשרת תמורת עבודה

אפשר להטיל באותה , בוצעה העבודה במדינה האחרת. מתקשרת האחרתמבוצעת במדינה ה
 .מדינה אחרת מס על גמול שהושג בה

גמול המתקבל על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה , )1(על א- הוראות סעי- קט�     .2
 :המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת יוטל עליו מס רק במדינה הנזכרת לראשונה א�

 ימי� בשנה 183שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינ� עולות ביחד על  המקבל    )א(
 ;הפיסקלית הנידונה

 ; שאיננו תושב המדינה האחרת, או בש� מעביד,  והגמול משתל� על ידי מעביד   )ב(

 .שיש למעביד במדינה האחרת, או על בסיס קבוע, קבע� ותשלו� הגמול אינו מוטל על מוסד    )ג(

  

גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בכלי שיט או , על א- ההוראות הקודמות של סעי- זה    .3
אפשר להטיל , או בסירה העוסקת בהובלה בדרכי מי� פנימיי�, לאומית�בכלי טיס בתעבורה בי�

 .עליו מס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקו� הניהול בפועל של עסקי המפעל

  

  שכר חברי הדירקטוריו�:16סעי� 



  

שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוק- תפקידו כחבר , שכר חברי דירקטוריו� ותשלומי� דומי�
אפשר להטיל מס עליה� , מועצת המנהלי� של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת

 .במדינה האחרת

  

  אמני� וספורטאי�:17סעי� 

  

, קולנוע, כגו� אמני תיאטרו�, �הכנסה שמפיקי� בדרני� ציבוריי, 15� ו14על א- הוראות סעיפי� 
אפשר להטיל , מפעילויותיה� האישיות בתור כאלה, מוסיקאי� וספורטאי�, רדיו או טלוויזיה

 .עליה מס במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויות אלו

  

  קיצבאות ואנונות:18סעי� 

  

משתלמי� לתושב קיצבאות וגמול דומה אחר ה, 19לסעי- ) 1(בכפו- להוראות סעי- קט�     .1
אותו כלל יחול לגבי אנונות שמקור� במדינה . יוטל עליה� מס רק באותה מדינה, מדינה מתקשרת

 .מתקשרת וה� משתלמות לתושב המדינה המתקשרת האחרת

  

�בסעי- זה     .2 

 ; תשלומי� תקופתיי� בתמורה לשירותי� שבעבר� "קיצבה"    )א(

במש� ימי החיי� או , ופ� תקופתי בזמני� קבועי� סכו� נקוב המשתל� בא� "אנונה"   )ב(
בהתא� להתחייבות לבצע את , או שאפשר לקובעה, במש� תקופת זמ� קבועה

 .התשלומי� כנגד תמורה הולמת ומלאה בכס- או בשווה כס-

  

  תפקידי� ממשלתיי�:19סעי� 

  

שהוקמו על ידי או מתו� קרנות , ששול� על ידי מדינה מתקשרת, לרבות קיצבאות, גמול    .1
אשר אינו , לכל יחיד, או על ידי יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, מדינה מתקשרת

או ליחידת , בעד שירותי� שניתנו למדינה הנזכרת ראשונה, אזרח המדינה המתקשרת האחרת
אפשר להטיל עליו מס , תו� ביצוע תפקידי� בעלי אופי ממשלתי, משנה או רשות מקומית שלה

 .תה מדינהבאו

  

 יחולו על גמול או קיצבאות המשתלמי� בעד שירותי� שניתנו 18� ו16, 15הוראות סעיפי�     .2
או יחידת משנה מדינית , בקשר למסחר או עסק המתנהלי� על ידי אחת מהמדינות המתקשרות

 .או רשות מקומית שלה

  



  סטודנטי�:20סעי� 

  

הנמצא באורח ארעי , י� תושב מדינה מתקשרתאו שהיה לפנ, אד� שהוא תושב מדינה מתקשרת
או כחני� , ספר�מכללה או בית, במדינה המתקשרת האחרת א� ורק כסטודנט באוניברסיטה

או ארגו� מדעי , ארגו� צדקה, מארגו� דתי, קצובה או פרס, או כמקבל מענק, במסחר או בטכניקה
 :נה האחרתלא יוטל עליו מס במדי, בעיקר לש� לימוד או מחקר, או חינוכי

או בשל , חינוכו או הכשרתו,  בשל העברות כספיות שנתקבלו מחו. לאר. לצרכי מחייתו   )א(
 ;מילגה

בתנאי ששירותי� ,  בשל כל סכו� המהווה גמול בעד שירותי� שניתנו באותה מדינה אחרת   )ב(
חול ואול� הוראה זו לא ת. אלה קשורי� בלימודיו או בהכשרתו או דרושי� לצור� מחייתו

במקרי� שהלימודי� או ההכשרה ה� בעלי חשיבות משנית בהשוואה לשירותי� שבגינ� 
 .או לגבי תקופה העולה על חמש שני� מתחילת הלימודי�, משתל� הגמול

  

 מורי� ואנשי מחקר,  פרופסורי�:21סעי� 

  

או שהיה לפני� תושב מדינה , אד� שהוא תושב מדינה מתקשרת, 15בכפו- להוראות סעי- 
מכללה או מוסד אחר להשכלה גבוהה או למחקר מדעי , אשר לפי הזמנת אוניברסיטה, תקשרתמ

מבקר במדינה האחרת ההיא א� ורק לש� הוראה או מחקר מדעי , במדינה המתקשרת האחרת
לא יוטל מס במדינה האחרת על הגמול המשול� לו בעד אותה הוראה או אותו מחקר , במוסד כזה

 .ל שנתיי� ימי�במש� תקופה שלא תעלה ע

  

  

 פרק רביעי

 מסי� על הו�

  

  הכנסות שלא צויינו במפורש:22סעי� 

  

, פרטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת אשר לא צויינו במפורש בסעיפי� הקודמי� של אמנה זו
 .אפשר להטיל עליה� מס באותה מדינה בלבד

  

  הו�:23סעי� 

  

אפשר להטיל עליו מס במדינה , 6לסעי- ) 2(ט� כמוגדר בסעי- ק, הו� המתבטא במקרקעי�    .1
 .המתקשרת שבה נמצאי� המקרקעי�



או , קבע השיי� למפעל�הו� המתבטא במטלטלי� המהווי� חלק מנכסי העסק של מוסד    .2
אפשר להטיל עליו , במטלטלי� השייכי� לבסיס קבוע המשמש לביצוע� של שירותי� מקצועיי�

 .הקבע או הבסיס הקבוע�מוסדמס במדינה המתקשרת שבה נמצאי� 

  

ומטלטלי� השייכי� להפעלת כלי שיט , לאומית�כלי שיט או כלי טיס המופעלי� בתעבורה בי�    .3
אפשר להטיל עליה� מס א� ורק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקו� הניהול , וכלי טיס אלה

 .בפועל של עסקי המפעל

  

 .קשרת אפשר להטיל מס באותה מדינה בלבדעל כל שאר חלקי ההו� של תושב מדינה מת    .4

  

  

 פרק חמישי

 מניעת מסי כפל

  

  שיטת הפטור:24סעי� 

  

אשר בהתא� להוראות אמנה , או הינו בעל הו�, מקו� שתושב מדינה מתקשרת מקבל הכנסה    .1
בכפו- , המדינה הנזכרת לראשונה, זו אפשר להטיל עליה� מס במדינה המתקשרת האחרת

, א� היא רשאית להחיל, תפטור אותה הכנסה או אותו הו� ממסי�, )2(- קט� להוראות סעי
את שיעור המס שהיה נוהג אלמלא נית� , בחישובי המס על יתרת ההכנסה או ההו� של אותו אד�

 .פטור כ� לגבי ההכנסה או ההו� הפטורי�

  

 12, 11, �10 אשר בהתא� להוראות סעיפי, מקו� שתושב של מדינה מתקשרת מקבל הכנסה    .2
המדינה הנזכרת ראשונה , אפשר להטיל עליה מס במדינה המתקשרת האחרת, )3(סעי- קט� , 13�ו

. תרשה כניכוי מהמס על הכנסת אותו אד� סכו� השווה למס ששול� במדינה המתקשרת האחרת
 אשר לפי החישובי� לפני מת� הניכוי יש לייחסו להכנסה, אול� ניכוי זה לא יעלה על חלק המס
 .שמקורה במדינה המתקשרת האחרת

  

נית� , או רווחי הו�, תמלוגי�, ריבית, מקו� שלגבי מס ההכנסה של ישראל המתייחס לדיבידנדי�
יחולו בכל זאת הוראות סעי- קט� זה כאילו לא נית� , פטור מלא או חלקי לתקופת זמ� מוגבלת

יה להטילו בישראל בהתא� אול� הניכוי מהמס לא יעלה על סכו� המס שנית� ה, פטור כאמור
וסעי- , )2(סעי- קט� , 12סעי- , )2(סעי- קט� , 11סעי- , )2(סעי- קט� , 10להוראות שנקבעו בסעי- 

 ).3(סעי- קט� , 13

  

 פרק שישי



 הוראות מיוחדות

  

  אי הפליה:25סעי� 

  

כל או ל, אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופי� במדינה המתקשרת האחרת למסי�    .1
, השוני� או מכבידי� יותר מהמסי� ומהדרישות הקשורות בה�, דרישה הקשורה במסי�

 .אזרחי המדינה האחרת באות� נסיבות, או עלולי� להיות כפופי� לה�, שכפופי� לה�

�" אזרחי� "   .2 

 ; כל היחידי� אשר לה� אזרחות של מדינה מתקשרת   )א(

שמעמד� בתור שכאלה בא לה� מכוח , איגודי�השותפויות וה,  כל הגופי� המשפטיי�   )ב(
 .החוק שבתוק- במדינה מתקשרת

  

קבע שיש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל �המס על מוסד    .3
במדינה האחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מפעלי� של אותה מדינה אחרת העוסקי� 

 .באות� פעילויות

  

ש כאילו היא מחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת הוראה זו לא תתפר
כפי , מכוח מעמד אזרחי או חובות משפחה, לעני� מס, הקלות וניכויי�, האחרת הנחות אישיות

 .שהיא מעניקה לתושביה שלה

  

במישרי� או , כולה או בחלקה, מפעלי מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונ� נתונה    .4
לא יהיו כפופי� במדינה , בידי תושב או תושבי� של המדינה המתקשרת האחרת, קיפי�בע

השוני� או מכבידי� יותר , או לכל דרישה הקשורה במסי�, המתקשרת הנזכרת ראשונה למסי�
שמפעלי� דומי� אחרי� של המדינה הנזכרת ראשונה , מ� המסי� ומהדרישות הקשורות בה�

 . כפופי� לה�או עלולי� להיות, כפופי� לה�

  

 . מסי� מכל סוג והגדר� "מסי�"בסעי- זה     .5

  

  נוהל הסכמה הדדית:26סעי� 

  

, או שתיה�, מקו� שתושב מדינה מתקשרת סובר שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות    .1
על א- התרופות הנתונות לו לפי , רשאי הוא, גרמו או יגרמו לו חיוב במס שלא בהתא� לאמנה זו

להביא את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת , קי� הלאומיי� של המדינותהחו
 .אשר בה מקו� מושבו

  



וא� אי� באפשרותה לבדה להגיע , א� ההתנגדות נראית לה מוצדקת, הרשות המוסמכת    .2
תשתדל ליישב את העני� בהסכמה הדדית ע� הרשות המוסמכת של המדינה , לפתרו� הול�

 .במגמה למנוע הטלת מס שלא בהתא� לאמנה, ת האחרתהמתקשר

  

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או     .3
ה� רשאיות ג� להתייע. יחד לש� מניעת מסי כפל . ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה

 .במקרי� אשר לגביה� אי� הוראה באמנה

  

ת המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברי� במישרי� זו ע� זו כדי הרשויו    .4
במטרה להגיע , מקו� שנראה הדבר רצוי. להגיע לידי הסכ� כאמור בסעיפי� הקטני� הקודמי�

יתקיי� משא ומת� כזה באמצעות ועדה מורכבת מנציגי , פה�לנהל משא ומת� בעל, לידי הסכ�
 .ות המתקשרותהרשויות המוסמכות של המדינ

  

  חילופי ידיעות:27סעי� 

  

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניה� ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע     .1
, אמנה זו ולביצוע החוקי� הפנימיי� של המדינות המתקשרות הדני� במסי� שאמנה זו דנה בה�

ולא , הוחלפו כ� יראו אות� כסודיותכל הידיעות ש. במידה שהטלת המס היא בהתא� לאמנה זו
פרט לאלה העוסקי� בשומה או בגביה של המסי� שה� נושא , יגלו אות� לשו� אד� או רשות

 .האמנה

  

 :בשו� מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות המתקשרות) 1(אי� לפרש הוראות סעי- קט�     .2

ל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת  לנקוט באמצעי� מינהליי� המנוגדי� לדיני� או לנוה   )א(
 ;או של האחרת

 לספק פרטי� אשר אי� לקבל� לפי הדיני� או במהל� הדברי� הרגיל של המינהל באותה    )ב(
 ;מדינה מתקשרת או באחרת

או תהלי� או ידיעה , תעשייתי או מקצועי, עסקי,  לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי    )ג(
 . נוגד את תקנת הציבוראשר גילויי�, מסחריי�

  

  עובדי� דיפלומטיי� וקונסולריי�:28סעי� 

  

שו� דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות היתר הפיסקליות של עובדי� דיפלומטיי� או     .1
 .או לפי הוראות שבהסכמי� מיוחדי�, לאומי�קונסולריי� לפי הכללי� המקובלי� במשפט הבי�

  

לפי ,  פיסקליות המוענקות לעובדי� דיפלומטיי� או קונסולריי�במידה שלרגל זכויות    .2
, לאומיי� מיוחדי��לאומי או לפי הוראות שבהסכמי� בי��הכללי� המקובלי� במשפט הבי�



שמורה הזכות למדינה המשגרת להטיל מס בלי , הכנסה או הו� אינ� חבי� במס במדינה המקבלת
 .להתחשב בהוראות אמנה זו

  

  

 פרק שביעי

 אות סופיותהור

  

  מועד כניסת האמנה לתוק�:29סעי� 

  

 .וכתבי האישרור יוחלפו בירושלי� בהקד� האפשרי, אמנה זו תאושרר    .1

  

 :והוראותיה יהיו בנות פועל, האמנה תכנס לתוק- ע� חילו- כתבי האישרור    .2

 : לגבי ישראל   )א(

או , או לאחר מכ�, 1968, יל באפר1לעני� מסי� ישראליי� לשנות המס המתחילות ביו� 
 ;לכל שנת מס מיוחדת המסתיימת לאחר התארי� האמור

 : לגבי אוסטריה   )ב(

 .או לאחר מכ�, 1968,  בינואר1לעני� מסי� אוסטריי� לשנות המס המתחילות ביו� 

  

  סיו�:30סעי� 

  

כל אחת . אמנה זו תעמוד בתוק- כל עוד לא הסתלקה ממנה אחת המדינות המתקשרות
לפחות , המדינות המתקשרות רשאית להסתלק מהאמנה במת� הודעת סיו� בדר� הדיפלומטיתמ

 ;פועל�במקרה זה תחדל האמנה להיות בת. 1973ששה חודשי� לפני תו� שנה אזרחית לאחר שנת 

 : לגבי ישראל    )1(

 באפריל בשנה האזרחית שבסמו� לאחר השנה שבה נמסרה 1�לכל שנת מס המתחילה ב
 .ו לאחר היו� האמורא, ההודעה

 : לגבי אוסטריה    )2(

 בינואר של השנה האזרחית שבסמו� לאחר השנה שבה 1לכל שנת מס המתחילה ביו� 
 .או לאחר היו� האמור, נמסרה ההודעה

  

  

 .ולראיה חתמו מיופי הכח של שתי המדינות על אמנה זו וטבעו בה את חותמיה�



  

  

 .בשני עותקי� בשפה האנגלית, 1970,  בינואר29, ביו� זה, נעשה בווינה

  

  

  בש� מדינת ישראל                                  בש� הרפובליקה של אוסטריה

  מר זאב שק                                             ר יוז� המרשמידט"ד

  

* * * * * 

  

 1970,  ינואר29, וינה

  

 ,אדו� נכבד

  

בדבר מניעת מסי כפל לגבי מסי� , יקה של אוסטריה ובי� מדינת ישראלהואיל והאמנה בי� הרפובל
קצבאות , כי אנונות, להודיע�, בש� ממשלת ישראל, אני מתכבד, נחתמת היו�, על הכנסה והו�

המשתלמי� ליחיד על ידי , שיש לבצע� בי� באופ� תקופתי ובי� בסכו� חד, ושאר תשלומי�
או תאגיד שהוק� לפי המשפט הפומבי של , דינית שלהיחידת משנה מ, הרפובליקה של אוסטריה
יחידת משנה , או מתו� קר� שכוננה על ידי הרפובליקה של אוסטריה, הרפובליקה של אוסטריה

כשיפוי על , או תאגיד שהוק� לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, מדינית שלה
. אינ� חבי� מס בישראל, מטעמי מוצאאו , נזקי� שנגרמו במלחמה או ברדיפות מדיניות ודתיות

 .כי לא ייעשו שינויי� בעני� זה בעתיד, ממשלת ישראל מצהירה

  

 .אני מתכבד להציע כי מכתב זה ומכתב אישור� יהוו הסכ� שיהא חלק מ� האמנה הנזכרת לעיל

  

 .את הבטחת הערכתי הנעלה, אדו� נכבד, קבל

  

 זאב שק

  

 לכבוד

 ר יוז- המרשמידט"מר ד



 כללי במיניסטריו� הכספי� הפדראלימנהל 

 וינה

  

* * * * * 

  

  

  

 1970, ינואר29, וינה

  

 ,אדו� נכבד

  

בדבר מניעת מסי , בי� הרפובליקה של אוסטריה ובי� מדינת ישראל, בקשר לאמנה שנחתמה היו�
 :הודעת לי את שלקמ�, כפל לגבי מסי� על הכנסה והו�

  

בדבר מניעת מסי כפל לגבי , טריה ובי� מדינת ישראלהואיל והאמנה בי� הרפובליקה של אוס"
, כי אנונות, להודיע�, בש� ממשלת ישראל, אני מתכבד, נחתמת היו�, מסי� על הכנסה והו�

המשתלמי� ליחיד על , שיש לבצע� בי� באופ� תקופתי ובי� בסכו� חד, קצבאות ושאר תשלומי�
 או תאגיד שהוק� לפי המשפט הפומבי ,יחידת משנה מדינית שלה, ידי הרפובליקה של אוסטריה

יחידת , או מתו� קר� שכוננה על ידי הרפובליקה של אוסטריה, של הרפובליקה של אוסטריה
כשיפוי , או תאגיד שהוק� לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, משנה מדינית שלה

אינ� חבי� מס , או מטעמי מוצא, על נזקי� שנגרמו במלחמה או ברדיפות מדיניות ודתיות
 .כי לא ייעשו שינויי� בעני� זה בעתיד, ממשלת ישראל מצהירה. בישראל

  

 ".אני מתכבד להציע כי מכתב זה ומכתב אישור� יהוו הסכ� שיהא חלק מ� האמנה הנזכרת לעיל

  

�מכתב� ומכתב . אני מתכבד להודיע� את הסכמתי להצעת� הכלולה בפסקה האחרונה של מכתב
 . אפוא הסכ� שיהיה חלק מ� האמנה הנזכרת לעילאישור זה יהוו

  

 .את הבטחת הערכתי הנעלה, אדו� נכבד, קבל

  

 ר יוז- המרשמידט"ד

  



 לכבוד

 הוד מעלתו

 מר זאב שק

 שגריר מדינת ישראל

 וינה

  

* * * * * 

  

  

 ]2[#1972ב"תשל,)אוסטריה) (מניעת מסי כפל(צו מס הכנסה 

  

 :אני מודיע ומצווה לאמור, לפקודת מס הכנסה) א(196בתוק- סמכותי לפי סעי- 

  

 תוק� לאמנה

נעשתה אמנה ע� הרפובליקה של אוסטריה בדבר ) 1970 בינואר 29(ל "ב בשבט תש"ביו� כ    .1
תוק- החל �ומ� המועיל שאמנה זו תהא בת , ]3[מניעת מסי כפל לגבי מסי� על הכנסה והו�

 .ואיל�) 1968 באפריל 1(ח "� תשכבניס' משנת המס המתחילה ביו� ג

  

 הש�

 ".#1972ב"תשל, )אוסטריה) (מניעת מסי כפל(צו מס הכנסה " לצו זה ייקרא    .2

  

 )1972 בינואר 17(ב "בשבט תשל' א

  

 פנחס ספיר

 שר האוצר

  

 



נכנסה לתוק- לגבי ישראל ביו� . 29.1.70נחתמה ביו� , 155' עמ, 22 כר� 757א " פורסמה כ     ]1[
והיא חלה רטרואקטיבית החל משנת המס שהתחילה ביו� , 26.1.71, החלפת כתבי האשרור

1.4.68. 

 .592' עמ, 27.1.72, ב"תשל, 2800ת " פורס� ק     ]3[

 .551' עמ, 22כר� , 757 כתבי אמנה      ]4[


