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A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen, met brieven en Memorandum van
overeenstemming;
Washington, 18 december 1992
B. TEKST

De tekst van Verdrag, brieven en Memorandum van overeenstemming
is geplaatst in Trb. 1993, 77. Zie ook Trb. 1993, 158.
Bij notawisseling van 16 december 1993 tussen de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van
Amerika is een correctie aangebracht in de Nederlandse tekst van artikel 37, derde lid. Op blz. 106 van Trb. 1993, 77 dient derhalve in de
derde regel van het derde lid „in werking treden" te worden vervangen
door „van toepassing worden".
D, PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 158.
Artikel 1 van de Wet van 24 november 1993 (Stb. 612) luidt als volgt:
„De op 18 december 1992 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten
van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen, met briefwisseling en Memorandum van overeenstemming,
waarvan de Nederlandse en de Engelse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1993, 77, wordt goedgekeurd voor Nederland.".
Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Financiën
M. J. J. VAN AMELSVOORT en de Minister van Buitenlandse Zaken
P. H. KOOIJMANS.

Voor de behandeling in de StaténTGerieraat zie: Karnferstukken II
1992/93, 1993/94, 23 220; Hand. II 1993/94, bi'z. 384^409;" Kamerstukken I 1993/94, nrs. 84 en 84a; Hand. I 1993/94, zie vergadering d.d.
23 november 1993.
:
G. INWERKINGTREDING
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De bepalingen van de Overeenkomst frëdën ingevolge artikel 37, eerste lid, op 31 december 1993 in werking. De .bepalingen vinden ingevolge hetzelfde artikel en lid toepassing voor de belastingjaren en
-tijdvakken die aanvangen, of in het geval, van aan de bron geheven
belastingen, voor betalingen die zijn gedaan, op of na 1 januari 1994.
De Overeenkomst geldt ingevolge artikel 2, eerste lid, alleen voor
Nederland.
J.
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Zie7r& 1993, 77.
',.
Voor het op 29 april 1948 te Washington, tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de. Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere
belastingen zie ook Trb. 1993, 200.
Voor het op 30 december 1965 te Washington tot stand gekomen Aanvullend Verdrag tot wijziging en aanvulling van bovengenoemd Verdrag
van 1948 zie ook Trb. 1993, 201.
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Op 13 oktober 1993 is te Washington tot stand gekomen hét Protocol
tot wijziging van de onderhavige Overeenkomst; Dé. tekst yah hèt; Protocol is geplaatst in Trb. 1993, 184.
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Uitgegeven dé eenendertigste december 1993.
De Minister van Buitenlandse Zaken a.L,
R. F. M. LUBBERS

