
EA. 

Republikens -Presidents 

framställning till Ålands landsting an

gående den av Riksdagen antagna lagen 

om godkännande av vissa stadganden i av

talet mellan Republiken Finland och 

Konungariket Norge för undvikande av 

dubbelbeskattning beträffande skatter å 

inkomst och förmögenhet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 p. självstyrelselagen för 

Åland skall jämväl landstinget giva sitt bifall till 

lag genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft i landskapet, för såvitt i fördraget ingå be-

eller avvikelse från självstyrelselagen. Enligt artikel 

II i ovannämnda fördrag skall fördraget även g~lla 
till kommun utgående skatter, varför enligt 13 § 1 mom. 

3 :p. självstyrelselagen för lagens ikraftträdande i land 

ska:pet Åland i detta avseende erfordras landstingets bi-

stämmelser, som innebära upphävande eller ändring av· 

Med bifogande av Riksdagens svar i ämnet ävensom 

Regeringens proposition n • o 5 0•/195 4- Rd. , innehållande 

fördragstexten, samt under meddelande av att Riksdagens 

svar anlänt till statsrådets kansli den 21 november 

fall~ 

1954 föreslås 
att Ålands landsting måtte 

giva sitt bifall till ikraft-
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Helsingfors den 

R e P u b 1 i k e n s 

Justitieminister 

trädande av 

i landskapet 

ovannämnda lag 

Åland till de 
jämväl 

delar 
fördraget i·nnehåll er avvikelser 

från självstyrelselagen. 

26 november 1954 . 

s i d e n t 

1954 års riksdag N: o 50. 400 

1954 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 50. 

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 Republiken Finland och Konungariket Norge 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
inkomst och förmögenhet. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 50 med förslag till lag 
om godkännande av vissa, stadganden i avta
let mellan Republiken Finland och Konunga
riket Norge för undvikande av dubbelbeskatt
ning beträffande skatter å inkomst och för
mögenhet, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit Utskottets för utrikesärenden be
tänkande N :o 7, beslutat 

godkänna de stadga.nden och be-

stärnmelsei· i det den 29 mctrs 1954 i 
Helsingfors mella,n Repubiiken Fin
land och Ifonungariket Norge in
gångna nvtct-l,et för 'Undvikande ctv 
ditbbeibeskattning befräffande skatter 
å inkomst och förmög enhet, viLka- er
! ordrn Riksdcigens godkännande. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadg·anden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 

inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadg;as : 

Stadgandena och 1bestämmelserna i det i 
Helsingfors den 29 mars 1954 mellan Repub
liken Finland och Konungariket Norge in
gångna avtail.et för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å inkomst 
och förmögenhet v•are, för såvitt de höra till 

Helsingfors den 19 november 1954. 

lagstiftningens område, i kraft såsom om 
dem överenskommits. Närmare föreskrifter 
angående verkställigheten av nämnda stad
ganden och bestämmelser utfärdas genom 
förordnin g. 
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Lennart Hel jas 
viceta lman. 

N:o 1o9. 

På Riksdagens .:~y~if,~"ar: 
K.A . Fagerholm 

talman. 

Toivo Kujala 
vicet a lman. 
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trädande av ovannämnda- lag 
jämväl 

1954 års riksdag N : o 50. 400 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan 
Republiken Finland och Konungariket Norge för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och 
förmögenhet. 

1952 års Riksdag godkände de med såväl 
Det Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nord-Irland som Amerikas Förenta stater 
ingångna sk!atteavtalen, som för den först
nämnda statens vidkommande gällde undvi
kande av dubbelbeskattning av inkomst och 
för Förenta Staternas vidkommande dubbel
beskattning av såväl inkomst som kvarlåten
skap och arv. Tidigare gällde i Finland en
dast med Danmark och Sverige ingångna av
tal för undvikande av dubbelbeskattning av 
inkomst och förmögenhet, varjämte med Sve
rige dessutom hade ingåtts en överenskom
melse för undvikande av dubbelbeskattning 
av arv. I slutet av år 1952 och i ibörjan av 
år 1953 ha representanter för å ena sidan 
Finlands regeringen och å andra sidan Ko
nungariket Nederländernas, Konungariket 
Belgiens och Konungariket Norges regeringar 
fört underhandlingar för åvägabringande av 
slmtteavtal även mellan dessa länder. Såsom 
resultat av dessa förhandlingar ha avtal för 
undvikande av duhbelbeskattning underteck
nats :mellan Finland och nämnda stater. 

Avtalet mellan Finland och Konungariket 
Norge undertecknades i Helsingfors den 29 
mars 1954. 

Avtalet innehåller i stort sett samma be
stämmelser som avtalet mellan Finland och 
Sverige. 

Avtalet är tillämpligt på fysiska personer, 
som äro !bosatta :i Finland eller Norge samt på 
finska 00h norsk!a juridiska personer. Avtalet 
tillämpas do0k icke på Svalbard och Jan 
Mayen och icke iheHer på de norska besittnin
garna utom Europa. 

Avtalet gäller alla direkta skatter på in
komst och förmögenhet i Finland och Norge, 
och det tillämpas på a;Ua andra skatter av 
väsentligen samma slag, vilka i någondera av
talsslutande staten införas efter den dag av
talet är underte0knat. 

Enligt avtalet rättar sig ibeskattningsrätten 

4396/54 

dels efter den skattskyldiges boningsort, dels 
efter var inkomstkällan och egendomen befin
ner sig. Den aillmänna regeln är, att fysisk 
person anses vara bosatt i den stat, där !han 
har bo och ihemvist samt juridisk person i den 
stat, vars nationalitet den äger. Huvudre
geln är den, att inkomst och förmögenhet be
skattas endast i den av de avtalsslutande sta
terna, där den skattskyldige anses vara bo
satt. Inkomst av fast egendom beskattas lik
väl endast i den stat, där den fasta egendo
men är ibelägen. Likaså beskattas inkomst av 
rörelse eller yrke, vilken härflyter från fast 
driftställe i en av de båda staterna, endast i 
denna stat. Avtalet innehåller närmare be
stämmelser om vad som skall anses såsom fast 
driftställe ävensom därom, hur inkomsten 
från fast driftställe skall bestämmas. Med av
vikelse från vad som stipuleras i andra avtal 
än det med Sverige upptager avtalet en sådan 
ibestämmelse, att om företag i någondera sta
ten köper avverkat virke i den andra . staten 
och där förädlar virket eller forslar det till 
exporthamn, den härvid uppkomna inkomsten 
skall beskattas i den stat, där virket avver
kats, ändå att företaget icke där har fast 
driftställe för denna verksamhet. 

Royalty, som utgår för utnyttjande av fast 
egendom eller för lbearbetande av gruva eller 
annan fyndighet, beskattas i den stat, där den 
fasta egendomen, gruvan eller fyndigheten är 
belägen. Annan royalty beskattas, med vissa 
undantag i den stat, där inkomsttagaren an
ses vara bosatt. 

Skatt på in'komst av företag för utövande 
av sjöfart eller luftfart, vars verkliga ledning 
har sitt säte i någondera staten, erlägges en
dast i denna stat. 

Lön eller annan förmån, som uppbäres på 
grund av annan anställnin•g än offentligträtts
lig tjänst, befattning eller stadigvarande 
syssla, beskattas endast i den stat, där ifråga
varande verksanvhet utövats. Med avvikelse 
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från detta allmänna internationeNa bruk har 
likväl i avba.let med Norge överenskommits, 
att person, som är anställd på finskt eller 
norskt fartyg i utrikesfart, ibeskattas för in
komst, som han el'lhållit på fartyget, i den av 
de bägge staterna, där fartyget är hemma
hörande· dock ska11 skattebeloppet på begä
ran åt~r:betailas, om utredning förebringas 
därom att samma inkomst med iakttagande 
av ·be;tämmelserna i avtalet beskattats i den 
andra staten. 

Vad ibeträffar utdelningar har man i av
talet omfattat samma ståndpunkt som i skat
teavtalet mellan Finland och Sverige. In
komst av utdelning är i princip beskattnings
bar, där dividendt,agaren är bosatt, :men den 
utbeta.lande staten är berättigad att uppbära 
10 procents skatt på utdelningens brutt()lbe
lopp, och denna skatt uppbäres vid kä:llan. 

Vad beträffar förmögenhetsskatten har det 
avtalats, att fast egendom jämte tillbehör be
skattas i den stat, där den fasta egendomen 
är belägen. Likaså !beskattas i rörelse eller 

yrke nedlagd förmögenhet endast i den stat, 
som enligt avtalet äger rätt att !beskatta in
komsten därav. 

Avtalet innehåller ytterEgare en del i skat
teavtalen vanliga tmdantagsbestämmelser för 
särskilda fall. 

I enlighet · med 33 § regeringsfo:rmen före-
slås, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
stadganden och bestärnmelser i det den 
29 mars 1954 i Helsingfors mellan Re
publiken Finland och Konungariket 
Norge ingångna avtalet för undvi
kande av dubbelbeskattning betrii;f
fande skatter å i.nkomst och förmögen
het, · som kräva Riksdagerns godkän
nande. 

Enär ifrågavarande avtaJl innehåller be
stämmelser, som innebära ändring av lag, fö
relägges Riksdagen för överenskommelsens 
bringande i !kraft följande lagförslag: 

Lag 
vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 

inkomst och förmögenhet. 

om godkännande av 
Konungariket Norge 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgias: 

Stadgandena · och ibestämmelserna i det i -Och förmögenhet vare, för såvitt de höra till 
Helsingfors den 29 mars 1954 mellan Repub- lagstiftningens område, i kraft såsom därom 
liken Finland och Konungariket Norge in- avtalats. Närmare föreskrifter angående 
gångna avtailet för undvikande av dubbel- verkställigheten av nämnda stadganden och 
ibeskattnå.ng beträffande skatter å inkomst bestämmelser utfärdas genom förordning. 

Helsingfors, den 31 augusti 1954. 

Republikens President 

J. K. PAASIKIVI. 

Minister för utrikesärendena. Urho Kekkonen. 

N:o 50 3 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Norge för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å inkomst 

och förmögenhet. 

Republilken Finland Mh Konungariket 
Norge hava, föranledda av önskan att, såvitt 
möjligt, undvika dUJbbe1beskattning beträf
fande skatter å inkomst och förmögenhet, 
överenskommit att avsluta ett avta!l. 

·För detta ändamål hava till befullmäikti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Utrikesminister Ralf Törngren, 

Hans Majestät Konungeru av Norge: 

Norges utomordentliga sändebud och befull
mäktigade minister i Helsingfors, 

Herr Hans Olav. 

De ibefu!Hmäktigade ombuden ihava, efter 
det de delgivit varandra sina fullmakter, som 
ibefunnits i god oc;h behörig form, överens
kommit om följande bestämmelser: 

Artikel I. 
Detta avbal är tillämpligt å fysiska perso

ner, som äro bosatta i Republiken Finland 
e1ler i Konungariket Norge samt å finska och 
n-0rska juridiska personer. 

En juridisk person anses hava finsk, respek
tive norsk nationailitet, om den juridiska per
sonen inregistrerats i Finland, respektive 
Norge. Juridisk person, vilken icke inre
gistrel'lats, anses äga den stats nationalitet, 
inom vilken styrelsen eller högsta förv·alt
ningen har sitt säte. 

Detta avtal skall icke tillämpas å Svalbard 
och Jan Mayen samt ej :heller å de norska be
sittningarna utom Europa. 

översättning. 

AVTALE 

mellom Republikken Finnland og Konge
riket Norge om å forebygge dobbeltbeskat
ning for så vidt angår skatter av inntekt 

og formue. 

Republikken Finnland -0g Kongeriket Norge 
har, 'ledet av ensket om så vidt mulig å fore
:bygge dobbe1ltbeskatning for så vidt angår 
skatter av inntekt og formue, kommet overens 
om å slutte en avtale. 

I dette 0yemed har til befullmektigede opp
nevnt: 

Republikken Finnlands President: 

Utenrikminister Ralf Törngren, 

Hans Majestet Norges Konge: 

Norg'es Overordentlige Sendemann og Be
fullmektigede Minister i Helsingfors, 

Herr Hans Olav. 

De befuHmektigede representanter har, 
etter å ha levert hverandre sine fullmakter, 
som ble funnet i god og ri:ktig form, kommet 
overens om fälgende bestemmelser: 

Artikkel I. 
Denne avtaile får anvende1se på fysiske per

soner som er bosatt i Republikken Finnland 
eller i Kongeriket Norge samt på finske og 
norske juridiske personer. 

En juridisk person anses å ihia finsk, respek
tive norsk nasjonalitet, dersom den juridiske 
personen ·er ·registrert i Finnland, respektive 
Norge. Juridisk person som ikke er regist
rert, anses å iha den stats nasjonalitet innen 
hvilken i;ityret eller den 0verste ledelse har 
sitt sete. 

Denne avtale smal ikke anvendes på Sval-
1bard og Jan Mayen og heller ikke på de 
norske besittelser utenfor Europa. 
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Artikel IL 
Avtalet innehåller bestämmelser allenast 

rörande direkta skatter. 
Som direkta skatter anses: 

1. beträffande lagstiftningeni i Finland: 

a) inkomst- oclh för>mögen!hetsskatt till sta-
ten, 

ib) kommunalskatt på grund av inkomst, 
c) lcyr oskatt, samt · 
d) sk!atter och avgifter, som utgå efter 

samma grunder som någon av de under a)
c) angivna skatterna; 

2. beträffande lagstiftningen i Norge: 
a) inkomst- och förmögenilietsskatt trn sta

ten, 
b) inkomst- och förmögenhetsskatt till kom

muner, samt 
c) skatter och avgifter, som utgå efter 

samma grunder som någon av de under a) och 
b) angivna skatterna. 

Avtalet äger tillämpning även på alla 
andra skatter av väsentligen samma slag, 
vilka i någondera fördragsslutande staten in
föras efter den dag detta avtal undertecknats. 

Artikel III. 
Såframt ej annat stadgas i detta avtal, be

skattas inkomst 00h förmögeniliet allenast i 
den av de avtalsslutande staterna, där den 
skattskyldige anses vara bosatt. 

Enskild skattskyldig anses enligt detta av
tal ibosatt i en iav staterna, om han där har 
sitt egentliga bo och hemvist eller, därest han 
foke har sådant ibo och hemvist i någon av 
staterna, om han där stadigvarande vistas. 
Skulle han med tillämpning av nämnda regel 
anses bosatt i bäda staterna, skall han enligt 
detta avtal anses bosatt i den stat, med vilken 
han har de starkaste personliga och ekono
miska förbindelserna. Kan frågan härom ej 
utredas, anses personen rv1ara bosatt i den stat, 
i vilken han äger medborgarskap. 

Enskild skattsky<ldig, som icke har sitt 
egentliga bo och hemvist och ej heliler stadig
varande vistas i någon av de två staterna, men 
likväl enligt :Lagstiftningen i dessa stater an
ses hava sitt skatterättsliga bo och hemvist i 
val'dera staten, skall vid avtalets tiillämpning 
anses vara bosatt i den av staterna, i vilken 
han äger medborgarskap. 

Artikkel Il. 
Avtalen inneholder bestemmelser bare ved

:oorende direkte skatter. 
Som direkte skatter anses : 

1. for så vidt angår lovgivningen i Finn
land : 

a) inntekts- og formuesskatt til staten, 

b) ikommuna!lsk!att på grunnlag av inntekt, 
c) kirkeskatt, samt 
d) skatter og avgifter som utskrives på 

samme grunnlag som noen av de under a)-c) 
angitte skatter, 

2. for så vidt angår lovgivningen i Norge: 
a) inntekts- og formuesskatt til staten, 

h ): inntekts- og formuesskatt til kommuner, 
samt 

c) skatter og avgifter som utskrives på 
samme grunnlag som noeru av de under a) 
og ib) angitte skatter. 

Avtalen får anvendelse også på alle andre 
skatter av vesentlig samme slag, som innfäres 
i noen av de kont11aherende stater etter den 
dag da denne avtale ble undertegnet. 

Artikkel III. 
Såfremt ikke noe annet er fastsatt i denne 

avta:le, skattlegges inntekt og formue bare i 
den av de kontraherende stater, hvor den 
skattepliktige anses for å h0re ihjemme. 

Personlig skattepliktig anses etter denne 
avtale for å hore hjemme (vaere bosatt) i en 
av statene, hvis han har sitt vi11kelige bosted 
der, eller, ihvis han ikke har slikt bosted i 
noen av statene, om han stadig oppholder seg 
<ler. Skulle han ved anvendelse av nevnte 
regel 1anses bosatt i begge stater, skal han 
etter denne avtale anses bosatt i den stat, med 
hviilken han har de sterkeste personlige og 
0k-0nomiske förbindelser. Kan sp01rsmålet 
herom ikke utredes, anses personen for å 
vaere bosatt i den stat i hvilken ihan har stats
borgerskap. 

Personlig skattepliktig, som ikke ihiar sitt 
virikelige bosted og heller ikke stadig opphol
der seg i noeru av de to stater, men likevel 
etter lovgivningen i disse stater anses for å 
ha sitt skatterettslige bosted i begge stater, 
skal ved avtalens anvende'1se anses for å :vaere 
bosatt i den av statene, i hvilken han har 
statsiborgerska p. 
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Juridisk person 1anses bosat t i den stat , vars 
nationalitet den äger. 

Oskift dödsbo skall anses vara bosatt i den 
av de ibåda staterna, där den avlidne enligt 
bestämmelserna i denna artikel skall anses 
hava varit bosatt vid dödsfiaHet. 

Artikel IV. 
Skatt å inkomst av fast egendom, belägen 

i en av de båda staterna, utgår allenast i 
denna stat. 

Såsom inkomst av fast egendom betraktas 
även realisationsvinst, som förvärvas genom 
avyttring av fast egendom, däri inbegripet 
t iiHbehör samt levande och döda inventarier i 
lantbruk eller skogsbruk, som avyttras i sam
iband med egendomen samt inkomst genom av
v-erlming av skog på egen el,ler annans mark. 

Artikel V. 
Skatt å inkomst av rörelse eller yrke, vil!ken 

inkomst härflyter från fast driftställe, i en 
av de båda staterna, utgår aJllenast i denna 
stat. Finnas fasta driftställen i ibåda staterna, 
uppbär vardera staten skatt å den del av in
komsten, som förvärvas från fast driftställe 
inom statens område. 

Såsom inkomst av rörelse betraktas även 
a) in:komst genom delägarskap i företag 

med :undantag för inkomst av aktier och lik
artade värdepapper, 

b) inkomst genom rörelses upp[åtelse åt 
annan, så ock 

c) vinst genom avyttring av rörelsen eller 
del därav eller av föremål, som användes i 
J:IÖ relsen. 

Såsom inkomst av y~ke betraktas inkomst 
genom y!lkesmässigt ibedriven vetenskaplig, 
konstnärlig, litterär, undervisande och upp
fostrande verksamhet, så ock inkomst genom 
y11kesmässig verksamhet som utövias ibl. a. av 
läkare, advokat, arkitekt och ingeniör. 

Artikel VI. 
Som fast driftstäille anses plats, å vilken för 

stadigvarande :bruik vid rörelsens eller yrkets 
utövande finnes särskild 1anläggning eller vid
tagits särskild anordning, såsom plats där 
företaget har siru ledning, kontor, filiial, ti11-
verkningsplats, stadigvarande agentur, verk
stad, inköps- eHer försäljningsställe, varu-

Juridisk person anses for å here hjemnie i 
den stat, hvis nasjonalitet han har. 

. Uskiftet oodsbo skal anses for å h0re 
ihjemme i den av de to stater; hvor den av
d0de etter bestemmelsene i denne artikkel 
skal anses for å ha vaert bosatt ved d0ds
fallet. 

Artikkel IV. 
Skatt av inntekt av fast eiendom, belig

gende i en av de to stater, utskrives bare i 
denne stat. 

Som innte!kt av fast eiendom anses også 
realisasjonsgevinst, som erverves gjennom av
hendelse av fäst eiendom, deri innbefattet til
beh0r til sliik eiendom, herunder ibesetning, 
redskaper og annet 10s0re i landbruk eller 
skogbruk, som avhendes i forbindelse med 
eiendommen samt inntekt gjennom avvirk
ning av skog på egen eller annens grunn. 

Artikkel V. 
Skatt av inntekt av naeringsdrift eller 

yrke, hvilken inntekt skriver seg fra fast 
driftssted i en av de to stater, utskrives bare 
i denne stat. Finnes faste driftssteder i 
begge stater, oppebaerer hver stat skatt av 
den del inntekten som erverves fra fast drifts
sted innenfor statens område. 

Som inntekt av naeringdrift anses også 
a) inntekt noen !har som deltager i et fore

tangende med unntagelse av inntekt av aksjer 
og lignende verdipapirer, 

ib) inntekt gjennom virksomhets bortleie til 
en annen, samt 

c) gevinst ved avhendelse av virksomheten 
eller del av den eller av gjenstander som a.n
vendes i virksomheten. 

Som inntekt av yrke anses inntekt gjennom 
yrkesmessig drevet vitenskapelig, kunstnerisk, 
litteraer, undervisnings- og oppdragelsesvirk
somhet, samt inntekt gjennom yrkesmessig 
virksomhet som ut0ves bl. a. av lege, sakfärer, 
arkitekt og ingeni0r. 

Artikkel VI. 
Som fast driftssted anses sted, hvor det 

finnes saerlig an1legg eller er truffet saerlig 
foranstaltning for stadig bruk ved virksom
hetens eller yrkets ut0velse, så som sted hvor 
foretagendet har sin ledelse, kontor, filial, 
produksjonssted, fast agentur, ve11ksted, inn
kj0ps- eller . salgssted, vare-lager (henmder 
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nederlag (även stadigvarande kommissions
~ager, gruva eller annan fyndighet, som är 
föremål för beal"betning. 

Plats för ibyggnadsföretag, vars utförande 
översikridit eller, såvitt förutses kan, kommer 
att överskrida en tidrymd av tolv månader, 
skall anses såsom fast driftställe i avtalets 
mening. 

Fast driftstähle föreligger, _ då ett i den ena 
staten hemmahörande företag har en repre
sentant (1agent) i den andra staten, som där
städes är stadigvarande verksam för företa
gets räkning samt befullmä:ktigad att avsluta 
affärer å företagets vägnar. 

Däremot skall fast driftställe ej anses före
Hgga iallenast ·på deIJJ grun-d, att ett i den ena 
staten hemmahörande företag har ett dotter
bolag i den andra staten eMer där upprätthål
ler affärsförbindelser 1blott genom en fuH
ständigt · oberoende representant eller genom 
en representant (agent), som visserligen är 
stadigvarande verksam för företagets räkning 
men blott förmedlar affärer utan att vara 
1befulhnä:ktigad att avsluta affärer å företa
gets vägnar. 

Artiikel VII. 
Då ett företag i en 1av staterna i den andra 

staten inköper avverkat virke och där försäl
jer eHer förädlar virket eller forslar det till 
e:x:porthamn, skall ihärigenom uppkommen in
komst beskattas i den stat, där virket arvver
kats; _ändå att företaget där icke har ett fast 
driftställe för verksamheten ifråga. 

Artikel VIII. 
Då ett företag i en av staterna bedriver rö

relse i den ·andra staten från ett därstädes 
beläget fast driftställe, skall ifråga om fördel
ningen av ibeskattningsrätten iakttagas föl
jande. Det rfasta driftstä:llet skall anses hava 
åtnjutit den inkomst av rörelsen, som drift
stället kan antagas skola hav·a åtnjutit, därest 
driftstället varit ett helt fristående företag 
som självständigt avslutat affärer med det 
företag, vartill det fasta driftstället hörer. 
Därest det fasta driftstället har självständig 
bokföring, bör densamma, där så ske ikan·, läg
gas till grund för inkomstens bestämmande, 
därvid ibokföringen, då anledning därtill före
kommer, skall vid taxeringen rättas så att 
densamma utrvisar ovan avsedda inkomst. An
ses bokföringen icke kunna läggas till grund 

også varig 'kommisjonslager) , gruve elier an
nen förekomst som er gjenstand for drift. 

P1ass for byggeforetagende, hvis utforelse 
overskred eller, så vidt förutses kan, komme1; 
til å overskride et tidsrom av tolv måneder, 
skal anses som fast driftssted i avtalens for
stand. 

Fast driftssted föreligger . når et i den ene 
staten hjemmeh0rende foretagende har en 
representant (agent) i den andre staten, som 
stadig virker der for foretagendets regning og 
har fullmakt til å avslutte forretninger på 
foretagendets vegne. 

Derimot skal fast driftssted ikke anses å 
foreligge bare av den grunn at et i den ene 
staten hjemmeh0rende foretagende har et 
datterselskap i deTu andre staten eller de1~ 
opprettholder forretningsforbinde1ser bare 
gjennom en fullstendig uavhengig represen
tant (agent), som visstnok stadig virker for 
foretagendets regning, men bare formidler 
forretninger uten å ha fullmakt til å avslutte 
forretninger på foretagendets vegne. 

Artikkel VII. 
Når et foretagende i en av statene i den 

andre staten inrukj0per avvirket virke og der 
selger eller foredler virket eller transporterer 
det ti'l eksporthavn, skal inntekt som skriver 
seg fra dette, slmttlegges i den stat der virket 
1ble avvirket, selvom foretagendet ikke har 
fast driftssted der for angjeldende virksom
het. 

Artikkel VIII. 
Når et foretagende i en av statene driver 

viriksomhet i den andre staten fra et der be
Eggende fast driftssted, skal med hensyn til 
fordelingen av beskatningsretten folgende 
iaktas: Det faste driftssted skal anses å ha 
op·pebåret den inntekt av virksomheten, som 
driftsstedet kan antas å ville ha oppehåret 
dersom driftsstedet hadde vaert et helt fritt
stående foretagende som selvstendig hadde 
avsluttet forretninger med det foretagende, 
som det faste driftssted tilh0rer. Dersom det 
faste driftssted har selvstendig bokforing, h0r 
denne, ihvor det kan skje, legges til grunn 
ved inntektens beregning, men når grunn 
dertil foreligger skal bokf·0ringen rettes ved 
ligningen, så den utviser den inntekt som det 
ovenfor er hentydet til. Finnes bokf0ringen 
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för inlkom<;;tberäkningen, må inkomsten fast
ställas till skiiilig procentsats av driftställets 
omsättning, därvid procentsatsen skall fast
ställas, därest särskilda förhållanden ej a~nat 
kräva, med ledning av motsviarande uppgifter 
för liknande företag inom samma stat. Då så 
erfordras, skola de ibehöriga myndigheterna 
från fall till fall träffa särskilda överenskom
melser rörande uppdelning av beskattnings
rätten. 

Myndigheterna skola hålla varandra under
kunniga om delll inkomst, som i nu avsedda 
fall påföres ett fast driftstäUe i endera sta
ten, samt söka i samförstånd avgöra frågan 
om ibes'kattningsrättens riktiga fördelning. 

Artikel IX. 
Roy·ailty som utgår för nyttjande av fäst 

egendom eller för bearibetande av gruva eller 
annan fyndighet, beskattas i den av staterna. 
där deni fasta egendomen, gruvan eller fyn
digheten är belägen. 

Annan royalty beskattas i den stat, där in
komsttagaren anses vara bosatt; dock att be
skattningen förbehålles den stat varifrån 
royaltyn utgår, därest den, som uppbär royal
tyn, har sådant inflytande över företagets 
Jedni.Tug att det skäligen ibör anses som om 
:han själv varit omed~lbart delaktig i rörel
sens bedrivande. 

Med uttry~ket royalty förstås varje slag av 
royalty (eller annat periodiskt utgående be
fop'P) som utbetalas såsom ersättning för 
nyttjanderätten eller ensamrätten till varje 
s1ag av författar- och förlagsrätt, patent, rit
ning, hemlig faibrikationsmetod och recept, 
varumärke eller annan dylik egendom. 

Artikel X . 
Skatt å inkomst av företag för utövande av 

sjöfart eller luftfart, vars verkliga ledning 
ih.ar sitt säte i en aiv de båda staterna, utgår 
aillenast i denna stat. 

Artikel XI. 
Avlöning, pension el:ler annan förmån, som 

på grund av runställning, tjänst eller stadig
varande uppdrag åtnjutes från någon av sta
terrua, norsk eller finsk kommun eller annan 
offentligrättslig norsk eller finsk juridisk 
person, beskattas a!llenast i den av de båda 
staterna, från vilken avlöningen eller förmå
nen utgår. 

ikke å ikunne legges· til grunn ved imitekts
beregningen, kan · inntekten fastsettes til en 
rimelig prosentsats av driftsstedets omset
ning. Når forholdene ikke krever noe annet, 
skal prosentsatsen fastsettes med st0tte i til
svarende oppgaver for lignende foretagender 
in,nen samme stat. Når det kreves skal de 
kompetente myndigheter fra tilfelle til til
felle treffe saerskilte overenskomster ved
rerende oppdeling av beskatningsretten. 

Myndighetene skal iJ10lde hverandre under
rettet om den inntekt som i slike tilfe'lle på
färes et fast driftssted i en av statene, samt 
s0ke i mindelighet å avgj0re sp0rsmålet om 
,beskatningsrettens riktige fordeling. 

Artikkel IX. · 
Royalty som betales for bruken av fast 

eiendom eller for drift av gruve eller annen 
förekomst, skattlegges i den av statene der 
den faste eiendommen, gruven eller före-
komsten Hgger. · 

Annen royialty skattlegges i den stat der 
inntektsnyteren anses å vaere bosatt, dog slik 
at skattleggingen forbeholdes den stat hvor
fra royaltyen betales, dersom den som oppe
baerer royaltyen har slik innflytelse på fore
tagendets ledelse at det er rimelig å anse det 
som om hian var direkte deltager i virksom
heten. 

Med uttrykket royalty forstås enhver slags 
royalty (eller annet periodisk utgående be
fop) som utbetales som godtgj0relse for bruks
retten eller eneretten ti'l ethvert slag av for
fatter- og forlagsrett, patent, tegning, ihemme
lig faibrikasjonsmetode og resept, varemerke 
eller annen lignende eiendom. 

Artikkel X. 
Skatt av inntekt av foretagende for ut-

0velse av sj0f.art eller luftfart, ihvis virkelige 
·ledelse har sitt sete i en av de to stater, ut
skrives bare i denne stat. 

Artikkeil XI. 
L0nin, pensjon eller annen godtgj0relse, som 

på grunn av ansettelse, tjeneste eller stadig 
oppdrag oppebaeres fra noen av statene, finsk 
eller norsk kommune eller annen offentlig
rettS'lig fi~sk eller norsk juridisk person, 
skattlegges bare i den av de to stater, fra 
hvilken hmnen eller godtgj0relsen utbetales. 
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Avlöning eller annan förmån, som eljest åt
njutes på grund av anställning, tjänst eller 
stadigvarande uppdrag, härunder inbegripet 
arvode, som utgår till medlem av direktion 
oeh represent8llltskap i bolag eller annat före
tag, :beskattas allenast i den av de båda sta
terna, där ifrågavarande verksamhet utövats. 
Th>ck skall privat pension 00h livränta beskat
tas enligt bestämmelsen i artikel III första 
stycket. 

Den omständigheten, att en i den ena sta
ten anställd person på grund av sin tjänst 
tillfälligtvis uppehåller sig inom den andra 
statens område, skall försåvitt han erhåller 
sina löneförmåner uteslutande från sin i den 
förra staten bosatta arbetsgivare, och den 
sammanlagda vistelsetiden under inkomståret 
·ej överstiger 183 dagar, ej medföra, att verk
samheten anses utöviad i den senare staten. 

Person anställd på finskt eller norskt far
tyg i utrikesfart, skall, beträffande på far
tyget erhållen inkomst, beskattas i den av de 
:bägge staterna där fartyget är hemmahö
rande; dock skall på begäran slmttebeloppet 
återbetalas, om utredning förebringas därom, 
att samma inkomst enligt artikel III första 
stycket beskattats i den ·andra staten. 

Artikel XII. 
Professor och lärare från den ena staten, 

som vistas i den andra staten under en tid 
av högst två år för att meddela undervisning 
vid universitet, högskola eller annan under
visningsanstalt, skola vara befriade från be
skiattning i sistnämnda stat för ersättning, 
som utgår härför. 

Artikel XIII. 
Studerande salIIlt hantverks- och affärs

praktikant, som allenast i studie- eller utbild
ningssyfte uppehåller sig i en av de avtals
slutande staterna, underkastas icke beskatt
ning i denna stat för de belopp han från ut
landet erhå'ller för sitt uppehälle eller sina 
studier. 

Artikel XIV. 
Beträffande utdelningar föI'lbehålles sig 

vardera staten rätt att, i den mån dess skatte
lagstiftning så föreskriver, uttaga och inne
hålla skatt som enligt dess egen skattelagstift
ning avdriages vid käHan, dock ej mera än 
10 procent av utdelningens bruttobelopp. 

L0nn eller annen godtgjerelse, som ellers 
oppebaeres på grunn av ansettelse, tjeneste 
eller stadig oppdrag, herunder innbefattet 
godtgjimilse som utbetales til medlem av di· 
reksjon og representantskap i selskap eller 
annet foretagende, skattlegges !bare i den av 
de to stater, hvor angjeldende virksomhet ble 
ut0vet. Dog skal privat pensjon og livrente 
skattlegges overensstemmende med bestemmel
sen i artikkel III, f0rste ledd. 

Den omstendighet at en i den ene staten 
ansatt person på grunn av sin tjeneste mid: 
lertidig oppholder seg på den andre statens 
område, skal - for så vidt han mottar sin 
1l0nni utelukkende fra sin i den farste staten 
·bosatte arbeidsgiver, og den sammenlagte opp
holdstiden i 10pet av inntektsåret ikke over
stiger 183 dager - ikke medfare at virksom
heten anses ut0vet i den siste staten. 

Person ansatt på finsk eller norsk fart0y 
i utenriks fart, skal for så vidt angår inntekt 
oppebåret på fart0yet, skattlegges i den av de 
to stater hvor fart0yet er hjemmeh0rende. 
Dog skal på begjaering skattebel0pet tilbake
betales, når det godtgj0res at samme inntekt 
er blitt skattlagt i den andre staten. 

Arti~el XII. 
En professor ~ller laerer fra den ene sta

ten, som oppholder seg i den andre staten i 
et tidsrom av h0yst to år for å gi undervis
ning ved et universitet, h0yskole eller annen 
undervisningsanstalt, skal vaere fritatt for 
skattlegging i sist nevnte stat av vederlag som 
oppebaeres herfor. 

Arti:kkel XIII. 
En studerende, laerling eller volont0r, som 

·bare i studie- e1'ler utdannelses0yemed opp
holder seg i en av de kontraherende stater, 
skattlegges ikke i denne stat for ibel0p som 
han mottar fra utlandet til sitt underhold 
eller sine studier. 

Artikkel XIV. 
Angående utbytte forbeholder hver stat seg 

rett til, i deilJ utstrekning det er fore&krevet 
i dens skattebestemmelser, å oppkreve og til
brukeholde skatt som etter dens egen skatte
fovgivning avdras ved kilden, dog ikke mer 
enn 10 prosent av utbyttets bruttobel0p. 
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Därest i endera staten avdrag sker enligt 
bestämmelsel'Ila i första stycket,. skall d~:1 
andra staten från sin J?å utdelmngeJ.?- belo
pande statliga skatt å n:komst medg.1v~. et~ 
sä.rskilt avdriag i .anJ.ednmg av den i fo~t 
nämnda stat vid ikällan a~dragna skatten, vil
ket avdrag ej må underst1ga 5 procent av ut-
delningens bruttobelopp. . 

Den skatt å utdelningar, som 1 !båda ~ta-
f .. kottsvis erlägges ·av bolaget e'ller terna ors . .11.. · · av 

dess aJktieägare, skall V}d tl ai_npn~:igen 
denna artikel anses såsom en vid kaillaJIL av-
dragen skatt. 

Artikel XV. 
För förmögenhet, beståen~~ av :fas·t egen

dom (däri inibegripet tillbehor samt levande 

00h döda inventarier i lantbruk eliJ.e: skogs
bruk) i en av de båda staterna, utgar skatt 
allenast i denna stat. 

För förmögenhet, nedlagd i rörelse .eller 
yiike utgår skatt allenast i den st~~· v~~n 
enligt 'bestämmelserna i ~etta avtal ager ratt 
att beskatta inkomsten darav. 

Artikel XVI. . 
Inkomst ciler förmögenhet, för vil~en oskift 

dödsbo jämlikt detta avtal beskat~as i den ena 
staten, må ej tillika !beskattas i de.n and~a 
staten !hos den som uppbär utdelning fran 
dödsboet. 

Dersom i den ene staten avd1-.ag skjer etter 
bestemmelsen i farste ledd, skal den ~ngre 
staten i anledning av den sk~tt som. i. en 
förste stateru er avdratt ved kilden, tilstå et 
saerskilt :fradrag i den statsskat~ som f,a:ller 
på utbyttet. Dette fradrag må . ikke utgJ0re 
mindre enn 5 prosent av utbyttets brutto-

bel0P· · d t t ter er Den skatt på utbytte, som i e o s a -
1 ges forskuddsvis av selskapet eller dets 
:sjonaerer, skal ved anvendelsen av denne 
at'tikkel anses som en skatt som avdras ved 

kilden. 

Artikkel XV. 
Av formue i fast eiendom ( deri innbe:fa~tet 

tilbeh0r til slik eiendom, herunder besetnmg, 
redskaper og annet l0s0re i landbi:lli eller 
sk-0gbruk) i en av de to stater, ut<>krives bare 
i denne stat. , k 

Av formue knyttet til virksomhet eller yr e 
utskrives skatt ·bare i den stat, som etter be
stemmelsene i denne avtale ikan skattlegge 
inntekten derav. 

Artikkel XVI. . 
Inntekt eller :formue, som uskiftet d0dsbo i 

henhold til denne avtales bestemm~lser s~~tt-
1 f . den ene stat k. an ikke tillike eO'ges or 1 ' 
s~~ttlegges i de:i;i annen stat hos den som 
oppebaerer utdehng fra d0dsboet. 

Artikkel XVII. 
Artikel XVII. . . 

Vardera staten äger i enlighe~. m~d sm ~n~ 
terna lagstiftning verkstållla o~ra1mmg ~v m
komst 00h förmögenhet betraffande sadana 

Hver stat er berettiget til i overensstem-
1 d sin interne lovgivning å iverksette 

me se ~e ·av i'nntekt og formue i tilfelle hvor omregnmg 

( a) et foretagende i. en av statene direkte 
eller indirekte deltar i iedelsen eUer kontrol
len av et foretagende i den andre st~ten ene: 

fall då d' kt 11 ) ett företag i en av staterna ir~ e er 

. del av dette foretagendes kapital eller' 
eier en k 11 · direkte 

in~irekt deltager i le?ningen eller overvak
ningen av ett företag i deni and:a staten eller 
.. er del av detta företags kapital el~er;. 
ag l-. personer direkt eller mdirekt :u) samma · . 
d~ltaga i ledningen eller överva:kmngen .. av 
å "l ett företag i en av staterna som et~ fore
~a;a i den andra ~aten eller äga del i båda 

(b) samme personer dite te e er m 
deltar i iedelsen eller kontrollen av såv~l et 
foretagende i en av statene som et fore~agende 
. den andre staten eller har andel i begge 
i . 1 
disse foretagenders kap1ta . . 

dessa företags ikap1tal. . 
Då sådan fråg>a uppkommer. i en a~ sta-

. 1 ll den behöriga myndigheten1 i den 
terna s rn .. · ft att er 
andra staten underrättas har01r: l ~Y e , -
forderlig justering slmll sike if~aga: om .:be-
"k . en av det därstädes ibefmthga fore-

ra mng bh" · tagets inkomst och förmögenhet. De . e or1ga 
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Nå slike sp0rsmål oppstår i en av statene, 
skal den kompetente myndigheten i ~en ai:dre 
staten underrettes herom m~d henbhkk pa 8:t 
n0dvendig justering skal skJe med hensyn til 

b 
. en av inntekt 00' formne for det eregnmg 0 d f 

foretagende som linnes der. Når et ore-
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myndigheterna skola, där anledning före
iigger, träf:lia skäligt avgörande rörande in
komstens eller förmögenhetens beräkning. 

Artikel XVIII. 
Detta avtal inverkar icke på rätten att åt

njuta eventue'1la, längre gående befrielser, 
som i kraft av folkrättens allmänna regler 
medgivits eller framdeles må komma att med
givas dip:lomatiska och konsulära 1bef:attnings
havare. 

I den · mån på grund av sådana längre 
gående !befrielser påförande av direkta skat
ter i0ke sker i anställninigsstaten, förbehålles 
beskattningen !hemlandet. 

Artikel XIX. 
Den stat, i vilken den skattskyldige anses 

vara ibosatt, må vid bestämmande av skatten 
använda den skattesats, som skulle hava till
lämpats, om även inkomst eller förmögenhet, 
som enligt föreskrifterna i detta avtal äro i 
beskattningshänseende förbehållna den andra 
staten, tagits till beskattning i förstnämnda 
stat. 

Artikel XX. 
Kan skattskyldig visa, att av beskattnings

myndigheterna i de avtalsslutande staterna 
vidtagna åtgärder för honom medfört eller 
ikomma att medföra du:bbe1beskattnmg, som 
strider mot detta avtal, må han ihäremot. göra 
erinringar hos den stat, där han anses vara 
bosatt. Anses erinringarna grundade, kan 
denna stats behöriga myndighet träffo över
enskommelse med den andra statens ibehöriga 
myndighet · för att på skäligt· sätt undvika 
duibbelbeskattning. 

Vardera staten skali vara oförhindrad att 
i erforderlig mån kräv;a bevis för att dubbel
beskattning i avtalets mening föreligger. 

Artikel XXI. 
I fall, då svårighet eller tvivelsmål upp

kommer vid detta avstals tollkning 00h til!l
lämpning, !kunna de !behöriga myndi@heterna 
i de ibäda avstalsslutande staterna träffa sär
skilda överenskommelser. 

Artikel XXII. 
De avtalsslutande staterna för~binda sig att 

överlämna åt sina !behöriga myndigheter att 
träffa skäligt avgörande av varje annan 

ligger grunn til det skal de kompetente myn. 
digheter treffe rimelig avgj0relse vedr0rende 
inntektens eller formuens beregning. 

Artikkel XVIII. 
Denne avtale innvirker ikke på retten til 

å nyte eventuell Jenger gående skattefrihet, 
som i kraft av folkerettens alminnelige regler 
innmmmes eHer for fremtiden mätte komme 
til ä bli innrömmet diplomatiske og konsulaere 
tjenestemenn. 

I den utstrekning hvori det på grunn av 
slik lenger gående skattefritagelse ikke ut
skrives direkte skatter i ruisettelseslandet, for
beholdes skattskrivningen hjemlandet. 

Artikkel XIX. 
Den stat hvor den skattepliktige · anses for 

å h0re hjemme (vaere bosatt) har adgang til 
ved fastsettelse av skatten å anvende den 
skattesats som skulle ha vaert brukt, om også 
inntekt elier formue, som etter bestemmelsene 
i denne avtale i beskatningshenseende er for
beholdt den annen stat, var tatt til beskatning 
i den förste stat. -

Artikkel XX. 
Kan den skattepliktige påvise at den fram

gangsmäte som ibeskatningsmyndigh_etene i de 
kontraherende stater har anvendt, for ham 
har medfort eller kommer til å medföre 
dobbel1Jbeslmtning, som. er i strid med denne 
avtale, kan innsigelse mot dette gj0res i den 
stat hvor han anses ä h0re hjemme (vaere 
bosatt) . Anses invendingene begrunnet, kan 
den kompetente myndighet i denne stat treffe 
overenskomst med den !kompetente myndighet 
i den andre staten for på rimelig måte ä 
unngå dobbeitbeskatning. 

Hver ,av statene skal ha anledning til i for
n0dent omfang ä kreve bevis for at dobbelt
ibeskatning i avtalens d'orstand foreligger. 

Artikkel XXI. 
I tilfelle hvor vanskelighet eller tvil opp

står ved denne avtales to'lkning og anven
delse, kan de kompetente myndigheter i de 
to kontN11herende stater treffe saerskilte over
enskomster. 

Artikkel XXII. 
De kontra:herende stater förplikter seg til 

å overlate til sine kompetente myndigheter 
å treffe rimelig avgj:0relse av ethvert annet 
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fråga som, på grund av olikhet me1'1an de i 
båda staterna gällande principerna angående 
skattens utgörande eller eljest, kan, utan att 
vara uttryckligen reglerad i detta avtal, upp
stå beträffande de direkta skatterna. 

Ar,tikel XXIII. 
Med behöriga myndigheter avses i detta 

avta!l finansministerierna i de bägge staterna 
eller av dessa befu1'lmäktigade myndigheter. 

Artikel XXIV. 
Bestämmelserna beträffande skatt å in

komst och förmögenhet i h1andelsfördraget 
den 11 november 1930 mellan Finland och 
Norge jämte tilläggsavta:l den 21 juli 1937 
skola icke ,tifilämpas under den tid detta av
tal är gällande för såvitt de strida mot 1be
stämmelserna i sistnämnda avtal. 

Artikel XXV. 
Detta avtal träder första gängen i tillämp

ning beträffande de skatter, som utgå på 
grund av taxering år 1954 avseende kalender
året 1953 (motsvarande räkenskapsår) . 

Artikel XXVI. 
Detta avtal, som är avfattat i dubb1a origi

na!l.exemp1'ar på finska och nmsika språken, 
vilka häda exemplar äga lika vitsord, skall 
ratificeras och skol1a ratifikationshandlin
garna snarast möjligt utväxlas i Oslo. 

Avtalet träder i kraft med utväxlingen av 
ratifikationshandlingarna Mh förbliver gäl
[ande så länge detsamma icke uppsäges av 
någon ·av de avtalsslutande staterna. Upp
sägning skall äga rum minst sex månader 
före kalenderårets utgång. Har denna upp
sägningstid ia!kttagits, tillämpas avtalet sista 
gången å de skatter, som utgå på grund av 
taxering avseende det kalenderår, vars ut
gång uppsägningen gä:llt (motsvarande räken
skapsår). 

Till bekräftelse härå hava de båda staternas 
befullmäktigade ombud underteclmat avtalet 
och försett detsamma med sina sigill. 

Helsingfors, den 29 mars 1954. 

Ralf Törngren. 

sp0rsmål, som - uten å vaere uttrykkelig 
regulert i denne avtale - på grunn av ulik
het mellom de i de to stater gj~ldende prin
sipper för skattens beregning eller ellers, kan 
oppstå vedl'0rende de direkte skatter. 

Artikkel XXIII. 
Med ,,kompetente myndigheter" förstås i 

denne avtale fin,ansministeriene i begge sta
ter, eller myndig1heter som har ful'lmakt :fra 
disse. 

Artikkel XXIV. 
Bestemmelsene vedmrende skatt av inntekt 

og formue i handelstraktaten mellom Finn
land og Norge av 11. november 1930 med 
tiUeggsavtale av 21. juli 1937 skal ikke an
vendes så lenge denne 1a.vta'1e er gjeldende, 
for så vidt de strider mot bestemmelsen i 
sist nevnte avtale. 

Artiikkel XXV. 
Denne avtale får forste gang anvendelse 

på de skatter, som utskrives på grunnlag av 
den ligning som foregår i 1954 og gjelder 
kalenderåret 1953 ( eUer tillsvarende regn
skapsår). 

Artikkel XXVI. 
Denne avtale, som er utferdiget i to origi

na1eksemplarer på finsk og norsk sprog, slik 
•at begge tekster har like gyldighet, skal ratifi
seres. Ratifikasjonsdokumentene skal snarest 
mulig utveksles i Oslo. 

Avtalen trer i kraft ved utvekslingen av 
ratid'ikasjonsdolmmentene og blir gjeldende 
så lenge den ikke oppsies av noen av de 
kontraherende stater. Oppsigelse skal finde 
sted minst 6 måneder for kalenderårets ut
gang. Har denne oppsigelsestid vaert iakt
tatt, anvendes avtalen siste gang på de skat
ter som utskrives på grunnlag av den lig
ning, som gjelder det kalenderår hvis utgang 
oppsigelsen gjaldt (eller tilsvarende regn
skapsär). 

Til bekreftelse herav har de to staters be
fullmektigede undertegnet avtalen og försynt 
den med sine segel. 

Helsingfors den 29. mars 1954. 

Hans Olav. 
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