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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående 

den av Riksdagen antagna lagen om godkännan 

de av vissa stadganden i avtalet mellan 

Finland och Belgien för undvikande av" 

dubbelbeskattning och för reglering av vis

sa andra frågor beträff ende skatter på 

inkomst och förmögenhet • 

Enligt 11 § 2 mom. 19 p. självstyrelselagen för 

Åland skall jämväl landstinget giva sitt bifall till 

lag genom vilken fördrag med fr8.mmande makt bringas i 

kraft i landskapet, för såvitt i fördraget ingå bestäm-

melser, som innebära upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från självstyrelselagen. Enligt artikel II i 

ovannämnda fördrag skall fördraget även gälla till kommun 

utgående skatter, varför enligt 13 § 1 mom. 3 :p. själv-

styrelselagen för lagens ikraftträdande i landskapet 

Åland i detta avseende erfordras landstingets bifall~ 

Med bifogande av Riksdagens svar i ämnet ävensom 

Regeringens proposition n:o 52/1954 Rd., innehållande för-

dragstexten, samt under meddelande av att Riksdagens 

svar anlänt till statsrådets kansli den 21 november 1954 

föreslås ->.,,l..,i':-~· -. ~ . , ... ~. ~ ...... ,. .. 
"~ .. ~ · ·":'# ,.\....1 

;;-:. ··: att Ålands landsting måtte giva 

sitt bifall till ikraftträdande av 
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ovannämnda lag jämväl i landskapet 

Åland till de delar fördraget inne .. 

håller avvikelser från självstyrel s e .. 

lagen. 

Helsingfors den 26 november 1954. 

R e p u b 1 i k e n s e s i d e n t 

Justitieminister ~~ 
W. Henrik~son. ~ 

407 
1954 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 52. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition med 
förslag till lag om godkännande av vissa stadganden i av
talet mellan Finland och Belgien för undvikande av dubbel
beskattning och för reglering av vissa andra frågor be
träffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 52 med förslag till lag 
om godkännande av vissa stadg·anden i avta
let mellan Finland och Belgien för und
vikande av dubbelbeskattning och för reg
lering av vissa andra frågor beträffande 
skatter på inkomst och förm\)genhet, och 
har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
Utskottets för utrikesärenden betänkande 
N :o 9, beslutat 

godkänna de stndganden och be-

stämmdser i det den 11 februari 1954 
i Helsingfors ingångna avtalet mellan 
Finwnd och Belgien för undvikande 
av dubbelbeskattning och för regle
ring av vissa andra frågor beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet, 
vilka erfordra Riksdagens godkän
nande. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Belgien för und
vikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Helsingfors den 11 februari 1954 mellan 
Finland och Belgien ingångna avtalet för 
undvikande av dubbelbeskattning och för 
reglering av vissa 1andra frågor beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet vare, för 

Helsingfors den 19 november 1954. 

såvitt de höra till lagst~ftningeoo område, 
i kraft såsom om dem överenskommits. När
mare föreskrifter angående verkställigheten 
av nämnda stadganden och bestämmelser 
utfärdas genom förordning. 

P å Riksdagens vägnar: 

Lennart Hel jas 
v icetal man. 

N: o 
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Toivo Ku j ala 
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LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 25/1954 med anled-
; Il.P' ::!V RPrnJ - .1rpni:;;: PrP._qi nP.nT.i:::: f'r~mqt~ 11 ning till 

1954 års riksdag N:o 52. 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan 
Finland och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning 
och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter 
på inkomst och förmögenhet. 

1952 års r.ilrsdag godkände de med såväl 
Det Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nord-Irland som Amerikas Fören.ta Sta
ter ingångna skatteavtalen, som för den 
förstnämnda statens vidkommande gällde 
undvikande av dubbelbeskattning av inkom6t 
och för Förenta staternas vidkommande dub
belbeskattning av såväl inkomst som kvar
låtenskap och arv. Tidigare gällde i Fin
land endast med Danmark och med Sverige 
ingångna avtal för undvikande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet, var
jämte med Sverige dessutom hade ingåtts 
en överenskommelse för undvikande aiv dub
belbeskattning av arv. I slutet av år 1952 
och i början av år 1953 ha representanter 
för å ena sidan Finlands regering och å 
andra sidan Konunga.riket Nederländernas, 
Konungariket Belgiens samt Konungariket 
Norges regeringar fört underhandlinga.r för 
åvägabringande av skatteavtal även mellan 
dessa länder. Såsom resultat av dessa för
handlingar ha avtal för undvikande av dub
belbeskattning underteckn<a.ts mell~n Finland 
och nämnda stater. 

A v1talet mellan Finland och Belgien under
tecknades i Helsingfol'S den 11 februari 1954. 

Avtalet bygger på samma grund som 
skatteavtalen i allmänhet. I vissa stycken 
skiljer sig avtalet dock från de avtal Fin
land ingått med :andra länder, men det föl
jer i stort sett samma linje som skat;teavtalet 
mellan Sverige och Belgien. 

Avtalet omfattar för Finlands vidkom
mande inkomst- och förmögenhetsskatt, in
komstskatt till kommun samt kyrkoskatt. För 
Belgiens vidkommande omfattar avtalet alla 
till staten på grund av inkomst utgående 
skatter. Egentlig kommunalskatt finns icke 
i Belgien, utan denna ingår såsom tilläggs
avgift i fastighetsskatten till staten. Någon 
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särskild förmögenhetsskatt finnes icke heller 
i Belgien. Om sådan dock framdeles' blir 
införd, kommer den enligt avtalets bestäm
melser 1att falla under avtalet. 

Avtalet tillämpas på sådana skattskyldiga 
i en av de avtalsslutande staterna, vilka ha 
viss skattepliktig inkomst eller förmögenhet 
i den staten. Dubbelbeskattning försöker 
man undvika på följande sätt: 

Inko:rrust av :fust egendom, vari inbegripes 
även gruvor, mineralfyndigheter och andra 
naturtillgångar ävensom vinst genom avhän
dande av sådan egendom, beskattas endast i 
den stat, där ~gendomen är belägen. 

Inkomst av industri, handel, hantverk och 
annan liknande verksamhet beskattas: icke i 
den andra staten i annat fall än då verk
samheten utövas genom ett fast driftställe i 
denna and11ai stat. Avtalet innehåller när
mare bestämmelser om vad som skall anses 
såsom fast drif.tsitälle ävensom därom, md 
som skall anses såsom inkomst från fast 
driftställe. 

I överensstämmelse med allmänna interna
tionella fördrag ha i avtalet intagits bestäm-
11nclser även om beskattning 0.v inkomst av 
internationell sjöfart eller luftfart. Sådan 
inkomst .är s:lmrttepliktig endast i den av de 
avtalsslutande staterna, inom vars område 
företagets verkliga ledning har sitt säte. 

Beträffande inkomst av utdelning är att 
märka, att Belgien icke har dubbelbeska:tt
ning av alrtiebolags inkomst såsom Finland, 
utan bolaget erlägger skatt endast för den 
del av ~e~}J.1,jrnmst, som icke utdelas till 
alritieäga~a?J(§{~.tten på utdeln.ingen betalas 
av dividenctiagaren. Enligt 0.vtalet påföres 
skattskyldig till Finland icke i Belgien per
sonlig tilläggsskatt för utdelning eller annan 
därtill hänförlig skatt. Finl:and åter påför 
icke skattskyldig till Belgien högre än 
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10 procents skaitt på inkomst av utdelning, 
som han uppbär i Finland. 

Inkomst, som eljest härrör av rörliga kapi
tal, beskattas i V1artdera landet enligt dess 
egen lagstiftning. Dock kunna räntor på 
obligationer, lån, depositioner eller gäld på 
depositionsräkning beskattas även i det land, 
där slmtteim källa är, men skatten får icke 
överstiga 15 procent av inkomsten. Ränta på 
intecknad gäld, med undantag för obliga
tionsgäld, beskattas endast i den stat, där 
den egendom, som utgör underpant för den 
intecknade fordran, är belägen. 

Om royaltyinkomster innehåller avtalet i 
allmänhet samma bestämmelser som avtalen 
med övriga länder. Enligt dessa bestämmel
ser beskattas royalty i allmänhet i det land, 
där royaltyta~aren är bosatt. 

Löner och pensioner, som någondera staten 
eller något dess offentliga samfund utbetalar 
åt sina medborgare, beskattas endast i den 
stat, från vilken lönen erlägges. Beträffande 
andra löner gäller med vissa undantag, att 

löntagaren är skattskyldig endast till den 
stat, där verksamheten utövas. 

Avtalet innehåller även bestämmelser om 
uppbörden av skatt. Enligt dem förbinda 
sig de 1avtalsslurtande staterna att lämna var-
1andra ömsesidigt bistånd vid uppbörden av 
skatter, som närmare angivas i avtalet. 

I enlighet med 33 § regeringsformen före
slås, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
stadganden och bestämmelser i det 
den 11 februari 1954 i Helsingfors 
ingångna avtalet mellan Finland och 
Belgien för undvikande (1,.V dubbelbe
skattning och för reglering av vissa 
andra frågor beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet, som kräva 
Riksdagens godkännande. 

Enär ifrågavarande avtal innehåller be
stämmelser som innebära ändring av lag, 
förelägges Riksdagen för överenskommelsens 
bringande i lrnaft följande Lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Belgien för und
vikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Helsingfors den 11 februari 1954 mellan 
Finland och Belgien ingångna avtalet för 
undvikande av dubbelbeskattning och för 
reglering av vissa 1andra frågor beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet vare, för 

Helsingfors, den 31 augusti 1954. 

såvitt de höra till lagst]ftningens1 område, 
i kraft såsom därom avtalats. Närmare före
skrifter angående verkställigheten av nämnda 
stadganden och bestämmelser utfärdas genom 
förordning. 

Republikens President 

J. K. PAASIKIVI. 

Minister för utrikesärendena. Urho Kekkonen_ 

LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 25/1954 med anled-
; n;;r AV °RP.nlJ - ·v-P.n~ PrP.~i nP.ni:~ f'r~mQt~llntng till 
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översättning. 

AVTAL 

mellan Finland och Belgien för undvikande 
av dubbelbeskattning och för reglering av 
vissa andra frågor beträffande skatter på 

inkomst och förmögenhet. 

Republiken Finlands President 

och 

Hans Majestät Belgiernas Konung 

hava i syfte att undvika dubbelbeskattning 
och reglera vissa andra frågor beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet överens·
kommit att avsluta ett avtal och för dett-a 
ändamål till sina befullmäktigade utsett 

Republiken Finillnds President: 

Herr Ralf Törngren, minister för utrikes
ärendena, 

Hans Majestät Belgiernas Konung: 

Herr Joseph D'Hondt, utomordentligt sän
debud och befullmäktigad minister, 

vilka efter att hava delgivit varandra sina 
fullmakter som befunnits i riktig och behörig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
1 §. Detta avtal är tillämpligt på sådana 

skattskyldiga. i en av de avtalsslutande sta
terna, vilka ha viss skattepliktig inkomst 
eller förmögenhet i den andra staten. Ut
trycket ,,skattskyldiga i en av de avtalsslu
tande staterna" och övriga liknande uttryck 
i detta avtal ia.vse fysiska och juridiska per
soner med skatterättsligt hemvist i en av de 
båda staterna. 

2 §. Detta 1avtal skall beträffande Belgien 
tillämpas allenast på dess europeiska område. 

CONVENTION 

entre la Finlande et la Belgique, tendant a 
eviter les doubles impositions et a regler 
certaines autres questions en matiere 
d'impöts sur les revenus et sur la fortune. 

Le President de la Republique de Finlande 

et 

Sa Majeste le Roi des Belges, 
animes du desir d'eviter les doubles imposi
tions et de regler certaines :autres questions 
en mati·ere d'impöts sur les revenus et sur 
la. fortune, ont decide de conclure une con
vention et ont nomme, a cet effet, pour leurs 
plenipotentiaires;, savoir: 

Le President de la Republique de Finlande: 

M. Ralf Törngren, Ministre des Affaires 
Etrangi()res, 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. Joseph D'Hondt, Envoye extraordinaire 
et Ministre plenipotentiaire, 

lesquels, ap11es s~etre communiques leurs 
pleins pouvoirs reconnus ·en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions sui
vantes: 

Article 1 er. 
§ 1er. - La presente convention s'applique 

aux contribuables de l'un quelconque des 
Etats contractants, dont certafos revenus ou 
dont certains biens sont imposables dans 
l'autre Etat. Les termes ,,contribuables de 
l'un quelconque des Etats contractants" et 
les autres expressions similaires employees 
dans cej;*;;ii.\m,vention s'entendent des per
sonnes · i;'~fflquis' ou morales qui ont leur 
domicile ;;fiscal dans l'un des deux Etats. 

§ 2. - Pour l'application de cette conven
tion, de territoire de La Belgique comporte 
exclusivement le :territoire metropolitain de 
cet Etat. 
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Artikel 2. 
1 §. Bestämmelserna i detta avtal äro till

lämpliga på följande skatter: 
A. Beträffande Belgien: 

1) fastighetsskatten (la contribution fon
ci1ere); 

2) skatten på inkomst och lösegendom (la 
taxe mobiliere); 

3) skatten på inkomst :av yrke (la taxe 
professionelle) ; 

4) krisskatten (la contribution nationa.le 
de crise); 

5) den speciella skatten på avkastningen 
av rätt till jakt, fiske eller fägelfångst 
(la taxe speciale sur le produit de la 
location du droit de chasse, de peche 
ou de tenderie) ; 

6) den personliga tilläggsskatten för in
komst (l'impot complementaire per
sonnel). 

B . Beträffande Finland: 

1) inkomst- och förmögenhetsskatten; 
2) den kommunala inkomstskatten; 
3) kyrkoskatten. 

I de skatter, som uppräknas i denna para
graf, inbegripas ej blott de egentliga skatte
beloppen utan även förhöjningar, tillägg, 
räntor, kostnader och andra i samband med 
skatterna uttagna belopp, som påföras för 
statens eller offentligt samfunds räkning. 

2 §. Detta avtal skall likaledes tillämpas 
på alla de andra skatter av samma slag som 
de ovan i 1 § A och B punkterna uppräk
nade, vilka i en av de avtalsslutande sta
terna efter undertecknandet av detta avtal 
påföras verklig eller uppskattad brutto- eller 
nettoinkomst, förmögenhet, delar av inkomst 
eller fö1~mögenhet eller förmögenhetsökni:ng. 

Därest det · befinnes: lämpligt 11.tt ändra 
vissa föreskrifter i avtalet, vare sig i hän
delse ra.v en sådan utvidgning av avtalet, som 
avses i föregående moment, eller på grund 
av ändring, i en av de avta.lssluta.nde stater
nas skattelagstiftning, skall genom diploma
tisk skriftväxling tilläggsia.vtal angående 
erforderliga ändringar träffas i överensstäm
melse med principerna i detta av1la1. Beröra 
ändringar i en av de a.vtalsslutande stater
nas skattelagstiftning de allmänna princi
perna. i denna Lagstiftning, sådana de be-

Article 2. . . 
§ Ier. - La presente convention determine 

les Degles applicables aux impöts suivants: 
A. Pour la Belgique: 

1°) la contribution fonciiere; 

2°) la taxe mobiliiere; 

3°) la taxe professionnelle; 

4°) la contribution nationale de crise; 

5°) la taxe speciale sur le produit de la 
location du droit de chasse, de peche 
oli de tenderie; 

6°) l'impot complemeutaire personnel. 
B. Pour la Finlande: 

1°) l'impot sur le revenu et la fortune; 
2°) l'impot communal sur le revenu; 
3°) l'impot ecclesiastique. 

Les impots enumeres au present para
graphe comprennent tous montants en prin
cipal, accroissements, additionnels, interets, 
frais et autres accessoires, au profit de l' Etat 
et des collectivites publiques. 

§ 2. - Cette convention s'appliquera ega
lement a tous autres iimpots de nature iana
logue a ceux qui sont enumeres au § }er, 
litteras A et B, qui seront etablis apres sa 
signature, dans le territoire de l'un quel
conque des Etats contractants, sur le revenu 
brut ou net, reel ou presume, sur La. fortune, 
sur des elements du revenu ou de la fortune 
ou sur l'accroissement de fortune. 

Si des modicifations a certaines regles 
d'application de la convention sont reconnues 
oppor:tunes, soit dans le cas d'une extension 
vises a l'alinea precedent, soit en raison de 
changements a la legislation fiscale de l'un 
des Etats contractants, les ajustements neces
saires feront l'objet d'accords complemen
taires a realiser dans l'esprit de la conven
tion par voie d'echange de notes diploma
tiques. Dans le cas ou des changements a la 
legisla.tion fisca.le de l'un des Eta.ts con
tractants affecteraient les principes generaux 
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aktats vid avslutandet av detta avtal, före
'tagas nödiga rättelser medelst tillägg till 
detta avtal. 

Artikel 3. 
1 §. En fysisk person har enligt detta 

avtal sitt skatterättsliga. hemvist i den stat, 
där han har sitt varaktiga hem eller där 
han sta.digvarande vistas .. 

Om tillämpningen av denna bestämmelse 
leder till att en person samtidigt anses äga 
skatterättsligt hemvist i båda de avtalsslu
tande staterna, skall hans skatterättsliga. 
hemvist alliles vara beläget i den av de båda 
staterna, med vilken han har de starkaste 
personliga och ·ekonomiska. förbindelserna 
eller, om frågan icke kan lösas med tillämp
ning av sistnämnda regel, i den avtalsslu
tande stat, vars medborgare han är. Är han 
samtidigt medborgare i båda de avtalsslu
tande staterna. eller är han icke medborgare 
i någon av dem, skola skattemyndigheterna 
i de båda staterna träffa överenskommelse 
i varje särskilt fall. 

2 §. Juridiska personers skatterättsliga. 
hemvist bestämmes av vardera avtal&slutande 
staten enligt stadgandena i dess lagstiftning. 

Därest tillämpningen av dessa sta.dganden 
leder till att juridisk person anses äga skatte
rättsligt hemvist i båda de avtalsslutande 
staterna, skall dess skatterättsliga. hemvist 
anses vara beläget i den stat, där den verk
liga ledningen har sitt säte. 

3 §. Oskift ·dödsbos skatterättsliga hem
vist är i den stat, där den avlidne vid sitt 
frånfälle hade sitt skatterättsliga hemvist. 

Artikel 4. 
1 §. Skatt på inkomst av fast egendom 

- häri inbegripna gruvor, mineralfyndig
heter och andra naturtillgångar - ävensom 
vinst genOllll avhändande av sådan egendom 
samt räntor på 11nnan i dylik egendom in
tecknad gäld än obligationsgäld, skall på
föras endast i den stat, där egendomen är 
belägen. 

Till inkomst av fast egendom räknas ej 
blott den inkomst, som förvärvas genom 
omedelbart förvaltande, brukande eller ut
nyttjande av den fasta egendomen, utan 

de cette Iegislation, tels qu'ils ont ete pris 
en consideration pour l'elaboration de la pre
sente convention, les amendements a celle-ci 
seraient realises par voie d'a.venant a cette 
convention. 

Article 3. 
§ Ier. - Aux fins de la presente conven

tion, le dormicile fiscal d'une personne physi
que se trouve dans l'Etat ou elle a son foyer 
permanent d'habitation ou dans lequel elle 
reside de fa<lOn durable. 

Lorsque l'application de cette regle permet 
de conclure a l'existence simultanee d'un 
domicile fiscal dans chacun de.s: Etats con
tractants, le domicile fisca.l est situe dans 
celui des deux Et:a.ts avec lequel ladite per
sonne entretient les relations personnelles et 
economiques les plus etroites ou, si ce dernier 
critere ne permet pas: de resoudre le probleme, 
dans l'Etat contractant dont cette personne 
est ressortissa.nte; si dle est a La fois res
sortissante des deux Etats contractants ou si 
elle n'est ressortissante d'a.ucun de ceux-ci, 
les autorites fiscales: des deux Etats se con
certeront dans chaque cas individuel. 

§ 2. - Le domicile fiscal des personnes 
mora.les est determine par chacun des Etats 
contractants, suivant les llegles prescrites par 
sa propre legislation. 

Si l'application de ces r·egles permettait 
de conclure a l'existence simultanee d'un 
domicile fiscai dans chaclm des deux Etats, 
le domicile fiscal serait considere comme 
etant situe dans l'Etat ou se trouve le siege 
de la direction effective. 

§ 3. - Le domicile fiscal des successions 
indivises se trouve dans l'Etat ou le defunt 
avait son domicile fiscal au moment du deoos. 

.A,rticle 4. 
§ 1er. - Les revenus des biens immobiliers 

- y compris les rmines, gisements mineraux 
et toutes autres ressources naturelles - ainsi 
que les profits resultant de }'alienation de 
ces biellil et les interets de creances hypothe
caires grex~p.t. lesdits biens et non represen
tees päf ~$~~~~bliga.tions, ne sont imposables 
que dau~d'Eth ou ces biens sont situes. 

Les revenus de biens immobiliem s'enten
dent non seulement de ceux qui proviennent 
de la gestion, de la jouissance ou de l'ex
ploitation directe de biens immobiliers, mais 
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även såda.n inkomst, som under vilken be
teckning som helst förvärV'as genom uthyr
ning, utarrendering eller varje annan upp
låtelse 1av rätt att bruka eller utnyttja sagda 
egendom eller av rätt till jakt, fiske eller 
fågelfångst eller andra liknande rättigheter. 

Njuter i en av de avtalsslutande staterna 
skattskyldig, som i sagda stat driver in
dustriell eller kommersiell verksamhet, i den 
andra staten i 1 § av denna artikel nämnda 
inkomster, förmåner eller räntor, må för 
honom, för såvitt han innan beskattningen 
verkställes därom anhåller hos den andra 
statens skattemyndigheter, det på denna 
grund beskattade beloppet fastställas på 
samma sätt som om dessa inkomster, för
måner eller räntor vore inkomst av verk
samhet genom fast driftställe i denna andra 
stat. Detta stadgande må dock icke minska 
beloppet av inkomst, som är underkastad i 
2 artikel 1 § 1) och 4) punkterna av detta 
avtal nämnda skatter så, att den under
skrider i enlighet med belgisk lag bestämd 
jordeboksskatt. 

Artikel 5. 
1 §. Då en skattskyldig i en av de avtals

slutande staterna förvärvar inkomst genom 
att bedriva rörelse, härunder inbegripet in
komst av industri och handel, hantverk och 
annan likruande verksamhet, skall denna 
inkomst, för såvitt den icke är hänförlig till 
sådan inkomst, som omnämnes i 4, 7, 8, 9 
och 11 artiklarna, icke beskattas i den andra 
staten i annat fall än då verksamheten ut
övas genom ett fast driftställe i denna andra 
stat. I sistnämnda fall skall sagda inkomst, 
härflytande av alla genom det fasta drift
stället företagna eller förmedlade affärs:
transaktioner eller av total eller partiell 
överlåtelse av däri insatt lösegendom, beskat
tas endast i den stat, där det fasta drift
stället är beläget. 

2 §. I fall som avses i 1 §, omfattar den 
skattepliktiga inkomsten från fast driftställe 
isynnerhet: 

1) all inkomst och alla förmåner, som ieke 
under vanliga förhållanden skulle hava till
kommit tredje person, men som av det fasta 
driftstället direkte eller indirekte i vilken 
form och på vilket sätt som helst, tilldelats 
det företag, vartill driftstället hör, eller 
företagets styrelseledamöter, aktieägare, med-

aussi de ceux qui sont obtenus, a quelque 
titre que ce soit par la location, l'affermage 
ou toute autre concession du droit de jouis
sance ou d'exploitation desdits biens, des 
droits de chasse, de peche, de tenderie et 
d'autres droits analogues. 

§ 2. - Lorsqu'un contribuable de l'un des 
deux Etats contractants y exploitant une 
entreprise industrielle ou comunerciale, bene
ficie dans l'autre Etat de revenus, profits ou 
interets, mentionnes au § 1er du present 
article, il pourra, sur derrnande adressee avant 
imposition 1aux autorites fiscales de l'autre 
Etat, obtenir que le montant imposable a ce 
titre soit determine de la meme maniere que 
si ces revenus, profits ou intfa,ets1

, consti
tuaient des revenus obtenus par son entre
prise dans Ull etablissement stable situe dans 
cet autre Etat. Toutefois, cette disposition 
ne pourra avoir pour effet de reduire a un 
montant inferieur au revenu cadastral deter
mine conformement a la legislation belge, 
le revenu soumis aux impöts indiques a 
l'article 2, § 1er, A 1° et 4°, de 1a presente 
convention. 

Article 5. 
§ ler. - Pour autant qu'ils ne constituent 

pas des revenus mentionnes aux articles 4, 
7, 8, 9 et 11 de la presente convention, les 
revenus d'entreprises industrielles', commer
ciales, artisanales et autres analogues, ex
ploitees par des contribuables de l'un des 
Etats contractants, ne sont imposables dans 
l~a.utre Etat que si ces entreprises exercent 
leur activite au moyen d'un etablissement 
stable situe dans cet autre Etat. Dans cette 
eventualite, lesdits revenus resultant de l'en
s:emble des operations tr:aitees par l'etablisse
ment stable ou a son intervention ou de 
!'alienation totale ou partielle de biens mobi
liers investis dans celui-ci, ne sont imposables 
que dans l'Etat ou cet etablissement stable 
est situe. 

§ 2. - Dans l'eventualite visee au § 1er, 
les revenus imposables de l'etablissement 
stable comprennent notamment: 

1°) tous profits et avantages qui n'auraient 
pas normalement ete consentis a d'autres 
personnes et qui sont accordes par l'etablisse
ment stable, directement ou indirectement, 
sous quelque forme et par . quelque moyen 
que ce soit, a l'entreprise, a ses dirigeants, 
actionnaires, associes ou autres participants, 
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lemmar eller andra delägare eller personer, 
som med dem hava gemensamma intressen. 

2) royalty, som det fästa driftstället utbe
talar rtill det företag, vartill driftstället hör, 
såsom ersättning för utnyttjandet av mate
riell eller immateriell lös egendom, dock med 
undantag för den del därav, som motsvarar 
de normala kostnader, som företaget verk
ligen fått vidkännas och som äro hänförliga 
till driftstället. 

Vid bestämmandet av sagda. inkomst skall 
hänsyn tagas ej blott till kostnader, som verk
ligen och direkte föranledas av inkomstens 
förvärvande och bibehållande, häri inbegripet 
sådana kostnader, SOJil avses i senare delen 
av stycket 2) ovan, utan också till den till 
det fasta driftstället normalt hänförliga de
len av de sedvanliga kostnader, vilka före
tagets verkliga ledning haft för den allmänna 
förvaltningen och ledningen av företaget. 
Denna sisrtnämnda del må doek icke över
stiga 10 procent av det fasta driftställets 
nettoinkomst; i speciella fall må den undan
tagsvis uppgå till 20 procent, därest överens
kommelse härom träffas mellan de båda sta
ternas skattemyndigheter. 

3 §. Därest det verkliga beloppet av den 
inkomst som förvärvats genom sådant fast 
driftställe, som avses i 1 och 2 §§, icke kan 
fastställas på den grund, att ordnad bok
föring saknas och att ej heller andra bev~s
medel härom stå till förfogande, skall VI<l 
behov beloppet bestämmas till den del av 
företagets hela inkomst, som skäligen kan 
hänföras till det fasta driftstället. Reglerna 
för denna fördelning skola fastställas genom 
överenskommelse mellan ska.ttemyndigheterna 
i de båda avtalsslutande staterna. 

Såvitt fråga är mu fast driftställe för 
försäkringsföretag, må i den stat, där drift
stället är beläget, skatten likväl faststäl
las på ett inkomstbelopp, som bestämmes 
schablonmässigt enligt lagstiftningen i denna 
stat, med utgångspunkt från de bruttopre
mieintäkter, som företaget förvärvat genom 
förmedling av sagda driftställe. 

4 §. Ingen del av den inkomst, som upp
kommer för ett företag, bedrivet av en skatt
skyldig i en av de 1avtalsslutande s!ate~, 
må anses hänförlig till ett fast driftstalle 
för företaget i den andra staten på den 
grund att företaget allenast inköper råämnen 

ou a des personnes ayant avec eux des inte
rets comununs; 

2°) les redevances allouees par l'etablisse
ment stable a l'entreprise dont il depend, en 
contrepartie de l'usage de biens mobiliers 
corpore1s ou incorporels, sauf dans la mesure 
ou elles correspondent a la quote-part norma
le.ment imputable a cet etablissement dans 
des charges normales reellement assumees de 
ce fait par l'entreprise au cours de la pe
riode imposable. 

Pour la determination desdits revenus, il 
est tenu compte, non seulerrnent des charges 
qui grevent reellement et di_rectement le~ 
acquisition et leur conservat1on, y compris 
celles qui sont visees in fine du 2° ci-avant, 
mais aussi de la quote-part normalement 
imputable a l'etablissement stable dans les 
autres frais normaux de direction et d'ad
ministration generales, exposes pour !'en
semble de l'entreprise par le siege de direc
tion effective. Cette derniere quote-part ne 
peut toutefois exceder dix pour cent du 
montant des revenus nets de l'etablissement 
stable· dans des cas speciaux, elle peut ex
ceptio~ellement atteindre vingt . P,our. cent, 
moyennant accord entre les autorites flseales 
des deux Etats contractants. 

§ 3. - A defaut de comptabilite reguliere 
ou d'autres elements probants permettant de 
determiner le montant effectif des revenus 
produits par l'etablisserrnent stable vise aux 
§§ ler et 2, ce montant est, le cas echeant, 
evalue forfaitairement a la quote-part du 
revenu de l'ensemble de l'entreprise, qui peut 
equitablement ietre ,attribuee a ~et .etab~isse
ment suivant les :vegles de vent1lat1on a ar
:veter' de comrrnun ~wcord entre les autorites 
fiscales des deux Etats contractants. 

En ce qui concerne l'etablissement stable 
d'une entreprise d'assurances, l'impöt peut 
toutefois ·etre etabli, dans l'Etat ou est situe 
cet etablissement, sur un montant de revenu 
determine forfaitairement conformement a la 
legislation de cet Etat, en raison des primes 
brutes encaissees par l'entreprise a l'inter
vention ,AA<lit etablissement. 

§ 4.-::$JÄ~une part des revenus realises 
par l'eilt'reprise d'un contribuable de l'un des 
Etats contractants ne peut etre attribuee a 
un etablissement stable de cette entreprise 
situe dans l'autre Etat, en raison du simple 
achat de matieres ou produits dans cet autre 
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eller produkter i denna andra stat för egen 
räkning. I detta fall får ingen utgift elle~ 
kostnad, som direkte eller indirekte hänför 
sig till inköpet, belasta det fas.ta driftställets 
inkomster. 

5 §. Fasta eller föränderliga arvoden eller 
royaltyn åt aktieägare, vilka deltaga i hand
havandet och övervakningen av bolagsange
lägenheterna för annan juridisk person än 
aktiebolag och kommanditbolag, behand
las såsom ovan i 1 § av denna artikel avsedd 
inkomst och såsom om företaget, av vilket 
den uppbäres, bedrives av dessa aktieägare 
själva och för deras räkning. 

6 §. Den vinst och de förmåner, som ett 
företag, bedrivet rav en skattskyldig i en av 
de avtalsslutande staterna, förvärvar - di
rekte eller indirekte och under vilken som 
helst form - från ett företag, bedrivet av 
en skattskyldig i den andm avtalsslutande 
staten, må, oberoende av bestämmelserna i 
1 § av denna artikel, beslmUas i denna andra 
stat, för så vitt inkomsten eller förmånerna 
under normala förhållanden bort ingå i det 
senare företagets inkoonst och för så vitt de 
förvärvats av det förra företaget på den 
grund att detta i företagens industriella 
samt affärs- och finansförbindelser åtnjutit 
förmånlig;are villkor än som under normala 
förhållanden skulle hava gällt mellan verk
ligt självständiga företag. I detta fall skola 
skattemyndigheterna i de båda avtalsslu
tande staterna. ,träffa överenskommelse i 
syfte att i detta avtals anda undvika dub
belbeskattning av sagda vinst och förmåner. 

Artikel 6. 
1 §. Såsom fast driftställe skall vid till

lämpningen av detta avtal anses plats, där 
företagets verkliga ledning har sitt säte, 
ävensom fabriker, verkstäder, filialer, buti
ker, byråer, laboratorier, kontor, varuneder
lag samt i allmänhet varje anordning, sorrn 
av skat1:skyldig i en av de avtalsslutande 
staterna på ett varaktigt sätt användes vid 
utövandet av en självständig förvärvsverk
samhet. 

2 §. En stadigvarande agentur utgör lika
ledes ett fast driftställe, därest agenten re
gelbundet utnyttjar en allmän fullmakt, en
ligt vilken han äger inleda förhandlingar på 
företagets vägnar samt underteckna eller 

Etat pour le compte de ladite entreprise. 
Aucune depense ou charge grevant directe
ment ou indirectement ce simple achat ne 
pourra etre imputee aux revenus de l'etablis
sement stable. 

§ 5. - Les remunerations fixes ou variables 
et les parts de benefices obtenues par des 
associes participant a la gestion ou a la 
surveillance des affaires sociales dans les 
personnes morales, autres que les societes 
anonymes et les societes en commandite par 
actions, sont traitees comme des revenus vises 
:au § 1er du present article et comane si 
l'entreprise dont elles proviennent etait ex
ploitee par lesdits associes eux-memes et pour 
leur propre compte. 

§ 6. - Nonobstant les. dispositions du § l er 
du present article, les profits et avantag·es 
qu'une entreprise exploitee par un contri
buable de l'un des Eta.ts contractants retire 
directement ou indirectement et sous un~ 
forme quelconque, d'une entreprise exploitee 
par un contribuable de l'autre Etat con
tractant, peuvent •etre imposes dans cet autre 
Etat, lorsqu'ils auraient du normalement ac
croite les revenus de la seconde entreprise et 
lorsqu'ils ont ete acquis par la premi·ere 
parce qu'elle a beneficie, dans leurs relations 
industrielles, commerciales ou financieres , 
de conditiorus plus favorables que celles oui 
auraient normale:ment ete faites entre des 
entreprises effectivement independantes. Dans 
cette eventualite, les autorites fiscales des 
deux Etats contractants se concerteront en 
vue d'eviter, dans l'esprit de la presente 
convention, la double imposition desdits 
profits et avantages. 

Article 6. 
§ 1er. - Pour l'application de la presente 

convention, sont consideres comme des etablis
sements stables, les sieges de direction effec
tive, les fabriques, les ateliers, les succur
sales, les magasins, les bureaux, les labora
toires, les comptoirs, les depöts et, en general, 
toute installation affectee de fa<;on durable 
par un contribuable de l'un des deux Etats 
a l'exercice d'activites lucratives indepen
dantes. 

§ 2. - Une representation ou agence per
manente constitue egalement un etablisse
ment stable, lorsque l'agent fait habituelle
ment usage d'un pouvoir general lui permet
tant d'engager l'entreprise par la negocia-
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godkänna avtal, eller då företaget på den 
stats område, där agenturen är inrättad, 
innehar lager av råvaror eller produkter, 
som regelmässigt användes för att effektuera 
av agenten upptagna beställningar. 

I fråga om försäkringsföretag, som utövas 
av en skattskylig i en av de båda staterna, 
skall förefintligheten av en agentur i den 
andra staten dock anses konstituera ett fast 
driftställe i denna stat från det ögonblick, 
då agenten, även om han icke har fullmakt 
att träffa för för~taget bindande avtal, ej 
längre begränsar s.ig uteslutande till rena 
förvaltningsåtgärder utan ägnar sig åt en 
verksamhet, som med hänsyn till dess beskaf
fenhet och betydelse är tillräcklig för •att 
företaget skall kunna anses utöva rörelse i 
denna andra stat genom förmedling a.v sagda 
agent. 

3 §. Ett fast driftställe i en iav de avtals
slutande staterna anses i och för sig icke 
uppkomma på den grund att en skattskyldig 
i den ®..ndra staten: 

1) uppehåller affärsförbindelser i den 
förstnämnda staten genom förmedling av 
mäklare eller kommissionär, som därvidlag 
endast fullgör uppdrag, som tillhöra hans 
v:anliga affärsverksarrnhet, eller genom för
medling av en särskild juridisk person (t. ex. 
ett dotterbolag); 

2) innehar i den förstnämnda staten, även 
om det sker i form av en stadigw1.rande 
anordning, ett kontor, vars verksamhet är 
begränsad till inköp av råva.ror eller pro
dukter för den skattskyldiges räkning; 

3) av i förstnämnda stat skattskyldig juri
disk persons kapital äger betydande eller 
övervägande del. 

Artikel 7. 
Inkomst av internationell sjöfart eller luft

fart, som drives av skattskyldig i en av de 
avtalsslutande staterna - häri inbegripet 
inkomst genom försäljning av resebiljetter 
- är skattepliktig endast i den av de avtals
slutande staterna, inom vars område före
tagets verkliga ledning har sitt säte. 

Tillämpningen av det mellan Finland och 
Belgien den 19 februari 1929 i' Bryssel in
gångna avtalet om undvikande av dubbelbe-
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tion, la souscription ou l 'acceptation de 
contrats ou lorsque l'entreprise dispose sur 
le territoire de l'Etat ou est etablie l'agence, 
de stoclIB ou depöts de matieres ou produits 
regul~erement affectes a l'execution de com
mandes recueillies par cette agence. 

En ce qui concerne les entreprises d'assu
ra.nces exploitees par un contribuable de l'un 
de deux Etats, leur representation dans 
l'autre Etat constitue toutefois Ull etablisse
ment stable des l'instant ou !'agent, meme 
s'il n'a pas le pouvoir d'engag·er l'entreprise, 
n'effectue pas exlusivement des operations 
purement iadministratives, mais se livre a 
une activite suffisante, eu egard a sa na.ture 
et a son .importance, pour permettre de con
siderer l'entreprise comme exer<;ant par l'in
termediaire de cet agent une activite com
merciale habituelle dans cet autre Etat. 

§ 3. - N'implique pas ipso facto la pos
session d 'un etablissement stable dans l'nn 
des Etats contractants le fait qu'un contribu
able de l'autre Etat: 

1°) entretien t des relations commerciales 
dans le premier Etat, par l'intermediaire 
d'un courtier ou commissionnaire ,,bona fide" 
et agissant comme tel dans le cadre de son 
activite normale ou par l'entre:mise d'une 
societe juridiquement distincte (filiale par 
exemple); 

2°) possede dans le premier Eta.t, meme 
sous la forme d'une installation pemnanente, 
un comptoir dont l'activite se borne a l'achat 
de matieres ou produits pour le compte de 
ce contribuable; 

3°) poss·ede une participation meme im
portante ou predominante dans le capital 
d'une personne morale, contribua.ble du pre
mier Etat. 

Article 7. 
Les revenus de l'exploitation en tra.iic 

international, par un contribuable de l'un 
des deux Etats contractants, d'entreprises de 
navigation maritime ou aerienne - y com
pris ceux qui proviennent de la vente de 
billets dpr.~i~.~ge - ne sont imposables que 
dans c~i·~~ deux Etats contractants sur 
le territldfre duquel se trouve le si,ege de la 
direction effective de l'entreprise. 

La Convention entre la Finlande et la 
Belgique ayant pour but d'eviter la double 
imposition des revenus des entreprises de 
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skattning å inkomster av rederiföretag upp
hör :för den tid bestämmelsen i 1 mom. av 
denna artikel är i kraf.t. 

Artikel 8. 
1 §. Med de reservationer, som ingå i be

stämmelserna i denna artikel, :förbehåller sig 
vardera avtalsslutande staten rätt att i en
lighet med sin skattelagstiftning beskatta 
inkomst av nedan i 2 § 1 och 2 punkterna 
nämnda rörliga kapital. 

2 §. Med beaktande av vardera fördrags
.slutande statens skattelagstiftning, undvikes 
dubbelbeskattning :av denna inkomst på föl
jande sätt: 

1: o vad beträffar utdelning från bolag 
-0ch sammanslutningar med juridisk person
lighet samt annan inkomst av aktier eller 
:andelar, med undantag av tantiem eller 
royalty åt aktieägare, medlemmar eller del
ägare, som deltaga ~ handhav;andet eller över
vakningen av bolagets angelägenheter: 

a) må den inkomst av detta slag, vars 
källa är i Belgien och som tillkomrrner 
finska skattskyldiga, vilka med anled
ning härav beskattas i denna stat och 
vilka icke ha fast driftställe i Belgien, 
icke i Belgien påföres personlig till
läggsskatt för inkomst (jmf. artikel 2) 
eller annan skatt som ersätter denna; 

b) må den inkomst av nämnda slag, vars 
käl1a är i Finland och som tillkommer 
skattskyldiga i Belgien, vilka med an
ledning härav beskattas i denna stat 
och vilka icke äga fast driftställe i Fin
land, icke i sistnämnda sta.t beläggas 
med högre skatt än ti-0 procent. 

Utöver den skatt, som i Finland 
uppbäres på totalbeloppet av bolags 
·och sammanslutningam beskattnings
bara inkomst och kapital, må i denna 
stat icke uppbäras annan skia.tt på i 
denna punkt b) nämnd inkomst, ej 
heller på den förmögenhet, som bildas 
av aktier eller sådana andeliar, som in
bringa sagda inkomster. 

navigation maritime des deux pays, signee 
a Bruxelles le 19 fevrier 1929, cessera d'exer
cer ses effets aussi longtemps que la dispo
sition faisant l'objet du premier alinea du 
present iarticle sera en vigueur. 

Article 8. 
§ 1er. - Sous reserve des dispositions du 

present article, chacun doo deux Etats con
tractants conserve le droit de soumettre aux 
impöts exigibles suivant sa legislation fiscale 
les revenus de capitaux mobiliers mention
nes au § 2, 1° et 2°, ci-apres: 

§ 2. - Compte tenu de la legislation 
fiscale respective des deux Etats contrac
tants, il sera remedie comme suit a la double 
imposition de ces revenus: 

1°) en ce qui concerne les dividendes et 
autres revenus d'actions ou parts quelcon
ques de societes ou associations possedant la 
personnalite juridique, a l'exclusion des t~n
t~emes ou parts de benefices alloues aux 
actionnaires, associes ou membres qui parti
cipent a la gestion ou a la surveillance des 
affaires sociales: 

a) les revenus de l'espece qui ont leur 
source en Belgique et qui sont attri
bues a des contribuables de la Finlande, 
imposables de ce chef dans cet Etat et 
ne possedant pas d'etablissement stable 
en Belgique, ne seront pas soumis en 
Belgique a l'import complementaire 
personnel ou 5 un autre impöt en 
tenant lieu; 

b) lesdits revenus qui ont leur source en 
Finlande et qui sont attribues a des 
contribuables de la Belgique, impo
sables de ce chef dans cet Etat et ne 
possedant pas d'etablissement stable en 
Finlande, ne seront pas soumis a l'im
pöt dans ce dernier Etat a un taux 
superieur a dix pour cent. 

En dehors de l'impöt per~u en Fin
lande sur !'ensemble des benefices et 
capitaux mposables desdites societes 
et associations, aucun autre impöt ne 
pourra etre pergu dans cet Etat sur 
les revenus vises au present littera b, 
ni sur la fortune constituee par les 
actions ou parts productives desdits 
revenus; 
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2: o vad beträffar ränta på obligationer, 
lån, depositicmer, depositionsräkningar eller 
andra än i 4 artikel 1 § av detta avtal 
nämnda inteckna.de skulder: 

a) må sammanlagda beloppet av de skat
iter, som i en av de avtalsslutande sta
terna. påläggas inkomst av dessa slag, 
vars käll:a. är i den staten och som till
hör ska.ttskyldig i den andra staten, 
vilken med anledning därav skall där 
beskattas och vilken icke har fast drift
ställe i förstnämnda stat, icke överstiga 
femton procent. Annan skatt må foke 
i förstnämnda stat uppbäras på dessa 
räntor, ej heller på den förmögenhet, 
som bildas av de medel, vilka avkasta. 
räntorna; 

b) må i ovan i punkt a) nämnda fall och 
för såvitt skatt faktiskt uppburits vid 
källan i förstnämnda stat, i den andra 
staten utgående skatt icke överskrida 
det belopp, som fås då på 100/85 av 
den s:ka.ttskyldiges nettoinkomst till
lämpas maximibeloppet av den skatt, 
minskad med femton procent, som i 
denna stat borde tillämpas på inkomst 
av rörligt kapital, vars källa är inom 
sagda stat. 

3 §. I 1 -0ch 2 punkterna 2 § av denna 
artikel nämnd inkOIIllSt, vars källa. är i en 
av de avtalsslutande staterna och som tillhör 
skattskyldig i den andra staten med fast 
driftställe i förstnämnda stat, skall beskattas 
endast i denna förstnämnda stat. Samma 
regel tillämpas på den förmögenhet, som 
bildas av de medel denna inkomst avkastar. 

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel 
anses, att källan för dividender och andra 
inkomster av aktier eller ande1ar ävensom 
för räntor på obligationer eller andra skulde
brev är i den stat, där det betalningsskyl
diga bolaget eller annan juridisk person ha.r 
sitt skatterättsliga hemvist, och att källan 
för lån, gäld, depositioner eller räntor på 
depositionsrälrning är i den stat, där det 
räntebetalande fasta. driftstället är beläget 
eller, om sådant icke finnes, i den stat, där 
den skattskyldige, som är pliktig att betala 
ränta, har sitt skiatterättsliga hemvist. 

2°) en ce qui concerne les interets d'obli
gations, de prets, de depöts ou comptes de 
depöts et de creances autres que les creances 
hypothecaires mentionnees a l'article 4, 
§ ler, de la presente convention: 

a) la charge totale des impöts iappliques 
dans l'un quelconque des deux Etats 
contractants aux revenus de l'esprece 
ayant leur source dans cet Etat et 
attribuees a un contribuable de l'autre 
Etat qui y est imposable de ce chef et 
qui n'a pas d'etablissement stable dans 
le premier Etat, ne pourra exceder 
quinze pour cent. Aucun autre impöt 
ne pourra etre pergu dans le premier 
Etat sur ces interets ni sur la fortune 
constituee par les biens productifs des
dits interets; 

b) dans l'eventualite visee au littera a ci
avant, et pour autant que l'impöt ait 
effectivement ete pergu a la source 
dans le premier Etat, l'impöt du dans 
l'autre Etat ne pourra exceder le mon
tant obtenu en appliquant aux 100/85 
du revenu net per~u par ledit contri
buable, le taux maximum, diminue de 
quinze unites, de l'impöt applicable 
dans cet Etat aux revenus de capitaux 
mobiliers ayant leur source dans son 
territoire. 

§ 3. - Les revenus mentionnes au § 2, 
1° et 2°, du present article, qui ont leur 
source dans l'un des deux Etats contractants 
et qui sont attribues a un contribuable de 
l'autre Etat contractant, possedant un 
etablissement stable dans le premier Etat, 
ne sont imposables que dans ce premier 
Etat. La meme !'>egle s~applique a la for
tune constituee par les biens productifs des
dits revenus. 

§ 4. - Pour l'application du present ar
ticle, la source des dividendes et autres re
venus d'actions ou parts quelconques, ainsi 
que des interets d'obligations ou autres titres 
d'emprunts se trouve dans l'Etat du domi
cile fiscal de la societe ou autre personne 
mora~e _d~~,i~j~.,ftes revenu~ et l~ ~ource 
des mter·et~Ji~qJreances, prets, depots ou 
comptes de ;~pots se trouve dans l'Etat ou 
est situe l'etablissement stable qui supporte 
la charge des interets ou, a defaut d'un tel 
etablissement, dans l'Etat du domicile fiscal 
du contribuable, debiteur de ces inter·ets. 
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Artikel 9. 
1 §. Frånsett i 2 § av denna artikel av

sedda undantag skall royalty och annan 
avkomst, som skattskyldig i en av de avtals
slutande staterna uppbär på den andra s>ta
tens område för överlåtelse av immateriellt 
lösöre, såsom patent, mallar, hemliga tillverk
ningsmetoder och mönster, varumärken eller 
andra liknande rättigheter samt utövande av 
upphovsmanna- och reproduktionsrätt, icke 
beskattas i fönstnämnda stat, om icke den 
som uppbär denna inkomst där har fast 
drif.tställe. I sistnämnda fall utgår skatt för 
sådan inkomst endast i förstnämnda stat, och 
dess beskattningsbara belopp fastställes en
ligt 5 artikeln 2 och 3 §§ av denna överens
kommelse. 

Dessa stadganden äga tillämpning även på 
inkomst av försäljning av immateriellt lös
öre, varom nämnes i föregående stycke av 
denna para.graf, samt på inkomst och ersätt
ning, som innefatta total gottgörelse för 
nyttjande av dylik egendom och immateriellt 
lösöre eller därtill ansluten försäljning. 

2 §. I 1 § av denna artikel nämnda ersätt
ningar och inkomster må likväl beskattas i 
den i sagda stadgande avsedda förra staten, 
även om inkOllllsttagaren icke har fast drift
ställe i denna stat, om och i den mån dessa 
inkomster eller ersättning-ar överstiga sed
vanligt belopp, med beaktande av handels
sed, det faktiska värdet av i sagda paragraf 
avsedd egendom och ·den faktiska inkomsten 
av denna egendoms nyttjande. 

Då företag, som är skyldigt att betala 
dessa ersättningar eller inkomster, i själva 
verket tillhör det företag, som njuter nyttan 
av inkomsterna, eller står under des$ tillsyn 
eller tvärtom eller då bägge dessa företag i 
själva. verket tillhöra ett tredje företag eller 
företag, tillhörande samma grupp, eller stå 
under deras tillsyn, utgör ersättningarnas 
eller inkomstern:as sedvanliga belopp en för 
förstnämnda företag normalt berä;knad andel 
av de - med sedvanlig vinst förhöjda -
kostnaders faktiska belopp, som det företag, 
vilket njuter nyttan av inkomsterna, under 
beskattningsperioden fått vidkännas för för
värvande, förkovrande eller amortering av 
denna egendom eller för dess bibehållande. 

Article 9. 
§ 1er. - Sous reserve des derogations pre

vues au § 2 du present article, les redevances 
et autres produits obtenus dans le territoire 
de l'un des Etats contractants par un contri
buable de l'autre Etat, du chef de la con
cession de l'usage de biens mobiliers incor
porels, tels que les brevets d'invention, mo
deles, procedes et formules secrets, marques 
de fabrique et autres droits analogues, ainsi 
que les droits d'auteur et de reproduction, 
ne sont imposables dans le premier Etat que 
si le beneficiaire de ces revenus y possede 
un etablissement stable. Dans cette even
tualite, lesdits revenus ne sont imposables 
que dans ce premier Etat et leur montant 
imposable est determine conformement a 
l'article 5, §§ 2 et 3, de la presente conven
tion. 

Ces r1egles s'appliquent egaleiment aux pro
duits de la vente de biens mobiliers incorpo
rels mentionnes au premier alinea du pre
sent paragraphe, ainsi qu'aux produits et 
redevances qui remunerent globalement 
l'usage ou la vente connexe de tels biens et 
de biens mobiliers corporels. 

§ 2. - Les redevances et produits men
tionnes au § ler du present article peuvent 
neanmoins ·etre imposes dans le premier Etat 
vise a cette disposition et ce, nonobstant 
l'absence dans cet Etat d'un etablissement 
stable du beneficiaire, lorsque et dans la 
mesure ou ces produits ou redevances ex
oodent un montant normal, compte tenu des 
usages commerciaux, de la valeur intrinseque 
des biens vises audit paragraphe et du ren
dement effectif produit par l'usage de ces 
biens. 

Lorsque l'entreprise debitrice de ces redec 
vances ou produits est, en fait, sous la de
pendance ou sous le controle de l'entreprise 
beneficiaire de ces revenus ou vice-versa ou 
encore lorsque ces deux entreprises sont, en 
fait, sous la dependance ou sous le controle 
d'une tierce entreprise ou d'entreprises de
pendant d'un meme groupe, le montant nor
mal des redevances ou produits s'entend de 
la quote-part normalement imputable a la 
premiere entreprise, dans le montant - aug
mente d'un profit normal - des charges re
ellement supportees, pendant la periode 
imposable, par l'entreprise beneficiaire des 
revenus, pour l'acquisition et le perfectionne
ment ou pour l'amortissement, ainsi que 
pou la conservation de ces biens. 
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Såsom villkor för skattefrihet för det sed
vanliga beloppet av i denna paragraf av
sedda ersättningar och inkomster kan upp
ställas, att antingen den som njuter nyttan 
av inkomsterna eller skattemyndigheten i den 
stat, där den som njuter denna nytta har 
sitt skatterättsliga heimvist, företer all för 
bestämmandet av detta belopp nödig utred
ning. 

I särskilda fall, då för~eende av fullstän
dig utredning kan bereda svårigheter, böra 
skattemyndigheterna i de bägge avtalsslu
tande staterna förhandla sinsemellan i syfte 
att på skäligt sätt undvilm dubbelbeskatt
ning av samma inkomst; i detta syfte må de 
genom inbördes överenskommelse fast;;tälla 
prövningsregler för bestämmandet av det 
sedvanliga beloppet av inkomst och royalty. 

Artikel 10. 
Ersättning, som aktiebolag med skatte

rättsligt hemvist i en av de avtalsslutande 
staterna. utbetalar åt styrelsemedlemmar, 
revisorer, sysslomän och andra dylika perso
ner med specialfullmakt, för utövningen av 
deras verksamhet, beskattas endast i· denna 
stat. I fall, då sådan ersättning tilldelats 
sagda befattningshav.are på grund av stadig
varande verksamhet, som de utövat vid ett 
fast driftställe i den andra staten, skall dock 
ersättningen beskattas allenast i denna andra 
stat, under förutsättning 'att kostnaden be
strides av det fasta driftstället. 

Artikel 11. 
1 §. Inkomst av fritt yrke och av annan 

självständig förvärvsverksamhet, SOilll. utövas 
av personer, som äro skattskyldiga i en av 
de avtalsslutande staterna, skall - där fråga 
icke är om inkomst, som avses i 5-7 samt 9 
och 10 artiklarna i detta avtal - icke 
beskattas i den andra staten, för så vitt icke 
vederbörande innehar ett fast driftställe i 
denna andra stat för utövande av sin för
värvsverksamhet. I sistnämnda fall skall 
inkomst, härflytande från verksamheten i 
sistnämnda stat, beskattas . endast i denna. 
stat. 

Inkomst, som en person, skattskyldig i en 
av de avtalsslutande staterna, uppbär i den 
andra staten genom att därstädes i förvärvs
syfte låta utföra eller anordna skådespel, 
nöjestillställningar eller spel av något som 

L'exoneration du montant normal des rede
vances ou produits, vise au present para
graphe, peut ·etre subordonnee a la commu
nication, soit par le beneficiaire des revenus, 
soit par l'autorite fiscale de l'Etat ou se 
trouve le domicile fiscal de ce beneficiaire, 
de toutes justifications necessaires pour de
terminer ce montant. 

Dans des cas speciaux ou la production 
de justifications precises se heurterait a des 
difficultes, les autorites fiscales des deux 
Etats contractants se concerteront en vue 
d'eviter de fagon equita.ble la double impo
sition des mfunes revenus; a cette fin, elles 
pourront fixer de commun accord des regles 
forfaitaires pour la determination du mon
tant normal des produits et redevances. 

Article 10. 
Les remunerations attribuees en raison de 

l'exercice de leur mandat aux administra
teurs, commissaires, liquida.teurs et autres 
mandataires analogues de societes par actions 
ayant leur domicile fiscal dans l'un des 
Etats contractants, ne sont imposables que 
dans cet Etat. Toutefois, si des remunera
tions sont allouees auxdites personnes en 
raison de fonctions permanentes exercees 
dans un etablissement stable situe dans 
l'autre Etat et si leur charge est supportee 
par cet etablissement stable, elles ne sont 
imposables que dans cet :autre Etat. 

Article 11. 
§ 1er. - Les revenus de professions libe

rales et autres activites lucratives indepen
dantes non visees aux articles 5 a 7, 9 et 10 
de la presente convention, qui sont exercees 
par des contribuables de l'un des Etats con
tractants, ne sont imposables dans l'autre 
Etat que si, pour l'exercice de leur activite 
lucrative personnelle, ces personnes disposent 
d'un etablissement stable dans cet autre 
Etat. Dans cette eventualite, les r evenus 
provenant de l'activite exercee dans ce der
nier E.ta.t.f.11~,~ sont imposables que dans cet 
Etat · (.: r.:: 14(.,.,~ ' 

• .... 7_,~ · ·~ ..... .. ,., 

§ 2. ;;-:. •; Nonobstant toutes autres disposi
tions de la. presente convention, les revenus 
qu'un contribuable de l'un quelconque des 
Etats contractants obtient dans l'autre Etat 
en y exploitant ou en y organisant dans. un 
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helst slag eller genom att därstädes person
ligen uppträda såsom professionell idrotts
man eller i någon annan liknande egenskap, 
skall - oberoende av andra föreskrifter i 
detta 1avtal - beskattas allenast i denna 
andra stat, även om den skattskyldige icke 
har något fast driftställe därstädes. 

Artikel 12. 
Löner, pensioner - även änke- och pupill

pensioner - samt andra ersättningar och 
förmåner, som kunna uppskattas i penningar 
och som en av de två staterna eller något 
dess offentlig;a samfund utbeta1a.r åt sina 
medborgare eller deras rättsägare, antingen 
direkte eller genom förmedling av en fond, 
som bildats för detta ändamål, skola, därest 
ersättningen utgår på grund av nuvarande 
eller tidigare offentlig tjänst eller anställ
ning, beskattas endast i denna stat. Skatte
myndigheterna i de bägge st:aterna må över
enskomma om tillämpning av detta stadgande 
i enskilda fall och under förutsättning av 
ömsesidighet på likadana inkomster, vilka 
utbetalas av offentliga organ, som driva 
industriell eller kommersiell verksamhet, eller 
av juridiskt självständiga företag, upprät
tade eller kontrollerade av en av de två sta
terna eller av deras statsrättsliga underavdel
ningar. 

Artikel 13. 
1 §. Frånsett i denna artikel nämnda 

undantag beskattas arvoden av alla slag åt 
personer med osjälvständig förvärvsverk
samhet, vilka icke avses i 10 och 12 artik
larna av detta avtal, endast i den stat, där 
verksamheten utövas. 

Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
skola personer, 1anställda på sjö- eller luft.
fartyg i internationell trafik, anses utöva sin 
verksamhet ::i· den stat, där företagets verk
liga ledning har sitt säte. 

2 §. En fysisk person med ska.tterättsligt 
hemvist i en av de två staterna skall - med 
undantag för fall, som avses i 11 artikeln 
2 § - icke beskattas i den andra staten för 
inkomst av verksamhet, som han har utövat 
i denna andra stat under förutsättning: 

but lucratif des spectacles, divertissements 
ou jeux quelconques ou en s'y produisant 
personnellement en public en qualite de pro
fessionnel d'un sport ou dans une autre 
activite similaire, ne sont imposables que 
dans cet autre Etat, meme si ce contribuable 
n'y possede pas d'etablissement stable. 

Article 12. 
Les remunerations, les pensions - y 

compris celles des veuves et orphelins - et 
les autres allocations ou avantages appre
ciables en argent, aloues a ses ressortissants 
ou a des ayants droit de ceux-ci, par l'un 
des deux Etats ou par l'une de ses collecti
vites publiques, directement ou a !'interven
tion de fonds crees a cette fin, en raison de· 
services ou d'emplois publics actuels ou ante
rieurs, ne sont imposables que dans cet Etat. 
Les autorites fiscaloo des deux Etats pour
ront s'entendre pour appliquer egalement 
cette I'iegle, dans des cas particuliers et sous 
condition de reciprocite, aux revenus de 
meme nature qui sont payes par des orga
nismes publics se livrant a une activite 
industrielle ou commerciale ou par doo 
etablissements juridiquement autonomes con
stitues ou contl'ioles par l'un des deux Etats 
ou par l'une de ses subdivisions politiques. 

Article 13. 
§ ler. - Sous reserve des derogations pre

vues au present iarticle, les remunerations 
quelconques des personnoo non visees aux 
articles 10 et 12 de la presente convention, 
qui exer<;ant une activite lucrative depen
dante ne sont i!Illposables que dans l'Etat ou 
cette activite est exercee. 

Pour l'application de cette disposition, les 
personnes qui sont en service en trafic inter
national, sur des moyens de transports mari
times ou aeriens, sont considerees comme 
exer~ant leur activite dans l'Etat ou se trouve 
le siege de la direction effective de l'entre
prise. 

§ 2. - Une personne physique ayant son 
domicile fiscal dans l'un des deux Etats 
n'est pas imposable dans l'autre Etat en 
raison des remunerations relatives a une 
activite lucrative dependante, non visee a 
l'article 11, § 2, qu'elle a exercee dans cet 
autre Etat, si, dans le cours de l'annee im
posable: 
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1) att han vistats i denna senare stat un
der en tidrymd eller tidrymder, som sam
manlagt ieke överstiga 183 dagar under skat
teåret; 

2) att arbetet utförts för en fysisk eller 
juridisk person, som är skattskyldig i först
nämnda stat; och 

3) att ersättningen icke som sådan be
lastat en förvärvsverksamhet, som är under
kastad beskattning i den andra staten. 

3 §. Professorer och lärare, som uppehålla 
sig tillfälligtvis i en av de båda staterna för 
undervisning vid universitet eller annan 
undervisningsanstalt för högre utbildning 
under en tid, ej överstigande två år, skola 
för den härför uppburna ersättningen be
skattas endast i den andra staten, under för
utsättning att vederbörande haft sitt skatte
rättslig.a hemvist därstädes närmast före 
sagda period. 

4 §. Pensioner, med undantag för sådana, 
som avses i 12 artikeln av detta avtal, även
som livräntor beskattas endast i den stat, 
där betalning;smottagaren har sitt skatterätts. 
liga hemvist. 

Artikel 14. 
Studerande eller praktikanter, som tillfäl

ligtvis uppehålla sig i den ena staten för att 
åtnjuta heldagsundervisning eller heldags
utbildning, äro befriade från skatt.skyldighet 
i denna stat för belopp, som utbetalas till 
dem av fysiska eller juridiska personer, 
skattskyldiga i den andra avtalsslutande sta
ten, till bestridande av kostnaderna för deras 
uppehälle, undervisning eller utbildning. 

Artikel 15. 
Beträffande den statliga förmögenhets

skatt, som omförmäles i 2 artikeln 1 § B 1), 
samt alla andra likartade skatter, som må 
komma att inbegripas under av.talet med stöd 
av 2 artikeln 2 §, skall gälla föjande: 

1) fast egendom, som avses i 4 artikeln, 
beskattas endast i den stat, där egendomen 
är belägen; 

2) annan förmögenhet, nedlagd i fasta 
driftställen eller i företag, som avses i 7 ar
tikeln, beskattas endast i den stat, som äger 
beskatta inkomsten av den verksamhet, som 
utövas vid driftställena eller av företagen. 

1°) elle n'a sejourne dans ce dernier Etat 
que pendant une ou plusieurs periodes 
n'excedant pas au total 183 jours, et 

2°) son activite a ete exercee au service 
d'une personne physique ou morale, con
tribuable du premier Etat, et 

3°) lesdites remunerations n'ont pas greve 
comme telles les resultats d'une activite 
lucrative, imposables dans l'autre Etat. 

§ 3. - Les remunerations quelconques des 
professeurs qui sejournent temporairement 
dans l'un des deux Etats pour y en
seigner, pendant une periode n'excedant pas 
deux ans, dans une universite ou dans une 
autre institution d'enseignement superieur, 
ne sont imposables que dans l'autre Etat si 
les interesses y avaient leur domicile fiscal 
ava.nt le commencement de ladite periode. 

§ 4. - Les pensions, autres que celles 
visees a l'article 12 de la presente conven
tion, ainsi que les rentes viag1eres, ne sont 
imposables que dans l'Etat du domicile fiscal 
des beneficiaires. 

Article 14. 
Les sommes payees par des personnes 

physiques ou morales, contribuables de l'un 
des Etats contractants, pour couvrir les frais 
d'entretien, d'instruction ou de fol"lilation 
professionnelle d'etudiants, 1apprentis et sta
giaires sejournant temporairement dans 
l'autre Etat a l'effet d'y recevoir, a hoiraire 
plein, l'instruction ou une formation profes
sionnelle, ne sont pas imposables dans cet 
autre Etat. 

Article 15. 
L'impot d'Etat sur la fortune mentionnee 

a l'article 2, § 1 er, b, 1°' et tout au tre impot 
analogue auquel La convention sera etendue 
en vertu dudit article 2, § 2, ne s'applique
ront: 

1°) aux biens immobiliers vises a l'article 
4, que dans l'Etat ou ces biens sont situes; 

.,.,.,clt:ff~.,~ ' , •. ,"Jl ; - ~· ,, , '.l' • 

2°) a~· ;"'ati\tes elements de fortune in-
vestis difi:S des etablissements stables ou dans 
des entreprises mentionnees a l'article 7, que 
dans l'Etat ou sont imposables les revenus 
provenant de l'activite exercee dans ces 
etablissements ou dans ces entreprises. 
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Vid fastställandet av de belopp, som äro 
skattepliktiga enligt denna artikel, skola 
bestämmelserna i 4 artikeln 2 § samt 5 arti
keln 2 § 2 punkten och 3-5 §§ i tillämp
liga delar lända till efterrättelse. 

Artikel 16. 
Då en skattskyldig i en av de avtals

slutande staterna enligt bestämmelserna i 
detta avtal har rätt till skattebefrielse eller 
skattenedsättning i den andra staten, skall 
denna befrielse eller nedsättning icke till
komma. grupper och sammanslutningar i av
saknad av juridisk personlighet, ej heller 
oskifta dödsbon i den mån skatten hänför sig 
till den del av den skattepliktiga inkomsten 
eller förmögenheten, vilken tillkommer så
dana medlemmar, delägare eller rättsinne
havare, som äro skattskyldiga i förstnämnda 
stat. 

Artikel 17. 
I den mån icke annorlunda stadgas i före

gående artiklar i detta avtal skall ink01Inst -
häri inbegripet inkomst genom avhändande 
av egendom och förmögenhet - häri inbe
gripet varje slag av förmögenhet - beskat
tas allenast i den av de båda avta:lsslutande 
staterna, där den fysiska eller juridiska 
person, som uppbär inkomsten eller äger 
förmögenheten, har sitt skatterättsliga hem
Yist. 

Artikel 18. 
1 §. Oberoende av alla andra föreskrifter 

i detta avtal !lilå viardera avtalsslutande sta
ten vid fastställandet av progressiv s~att för 
skattskyldiga, som hava sitt skatterättsliga 
hemvist i den staten, berä:kna skatten med 
hänsyn tagen till all den inkomst eller för
mögenhet, som är skattepliktig enligt skatte
lagsti-ftningen i den staten. I dylikt fall skall 
emellertid från den sålunda beräknade skat
ten avdrag ske med d en del därav, som mot
svarar förhållandet mellan å ena sidan sum
man av de belopp, beträffande vilka beskatt
ningsrätten jämlikt detta. avtal uteslutande 
förbehållits den andra staten, srumt å andra 
sidan all den skattepliktiga inkomJSten respek
tive förmögenheten. Denna regel är jämväl 
tillämplig beträffande varje extmordinär 
och tillfällig· skatt - även om den icke är 
progressiv - beträffande vilken avtalet jäm
likt 2 artikeln 2 § kommer att gälla. I dylikt 

Les dispositions de l'article 4, § 2 et de 
l'article 5, § 2, 2me alinea et § § 3 a 5 s'appli
queront ,,IIIlutatis mutandis" a la detevmina
tion des montants imposables aux impots 
vises au present article. 

Article 16. 
Lorsque, suivant les dispositions de la pre

sente convention, un contribuable de l'un des 
Etats contractants a droit a l'exoneration ou 
a une reduction d'impot dans l'autre Etat, 
cette exoneration ou cette reduction ne sera 
pas accordee aux groupements et associations 
ne possedant pas la personnalite juridique, 
ainsi qu'aux successions indivises, dans la 
mesure ou l'impot se ria.pporte a la. quote
part des elements imposables qui est attri
buable a des mernbres, associes ou ayants 
droit, contribuables de cet autre Etat. 

Article 17. 
Dans la mesure ou les articles precedents 

de la presente convention n'en disposent pas 
autrmnent, les revenus - y compris les 
profits resultant de l'alienation de biens -
et la fortune - y compris tous elements de 
la fortune - ne sont imposables que dans 
celui des deux Etats contractants ou se trouve 
le domicile fiscal de la personne physique ou 
mora.le qui beneficie de ces revenus ou a qui 
appartient cette fortune. 

Article 18. 
§ ler. - Nonobstant toute autre disposi

tion de la presente convention, les impots a 
caractere progressif pourront etre calcules, 
dans chaque Etat contractant, a charge des 
contribuables qui y possedent leur domicile 
fiscal, sur !'ensemble des elements imposables 
suivant la legislation fiscale de cet Etat; 
IIIlais, dans ce cas, il sera deduit de l'impöt 
ainsi calcule la quotite de celui-ci qui corres
pond proportionellement au montant de ceux 
desdits elements dont l'impositiou est ex
clusivement reservee a l'autre Etat en vertu 
de la convention. Cette riegle s'appliquera 
egialement a tout impot exceptionnel et tem
poraire - meme non progressif - auquel la 
convention sera etendue en vertu de l'article 
2, § 2; toutefois, la deduction susvisee a ope
rer sur un tel impot dans l'Etat du domicile 
fiscal pourra ·etre limitee de IIIlaniere telle 
que le montant total deduit de l'ensemhle des 
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fall kan emellertid det avdrag, som enligt 
det ovan sagda skall verkställas på en sådan 
skatt i den stat, där den skattskyldige har 
sitt skatterättsliga hemvist, begränsas på så
dant sätt, att det totala belopp, som skall 
avdragas frän den ska.ttskyldiges samman
lagda skatter i denna stat, icke överstiger 
beloppet av de skatter, som i den andra 
staten uttagas på den inkomst och den för
mögenhet, beträffande vilken beskattnings
rätten jämHkt detta avtal uteslutande för
behållits sistnämnd.a stat. 

Utan hinder av vad ovan stadgas må, vad 
Belgien angår, den personliga tilläggsskatten 
för inkomst, som påföres personer, vilka icke 
äro bosatta i Belgien, men därstädes inne
hava en bostad eller därstädes utnyttja någon 
anläggning, i överensstämanelse med den bel
giska lagstiftningen beräknas på ett minsta 
inkomstbelopp, motsvarande fem gånger 
hyresvärdet av de fastigheter, som den skatt
skyldige sålunda förfogar över i sagda stat. 

2 §. Då en skattskyldig ut.flyttar frän den 
ena staten till den andra upphör skatt.skyl
digheten i förstnämnda stat - såvitt skatt
skyldigheten är beroende på den skattskyl
diges bosättning - med utgången av den 
dag, under vilken utflyttningen slutförts. 
Samtidigt inträder i den andra staten mot
svarande skattskyldighet. 

Artikel 19. 
1 §. Skattemyndigheterna i de båda av

talsslutande staterna skola tillhandahålla 
varandra alla upplysningar, som för dem äro 
tillgängliga eller som de kunna införskaffa 
och som äro erforderliga för att säkerställa 
tillämpningen av i detta avtal meddelade 
föreskrifter ävensom för ;a.tt förhindra skatte
bedrägeri eller för att tillämpa sådana be
stämmelser, som äro avsedda att förhindra 
obehörigt undgående av de skatter, som av
ses i detta avtal. 

2 §. Sålunda utbytta upplysningar skola 
behandlas såsom hemliga och fä icke yppas 
för andra personer - frånsett den skatt
skyldige eller hans ombud - än dem, som 
handlägga taxering och uppbörd av de skat
ter, som avses :i· detta avtal, eller handlägga 
framställningar och besvär avseende dessa 
skatter. 

3 §. Föreskrifterna i denna artikel med
föra icke skyldighet för skattemyndigheterna 

393'3/54 

impöts du contribuable dans cet Etat n'ex
cede pas le lffiOntant des impots dus dans 
l'autre Etat sur les elements dont l'imposi
tion est exclusivement reservee a celui-ci par 
la convention. 

En ce qui concerne la Belgique, l'impot 
complementaire personnel exigible a charge 
des non-habitants du Royaume qui y dis
posent d'une habitation ou y exploitent un 
etablissement quelconque pourra, en outre, 
confol'lffiement a la legislation belge, etre 
etabli sur Ull minimum de revenu egal a 
cinq fois la valeur locative des proprietes 
dont le contribuable dispose dans ledit Etat. 

§ 2. - Lorsqu'un contribuable a tran.::fere 
definitivement son d01Inicile fiscal d'un Etat 
dans l'autre, il cesse d'etre assujetti dans le 
premier Etat aux impots pour lesquels le 
domicile fiscal est determinant, pour la pe
riode posterieure a la date a l;a.quelle le trans
fert a eu lieu. La periode d'assujettissement 
auxdits impöts commence a cette date dans 
l'autre Etat. 

Article 19. 
§ 1er. - Les autorites fiscales des drux 

Etats contractants se communiqueront tons 
renseignements dont elles disposent ou qu'el
les peuvent obtenir et qui seront necessaires 
pour assurer l'application des dispositions de 
la presente convention ainsi que pour eviter 
la fraude fiscale ou pour appliquer les regles 
destinees a prevenir l'evasion fiscale dans le 
domaine des impöts faisant l'objet de cette 
convention. 

§ 2. - Tous renseignements ainsi echanges 
devront etre .. tenus secrets et ne pourront 
etre reveles, en dehors du contribuable ou de 
son IIIlan~tJjr.e, a aucune personne autre que 
celles Citit$-'pCa\ipent de l'etablissement et du 
recouvrefiient des impots vises a la presente 
convention, ainsi que des reclamations et 
recours relatifs a ces impots. 

§ 3. - Les dispositions du present article 
ne peuvent avoir pour effet d'imposer aux 
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i en av de båda staterna att tillhandahålla 
upplysningar, vilka på grund ·av sin beskaf
fenhet icke kunna erhållas enligt dess egen 
skattelag.s:tiftnin:g eller enligt skattelagstift
ningen i den andra staten, eller · upplys
ningar, vilkas tillhandahållande anses vara 
ägnat att röja någon tillverkningsmetod eller 
någon industri-, affärs- eller yrkeshemlighet 
eller ock att skada ett allmänt intresse. 
Dessa föreskrifter medföra ej heller någon 
skyldighet för skattemyndigheterna i en av 
de båda staterna att vidtaga åtgärder, som 
avvika från lagstiftning. 

Artikel 20. 
1 §. De avtalsslutande staterna förbinda 

sig att lämna varandra biträde och hand
räckning för indrivning av de i 2 artikelrt av 
detta avtal omförmälda skatterna jämte . för
höjningar, tillägg, räntor, kostnader och 
viten utan straffrättslig kamktär. 

2 §. På framställning av den ena av de 
båda avtalsslutande staterna skall den andra 
avtalsslutande staten i enlighet med sin:a 
lagar och författningar beträffande indriv
ning av egna skatter verkställa indrivning 
av sådana . i 1 § angivna fordringar, ·vilka 
äro exigibla i förstnämnda stat. Nämnda 
fordringar skola icke åtnjuta någon förmåns
rätt i den stat, till vi1ken framställningen 
riktas, och denna stat skall icke vara pliktig 
att tillgripa verkställighetsåtgärder, som icke 
äro i överensstämmelse med lagar och för
fattningar i den stat, som gjort framställ
ningen. 
· 3 §. Vid de framställningar, som avses i 

§ 2, skola fogas handlingar, .utvisande att de 
i framställningen avsedda skattefordringarna 
enligt lagstiftningen i den stat, från vilken 
framställningen göres, där äro exigibla. 

4 §. Därest en sådan framställning1 som 
omförmäles i 2 och 3 §§ i förevarande arti
kel, avser en medborgare eller en juridisk 
person i den stat, till vilken framställningen 
riktas, är denna stat icke skyldig ·att verk
ställa indrivning i 1andra fall än då fråga 
är om: 

1) sådana skatter, från vilka medborgaren 
eller den juridiska personen medgivits be
frielse på grund :av avtalet men beträffan.de 
vilka skatter sådan befrielse icke enligt av
talet · bort äga rum; eller 

autorites fiseales de l'un des . deux Etats 
!'obligation de communiquer, soit des ren
seign:ements ·qui, en raison de leur· nature, ne 
peuvent ·etre obtenus d'apres sa· propre le
gislation fiscale ou d'apl'es celle de l'autre 
Etat, soit des renseignements dont elles 
estimeraient que la communication est sus
ceptible de reveler un procede de fabrication 
ou de porter atteinte a un secret .industriel, 
colilmercial ou professionnel 011 a l'ordre 
public. Ces dispositions ne peuvent, non plus, 
etre considerees comme imposant aux auto
rites fiscales de l'un des deux Etats !'obliga
tion d'aecomplir des actes qui ne seraient pas 
conformes a sa . reglem.entation. 

Article 20. 
§ ler. - Les Etats contractants s'engagent 

a se . preter mutuellement aide . et assistance 
aux fins de recouvrer en principal, accr.oisse
ments, additionnels, intel'ilts, frais et amendes 
safis caracwre penal, les impöts vises a. l'ar
ticle 2 de la presente convention. 

§ 2. - Sur requete de l'un des deux Etats 
contractants, l'autre Etat contractant recouv
rera, suivant les dispositions legales et regle
mentaires applicables au recouvremeht de ses 
propres impöts, le8 creances fiscales visees au 
§ ler qui sont exigibles dans le premier Efät. 
Lesdites creances ne jouiront d'aucun privi-
1,ege dans l'Etat requis et celui-ci ne sera pas 
tenu d'appliquer des moyens d'execution qui 
ne sont pas autorises . par les dispositions 
legales ou reglementaires de l'Eta.t requerant. 

§ 3. - Les requetes v1sees au § 2 seront 
appuyees de documents etablissant que, sui
vant la legislation de l'Etat requerant, les 
impöts qui y sont mentionnes sont exigibles 
dans cet Etat. 

§ 4. - Dans le cas ou une requete ·visee 
aux §§ 2 et 3 du present article concerne un 
ressortissant ou . une personne morale de 
l'Etat requis, celui-ci ne sera tenu re re
couvrer que: 

1° ) les impöts dont ce ressortissant ou cette 
personne morale aurait ete indfunent exonere 
en raison de l'existence de la convention; 
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2) sådana skatter, för vilka en dylik med
borgare häftar i den stat, som gjort fram
ställningen, med avseende på . en tidsperiod 
under vilken han haft sitt hemvist i denna 
stat. 

Artikel 21. 
1 §. ' Skattemyndigheterna i de bäd:a , av

talsslutande .staterna kunna gemensarmt över
enskomma om fastställande av sådana före
skrifter, som äro erforderliga. för tillämp
ningen av bestämmelserna i detta avtal. · 

2 §. I fall, .då tillämpningen av vissa be
stämmelser i detta avtal föranleder svårig
heter eller tvivelsmål, skola skattemyndighe
terna i de två avtalsslutande staterna för
handla med varandra i syfte att tolka dessa 
bestämmelser i överensstämmelse med avta
lets principer. De kunna överenskomma om 
att · tillämpa de i detta avtal föreskrivna 
bestämmelserna på fysiska eller juridiska 
personer, som hava sitt skatterättsliga hem
vist i en tredje stat, men som i en av de 
båda avtalsslutande staterna hava ett :fast 
driftställe, vars inkomster eller tillgångar 
till en del äro skattepliktiga i den andra 
avtalsslutande staten. 

3 §. Därest en skattskyldig i en av de 
avtalsslutande staterna visar, att de beskatt
ningar, vilka ågått honom eller om vilka 
förslag väckts, för honom medfört eller 
komma att medföra en mot avtalet stridande 
dubbelbeskattning, äger han - utan att hans 
rätt :att göra framställningar och anföra 
besvär i någon av staterna därav påverkas -
hos skattemyndigheterna i den stat, där han 
har sitt skatterättsliga hemvist, göra fram
ställning om. ändring av ifrågav~.rande be
skattningar; sådan framställning skall göras 
skriftligen och innefatta motivering. Fram
ställningen bör ingivas inom två · år från den 
dag, då den skattskyldige i vederbörlig ord
ning erhållit underrättelse om den senast 
påförda skatten eller · då denna skatt uttagits 
genom skatteavdrag vid 'källan. Anses fram
ställningen grundad, sko1a de skattemyndig
heter, hos vilka framställningen gjorts, över
lägga med skattemyndigheterna i den andra 
staten i syfte · att undvika dubbelbeskatt
nirigen. 

Artikel 22. 
1 §. Bestämmelserna i detta avtal inskränka 

icke - de rättigheter och förmåner, som till
försäkras de skattskyldiga enligt lagstift-

2°) les impöts dus par un tel ressortissant, 
dans l'Etat requerant, pour Ja periode pen
dant laquelle il a eu sa residence dans cet 
Etat. 

Article. 21. 
§ ·1er. · - Les autorites fiscales des deux 

Etats contraetants pourront arreter, de com
m_un accord, les regl~ments necessaires· a 
l'execution des dispositions de la presente 
convention. 

§ 2. - Dans le cas ou l'execution de cer
taines dispositions de cette convention donne
ra.it lieu a des di:fficultes ou a des doutes, 
les autorites fiscales des deux Etats con
tractants s'entendront pour interpreter ces 
dispositions dans l'esprit de la convention. 
Eiles pourront, de coonmun accord, appliquer 
les regles prevues a la presente convention a 
des personnes physiques ou morales qui ont 
leur domicile fiscal dans un tiers Etat, mais 
qui possedent dans l'un des deux Etats con
tractants un etablissement stable dont cer
tains revenus ou certains biens sont imposab
les dans l'autre Etat contractant. 

§ 3. - Si un contribuable de l'un des 
Etats contractants prouve que les taxations 
etablies ou projetees a sa charge ont entraine 
ou doivent entrainer pour lui une double 
imposition interdite par la convention, iJ peut, 
sans prejudice de l'exercice de ses droits de 
reclamation et de recours dans chaque Etat, 
adresser aux autorites fiscales de l'Etat ou 
se trouve son domicile fiscal une demande 
ecrite et motivee de revision desdites taxa
tions. Cette demande doit etre presentee 
avant l'expiration d'un delai de deux ans a 
compter de la date de la notification ou de 
la perception a la source de la seconde im
position. Si elles en reconnaissent le bien
fonde, les autorites fiscales saisies d'une telle 
demande s'entendront avec les autorites 
fiscales de l'autre Etat pour eviter la double 
imposition. 

Article 22. 
§ Ier, - Les dispositions de la presente 

convention ne limitent pas les droits et avan
tages que la legislation de l'un des Etats 
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ningen i någon av de avtalsslutande staterna 
i fråga om skatter, som avses i 2 artikeln i 
detta avtal. 

2 §. Fysiska personer, vilka hava sitt 
skatterättsliga herrnvist i en av de båda sta
terna och äro skattskyldiga i den andra 
staten, äga vid påförandet därstädes av de 
skatter, som avses i 2 artikeln i detta avtal, 
åtnjuta samma befrielse, grundavdrag, andra 
avdrag och nedsättningar samt övriga för
måner, som på grund av försörjningsplikt 
mot familj på samma villkor tillerkännas 
fysiska personer, vilka äro medborgare i 
denna andra stat, men vilka där icke hava 
sitt skatterättsliga hemvist. 

3 §. Såvitt fråga är oon sådana skatter, 
som angivas i 2 artikeln av detta avtal, skola 
medborgare och juridiska personer i en av 
de avtalsslutande staterna icke beträffande 
inkomst och förmögenhet, hänförlig till deras 
fasta driftställen i den andra staten, där
städes påför.as högre skatt än som under ena
handa förhållanden påföres medborgare och 
juridiska personer i denna senare stat. 

Artikel 23. 
De skattemyndigheter, vilka omförmälas i 

detta avtal, äro, i vad avser Finland, finans
ministeriet eller dess befullmäktigade ombud 
samt, i vad 1avser Belgien, finansministern 
eller hans befullmäktigade ombud. 

Artikel 24. 
1 §. Detta avtal skall ratificeras och rati

fikationsurkunderna så snart ske kan växlas 
i Bryssel. 

2 §. Avtalet träder i kraft den dag rati
fikationsurkunderna växlats och det till
lämpas på 

1) i fråga om skatter, vilka uppbäras vid 
källan, på inkomst, som förfallit till betal
ning och utbetalats till inkomsttagaren från 
och med den 1 januari det år, som följer på 
det då ratifikationsurkunderna växlats; 

2) i fråga om andra skatter på skatt på 
inkomst och förmögenhet för de skatteperio
der, som utlöpt efter den 31 december det år, 
då ratifikationsurkunderna växlats, utan att 
detta likväl föranleder återbäring av skatter, 
vilka intill sagda dag uppburits vid källan. 

contractants accorde aux ' contribuables en 
matiere d'imp-Ots vises a l'article 2 de la 
presente convention. 

§ 2. - Les personnes physiques qui ont 
leur domicile fiscal dans l'un des deux Etats 
et qui sont imposables dans l'autre Etat y 
beneficient, pour l'assiette des imp-Ots vises 
a l'article 2 de la presente convention, des 
exemptions, abattements a la base, deduc
tions, reductions ou autres avantages, qui 
sont accordes, dans les memes conditions, en 
r.aison de leurs charges de famille, aux per
sonnes physiques, ressortissantes de cet autre 
Etat, mais n'y ayant pas leur domicile fiscal. 

§ 3. - Les ressortissants et personnes mo
rales de l'un des Etats contractants ne seront 
pas soumis dans l'autre Etat, du chef des 
impöts vises a l'article . 2 de la presente con
vention et en raison des revenus et capitaux 
attribuables a leurs etablissements stables 
situes dans cet autre Etat, a une charge plus 
elevee que celle des ressortissants et person
nes morales similai,res de ce· dernier Etat, 
qui se trouvent dans les memes conditions. 

Article 23. 
Les autorites fiscales visees dans la pre

sente convention sont, en ce qui concerne la 
Belgique, le Ministre des Finances ou son 
delegue et en ce qui concerne la · Finlande, 
le Ministere des Finances ou son delegue. 

Article 24. 
§ 1er. - La presente convention sera rati

fiee et les instruments de ratification seront 
echanges le plus töt possible a Bruxelles. 

.§ 2. - La convention entrera en vigueur 
le jour de l'echange des instruments de rati
fication et elle s'appliquera: 

1°) aux impöts dus a la source sur les 
revenus echus et attribues aux beneficiaires 
a dater du ler janvier 'de l'.annee qtli suit 
celle pendant laquelle aura lieu l'echange des 
instrument:s de ratification; 

2°) a11X autres impöts etablis sur des 
revenus et capitaux de periodes imposables 
clöturees posterieurement au 31 decembre de 
l'annee pendant laquelle aura lieu l'echange 
des instruments de ratification, sans qu'il 
puisse en resulter Ull remboursement d'impots 
per<]us a la source jusqu'å cette date. 
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Artikel 25. 
Detta avtal skall förbliva i kraft utan tids

begränsning, men envar av de avtalsslutande 
staterna äger att - senast den 30 juni under 
ett kalenderår, dock i~ke tidigare än under 
det femte året efter det år, under vilket 
avtalet ratificerats - hos den andra staten 
på diplOlffiatisk väg skriftligen uppsäga av
talet. I den händelse avtalet uppsäges före 
den 30 juni under år, som ovan avses, skall 
avtalet sista gången tillämpas: 

1) i fråga om skatter, som uttagas vid 
källan, som utgå på inkomster, vilka i vanlig 
ordning blivit tillgängliga för lyftning senast 
den 31 december sagda år; 

2) i fråga om andra skatter på inkomst 
och förmögenhet på de skatteperioder, SOlffi 
normalt utlöpa senast den 31 december året 
efter det, varunder uppsägningen skedde. 

Till bekräftelse härå hava ovannämnda 
befullmäktigade ombud undertecknat detta 
avtal och försett det med sina sigill. 

Uppgjort i Helsingfors på finska och 
franska språ:ken i två exemplar, vilka äga 
lika vitsord, den 11 februari 1954. 

För Finland: 

Ralf Törngren 

SLUTPROTOKOLL. 

Vid undertecknandet av det denna dag 
mellan Republiken Finland och Konunga
riket Belgien avslutade 1avtalet för undvi
kande av dubbelbeskattning och för reglering 
av vissa andra frågor beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet ha undertecknade 
befullmäktigade ombud överenskommit om 
följande bestämmelse, S{)(ffi utgör en integre
rande del av avtalet: 

Så länge i Belgien skattskyldig handels
resande är pliktig att i Finland erlägga 
stämpelskatt, som är beroende av tiden för 
vistelsen i denna stat, må, oavsett alla övriga 
bestämmelser i detta avtal och särskilt i 
13 artikeln 2 §, i Finland skattskyldig han
delsresande, oberoende av vistelsetiden, i 
Belgien påföras sådan skatt på inkomst av 
yrke, som enligt belgisk lagstiftning uppbä
res av denna kategori skattskyldiga. 

Article 25. 
La presente convention restera indefini

ment en vigueur; mais chacun des Etats 
contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus 
de toute annee. civile a partir de la cinquieme 
annee a <later de celle qui suit la ratifica
tion, la denoncer, par ecrit et par la voie 
diplomatique, a l'autre Etat contractant. En 
cas de denonciation avant le 30 juin d'une 
telle annee, la convention s'appliquera pour 
la derniere fois: 

1°) aux impöts dus a la source sur les 
revenus normalement attribues aux benefi
ciaires au plus tard le 31 decembre de cette 
annee; 

2°) aux autres impöts etablis sur des 
revenus et capitaux de periodes imposables 
clöturees normalement au plus tard le 31 
decembre de l'annee de la denonciation. 

En foi de quoi les plenipotentiaires sus
mentionnes ont signe la presente convention 
et y ont appose leurs sceaux. 

Fait a Helsinki, en double exemplaire, en 
langues finnoise et fran<laise, les deux textes 
faisant egalement foi, le 11 fevrier 1954 

Pour la Belgique: 

Jose;ph D'Hondt. 

PROTOOOLE FINAL. 

Au moment de proceder a la si.gnature de 
la convention tendant a eviter les double.s 
impositions et a :riegler certaines autres ques
tions en matiere d'impöts sur les revenus et 
sur la fortune, conclue ce jour entre la Fin
lande et la Belgique, les plenipotentiaires 
soussignes sont convenus de la disposition 
suivante qui formera partie integrante de la 
convention. 

Aussi longtemps que les voyageurs de com
merce, contribuables de la Belgique, seront 
soumis en Finlande a un droit de timbre 
determine suivant la duree de leur sejour 
dans cet. :&tJl.b les voyageura de commerce, 
contribUa.Jj{i~~jle• la Finlande, pourront, non
obstant/ho'lite• autre disposition de la con
vention et notamment l'article 13, § 2, etre 
soumis, quelle que soit la duree de leur se
jour en Belgique, a la taxe professionnelle 
exigible de cette categorie de contribuabl<'s 
suivant la Iegislation beige. 
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Uppgjort i Helsingfors pä finska och 
franska spräken i två exemplar, vilka äga 
lika vitsord, den 11 februari 1954. 

För Finland: 

Ralf Törngren 

Fait en double exemplaire, en langues fin
noise et fran<;aise, les deux textes faisant 
egalement foi, a Helsinki, le 11 fevrier 1954. 

Pour la Belgique: 

Joseph D'Hondt. 


