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Republikens Presidents skrivelse till Ålands landsting angående 

landstingets bifall till ikraftträdande i landskapet Åland av den 

av Riksdagen antagna lagen om godkännande av vissa stad.ganden i 

det mellan Republiken Finland och Konungariket Danmark den 18 juli 

1955 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträf-

fande skatter å kvarlåtenskap. 
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STATS RÅDET 0·11 
STIT IEMINISTERIET 

Helsingfors, 

~n 27 ap:r:-:L~ ~~?6~ ... Till Ålands landstings talmanskonferens. 

D. N :o 24./5.§ ... OilL min .1956. 

Landstingets t almanskonferens till kännedom meddelas 

härm8d, att Republikens President vid föredragning frän 

justitieministeriet den 20 april 1956 beslutat anmoda 

landshövdingen i 

11 § 2 mom. 19 

landskapet Åland att i det avseende 

punkten självstyrelselagen för Åland avser 

I, 

I ~ 

I: 

IL 

till landstinge t överl ämna här i avskrift bifogade fram- :, 

ställning. Ytterligare meddelas, att den i 19 § 3 mom . 

regeringsforme~ stadgade terminen utgår den 29 juni 1956. 

f. justitieminister 

196- 5 3/2 4. 

Vilho Väyr~rnen 

Tillförordnad fö redragande~~ 
Kurt Weste rholm 
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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 

skrivel se till Ålands Lan dsting angd ende 

Landst ingets bifall till i kraftträdande i 

l an dskapet Åland a v den av Riksdagen an

t agna l agen om g odkännande av vi ssa stad

ganden i det mellan Re publiken Finland 

och Konun garike t 

ingångna avtalet 

Danwark den 18 juli 1 955 

f ö r un dvikande av dubbel-

beskattning beträffande s kat ter å kvarl å ten-

sKap . 

Erlig t 11 § 

Ål and av den 

2 mom . 19 punkten sj ä lvstyrelselaeen 

28 dec ember 1951 bör Landstinge t g iva 

s itt bifall till lag , genom v i lken fördrag me d fr äm1-aan

de mak t bringas i k r af t inom landskape t Ål and , för så-

vit t 

va nde 

i fördra 6 e t ingå 

eller Pndring av 

bestämmelser, som 

eller avvikelse 

innebä ra upphä

frå n stadgandena 

i självstyrelselagen . I ova nnämnda 

tikel s tadgas , a tt överenskommelsen 

överensko@nelses 2 ar-: 

skall t i l lämpas även 

på kommuna l skat t såvitt den avser arv vch testamen te 

ävensom fa tti gprocen t, på vilka r ät t s omr åden Landstin get 

f ö r landskape ts vidkommande enligt 13 § 1 mom. 3 punkten 

själv styrelselag~n har l agstif tningsrätt. På g rund härav 

erfordras Landstinge ts bifal l till lagA ns i krafttr ädande 

i dessa dela r inom l andskapet . 

Med hänvisning t i ll det ovan sagda samt me d medde

l an de, att Riksdagens skrivel se i ärendet torde å terstäl

las samtidi.gt me d Lan dst ing ets svar ävensom a tt den i 

• 
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19 § 3 HlOJ1. 

stadfästande 

regeringsformen 

utgår den 29 

s tadg8.de 

juni 1956, 

tiden för 

överlämna s 

till Lands tinget Riksdagens ovannäumda svar _på Regeri 

gens proposition n:o 104 (1955 Rd. ), innehållande sa: 

överenskommelse, samt föreslås i stöd av 11 § 2 mom 

19 punkten självstyrelselagen för Åland, 

fall 

att Landstinget mätte 

till ikraftträdande i 

giva sitt bi 

landskapet Ål a 

av l agen om godkän ~ ande av vi s sa stadga 

den i det mellan Re t ublikens Finland oc 

Konungariket Danmark ingångna avtalet fö r 

undvikande av dubbelbeskattning beträffand 

skatter å kvarlåtenskap, till den del, 

fördra 0et innehåller stadganden, som inne 

bära avvikelser från självstyrelselagen. 

H~lsingfors den 27 a pril 1956 . 

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

' u '-
'r f · t · t· . · · t V UJM •• JUS l 1em1n1s er -

Vilho Väyrynen 



19 § 3 nlOJl. regering sformen = Stadg,~de tiden för lagens 

stadfästande utgå r den 29 juni 1956, öve .clämn ,1 s härme d 

till Landstinge t i cs agens R. l d ovannälllnda svar _på Regerin-

gens p roposition n:o 104 (1 955 Rd. ), innehålla nde sa~da 

överenskommelse, l å · sto··d av 11 § 2 mou . samt föres s i 

kt SJ·a··1v s tyrP.ls e la~en fö r Åland, 1 9 pun -en - ~ 

a t an s inge t L d t . t måtte g1·va sitt bi-

fall till i kraf tträdande i l a ndskapet Ålan d 

av l ac::;en om godkännan de av vi s sa stadgan

den i de t mellan Re ~ublikens Finla nd och 

Konungariket 

undvikande a v 

Danma rk ingångna av t ale t f ö r 

dubbelbeskattning beträffande 

ska tter å kvarl å tenskap, till den del, 

fördra~e t innehå ll e r 

bära avvikel se r frå n 

H~lsingfors den 27 apri l 

som inne-stadgan den, 

självstyrelselagen . 

1956. 

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

'r.f.justitieminister _ lf~ u~ 
Vilho Väyrynen 

1956 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 104 (11955 Rd.). 

• 

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 Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
kvarlåtenskap. · 

Till 1955 års Riksdag har överlämnats 
Regeringens proposition N: o 104 med förslag 
t ill lag om godkännande av vissa stadgan
den i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap, och har nu församlade Riksdag, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N: o 1, beslutat 

godkänna de stadganden och be-

stämmelser i det den 18 juli 1955 i 
Köpenhamn mellan Republiken Fin
land och Konungariket Danmark in
gångna avtalet för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande .skatter 
å kvarlåtenskap, som kräva Riks
dagens samtycke. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republfäen Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av .dubbelbeskattning beträffande skatter 

å kvarlåtenskap. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Köpenhamn den 18 juli 1955 mellan Republi
ken Finland och Konungariket Danmark 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel
heskattning beträffande skatter å kvarlåten-

Helsingfors den 23 mars 1956. 

3096/56 

3096/56 

skap skola, försåvitt de höra till lagstiftnin
gens område, vara i kraft såsom om dem över
enskommits. Närmare föreskrifter angående 
verkställigheten av nämnda stadganden och 

·bestämmelser utfärdas genom förordning. 
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N: o 104 3 

översättning. 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Danmark för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvar

låtenskap. 

Republiken Finland och Konungariket 
Danmark hava överenskommit att sluta av
tal för undvikande av dubbelbeskattning be
träffande skatter å kvarlåtenskap. 

För detta ändamål hava till befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Republikens charge d'affaires ad interim i 
Köpenhamn, ambassadsekreteraren Åke Os
sian Gunnar Backström, och 

Hans Majestät Konungen av Danmark: 

Sin stats- och utrikesminister Hans Chri-
stian Svane Hansen, , 
vilka, efter att hava granskat varandras full
makter och funnit dem i god och behörig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
Avtalet är tillämpligt på skatter å kvar

låtenskap efter finska och danska medbor
gare. 

Avtalet gäller för Danmarks del likväl 
icke Färöarna och Grönland. 

Artikel 2. 
Såsom skatter å kvarlåtenskap anses för 

närvarande: 
beträffande Danmark avgift för arv och 

därmed jämförligt fång (arveavgift); 

beträffande Finland arvsskatt och kom
munalskatt, såvitt den avser arv och testa
mente, ävensom fattigprocent. 

Avtalet skall även tillämpas på alla andra 
i anledning av dödsfall utgående skatter å 
kvarlåtenskap, som påläggas i Finland eller 

3096/ 56 
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OVERENSKOMST 

mellem Kongeriget Danmark og Republik
ken Finland til undgåelse af dobbeltbeskat

ning vedr~rende skatter af arvemidler. 

Kongeriget Danmark og Republikken Fin
land er blevet enige om at indgå en overens
komst til undgåelse af dobbeltbeskatning 
vedrprende skatter af arvemidler. 

I dette pjemed har til befuldmregtigede 
udnrevnt: 

Hans JVIa_jestret Kongen af Danmark: 

Sin stats- og udenrigsminister Hans Chri
stian Svane Hansen, og 

Republikken Finlands Prresident: 

Republikkens charge d'affaires a. i. i Kp
benhavn, ambassadesekretmr Åke Ossian 
Gunnar Backström, 
som efter at have underspgt hinandens fuld
magter og fundet dem i god og behprig form 
er blevet enige om fplgende bestemmelser: 

Artikel l. 
Overenskomsten finder anvendelse på skat

ter af arvemidler efter danske og finske 
statsborgere. 

Overenskomsten grelder for Danmarks ved
kommende ikke for Frerperne og· Grpnland. 

Artikel 2. 
Som skatter af arvemidler anses for pje

blikket: 
For Danmarks vedkommende afgift af arv 

og hermed ligestillede erhvervelser (arve
afgift), 

for Finlands vedkonunende arvsskatt og 
kommunalskatt, for så . vidt den angår arv 
såvel legal som testamentarisk samt fattig-
procent. · 

Overenskomsten skal også finde anvendelse 
på enhver anden i anledning af dpdsfald 
pålagt skat af arvemidler, som efter under-

il 

1 d en t 

n ende 

1 

a an-

d-

inl nd 
I 

I juli 1 955 
I 

V U b 1-

1 kvarl' t 

l el ·en 

e i V 

d n-

f ör ·-
up hs-

nd n 

2 ?'"" 

9 t:v , n 

t · nte 

d tin 

3 punk ~ 

nd hä - V 

tträdand 

d. edd 

t ,n 1 



4 
N:o 104 

Danmark efter undertecknandet av detta av
tal, vare sig skatterna utgå på kvarlåtenskap 
i dess helhet eller på arvs- eller testaments-

t egnelsen af denne overenskomst pålregges i 
Danmark eller Finland, hvad enten skatterne 
svares af arvemicllerne i deres helhed eller 
af de enkelte arve- eller testamentslodder. 

lotter. 
Artikel 3. 

Artikel 3. 
Fast egendom, vari inbegripas gruvor och 

andra naturtillgångar, beskattas allenast 
den stat, där förmögenheten är belägen. 

Fast ejendom, herunder indbefattet gru
ber og anden naturforekomst, beskattes alene 
i den af de to stater, hvor ejendommen er 

I fast egendom inbegripas . icke levande 
eller döda inventarier, ej heller nyttjande
rätt till fast egendom eller avkomst eller an
nan förmån av sådan egendom. 

Rätt till royalty, som utgår för nyttjande 
av fast egendom, beskattas i den stat, där 
den fasta egendomen är belägen. 

Artikel 4. 
Egendom, varå artikel 3 icke är tillämplig, 

beskattas allenast i den av staterna, där den 
avlidne vid dödsfallet var bosatt. 

Den avlidne anses enligt detta avtal hava 
varit bosatt i en av staterna, om han där 
haft sitt egentliga bo och hemvist. Skulle 
tvivelsmål uppstå, i vilken av de båda sta
terna den avlidne sålunda skall anses hava 
varit bosatt, eller kan den avlidne anses 
hava varit bosatt i båda staterna, skall frå
gan om bosättningsorten avgöras genom sär
skild överenskommelse mellan de högsta fi
nansmyndigheterna i de båda staterna. Hän
syn skall därvid tagas till i vilkendera staten 
den avlidne vid sin död hade de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna 
eller, om ej heller detta kan avgöras, till 
medborgarskapet. 

Har den avlidne icke haft sitt egentliga 
bo och hemvist i någon av staterna, anses 
han hava varit bosatt i den av staterna, i 
vilken han ägt medborgarskap; har han ägt 
medborgarskap i båda staterna, skall frågan 
om va1~ han skall anses hava varit bosatt av
göras genom särskild överenskommelse mel
lan de högsta finansmyndigheterna. 

beliggende. 
Under fast ejendom medregnes ikke be-

sretning og inventar og heller ikke brugsret 
til fast ejendom eller ret til indtregt eller 
andet udbytte af en sådan ejendom. 

Ret til royalty, som erlregges for udnyt
telsen af fast ejendom; beskattes i den stat, 
hvor den faste ejendom er beliggende. 

Artikel 4. 
Formue, hvorpå artikel 3 ikke finder an

vendelse, beskattes ale-ne i den af staterne, 
hvor den afdpde ved dpdsfaldet var basat. 

Ifplge denne overenskomst betragtes af
dpde som havende vreret basat i en af sta
terne, hvis han har haft fast boprel og hjem
sted der. Skulle der opstå tvivl om, i hvilken 
af de to stater afdpde således skal anses for 
at have vreret bosat, eller kan den afd~de 
anses som havende vreret basat i begge sta
ter, skal spprgsmålet om, hvilket sted afdpde 
var basat, afgpres ved srerlig overenskomst 
mellem de hpjeste finansmyndigheder i begge 
stater. Ved afgprelsen skal hensyn tages til, 
med hvilken af staterne afdpde ved dpdsfal
det havde de strerkeste personlige og pkono
miske förbindelser, eller hvis heller ikkc 
dette kan afgpres, til statsborgerforholdet. 

Har afd9}de ikke haft fast boprel og hjem
sted i nogen af staterne, anses han for at 
have vreret statsborger; har han vreret stats
borger i begge stater, skal spprgsmålet om, 
hvor han skal anses for at have vreret bosat, 
afgpres ved srerlig overenskomst mellem de 
hpjeste finansmyndigheder. 

Artikel 5. 
Artikel 5. 

Gäld, vilken hänför sig till efterlämnad 
egendom, som avses i artikel 3 eller för vil
ken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas 
i den stat, som äger rätt att beskatta den 
ifrågavarande egendomen, på samma egen
dom eller på annan egendom, som den staten 
äger rätt att beskatta. Annan gäld än nu 

Greld, som vedrprer efterladte fonnuego
der af den i artikel 3 omhandlede art, eller 
for hvilken sådanne formuegoder er stillet 
som sikkerhed, fradrages i den stat, som ar 
ret til at beskatte det omhandlede gode, i 
dettes vrerdi eller i vrerdien af andre formue
goder, som den pågreldende stat har beskat-

Vilho Väyryne n 
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s~gts ~vräkn~s på egendom, vartill beskatt
r:mgsra~ten tillkommer den stat, där den av
lidne vid dödsfallet var bosatt. 

Överstiger den gäld, som enligt första 
stycket skall avräknas i en av staterna, vär
det a~ all ~~n egendom, som ifrågavarande 
~tat a~er ratt att beskatta, avräknas det 
o:verskJutan~e gä~~beloppet på egendom, var
till beskattmngsratten tillkommer den andra 
staten. 

På fideikommissegendom avräknas likväl 
ei::dast den gäld, för vilken denna egendom 
haftar eller för vilken den utgör säkerhet. 

Artikel 6. 
.. Oi~ beskattningsrätten till kvarlåtenskap 
a~~- fördelad .. mellan båda staterna, skall be
t~~ffande ratten att uttaga skatt i den stat 
~lar den .. avlidne vid sin död var bosatt föl~ 
Jande galla: ' 

Skatt~~ m~ uttagas med högst det belopp, 
som utgor skillnaden mellan å ena sidan den 
skatt,

0 

som skulle ~ava utgått, därest hela 
kvarlatenskapen tagits till beskattninrr i den 
staten, och å andra sidan . den skatt som 
skulle hava utgått därest staten beskattat 
allenast .~en .~el av ~varlåtenskapen, vartill 
beskattnmgsratten tillkommer den andra 
stat en. 

Artikel 7. 
. Genom d~tta avtal beröres icke den rätt 

till ~kattefnhet, som i kraft av folkrättens 
al~manna regler medgivits eller framdeles 
ma ko_:nma att i~edgivas diplomatiska eller 
konsulara befattnmgshavare. 

.1 den mån på grund av sådan skatte
~rihet , på~öran~e ~v skatt å kvarlåtenskap 
icke s~er I anstallnmgslandet, förbehålles be
skattnmgen hemlandet. 

Artikel 8. 
. Kan det påvisas, att av beskattnino·smyn

d~.g~heterna I .. de båda staterna vidta;na åt
ga1 der . medfora en mot detta avtals princi
per stridande beskattning, må den, som träf
f1;1:t~ av dubbelbeskattning·en, göra erinringar 
harnm hos den av ·de båda staterna, där han 
med ~otsv~rande tillämpning av bestämmel
s~~·na I arti~el 4 skall anses vara bosatt eller 
d~r d~n a~hdne enligt detta avtal skall anses 
v;d sm dod hava varit bosatt. Anses erin
rmgarna grundade, vidtager denna stat er-

3096/56 

ningsretten til. Anden greld end foran 
nrevn~ fradrages i formuegoder, hvortil be
skatmngsretten tilkommer den stat hvor 
afdpde ved dpdsfaldet var bosat ' 

Overstiger den greld, som ifplge fprste 
s~ykke skal fradrages i e.n af staterne, vrer
dien af alle de formuegoder, som den pågrel
dende stat har retten til at beskatte fra
drages det o_vers~ydende greldsbelpb i d~ for
muego~er, til hv1lke den anden stat har be
skattmngsretten. 

I fideikommissarisk formue fradrages dog 
alene den greld, som hrefter på den pågrel
dende formue, eller som dem1e tjener til sik
kerhed for. 

Artikel 6. 
Såfremt beskatningsretten til arvemidler 

e: delt mellem begge stater, skal der an
gaende retten til at krreve afgift i den stat 
hvor afdpde ved dpdsfaldet var bosat o·~ld~ 
fplgende: ' "' 

Afgiften må hpjest beregnes til det belpb 
som udg?r forskellen mellem på den ene sid~ 
den afgif~, som skulle vrere beregnet, så
fremt afg1ften af alle de efterladte arvemid
ler skul~e berigtiges i denne stat, og på den 
anden

0 

side den afgift, som skulle vrere bereg
net , safremt der ale_ne skulle beregnes afgift 
af den del af arvem1dlerne, der henhprer un
der den anden stats beskatningsområde. 

Artikel 7. 

tl. 1Dem~.e ov:renskomst berprer ikke den ret 
afgiftsfnhed, som i henhold til folkeret

te!1s almi_ndeli_ge regler r eller i fremtiden 
matte bhv~ mdrpmmet diplomatiske eller 
konsulrere tJenestemamd. 

I den udst~rekni~g arvemidler på grund 
af denne afgiftsfr1hed ikke beskattes i an
sa:ttelseslandet, forbeholdes beskatningsretten 
hJemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvises, at bestemmelser som er 

truffet af beskatningsmyndighedern~ i de to 
~ater, I~~ed~prer en .beskatning, der strider 

od prmcipperne 1 denne overenskomst 
k~n elen, der udsreettes for dobbeltbeskat~ 
nmgen, fremsrette indsigelse herimod i den 
af de to st~ter, hvor han ved tilsvarende an
vendelse af . bestemmelserne i artikel 4 skal 
~nses som vrerencle bosat, eller hvor afdpde 
I henhold til denne overenskomst skal anses 
for at have vreret basat ved sin dpd. Anses li' 
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6 N:o 104 

fordediga åtg·ärder för dubbelbeskattningens 
undanröjande. 

Dylika erinringar skola i regel göras inom 
två år efter utgången av det kalenderår, un
der vilket den skattskyldige erhöll kännedom 
om dubbelbeskattning. 

Artikel 9. 
De högsta finansmyndigheterna i de båda 

staterna må träffa särskilda överenskommel
ser för genomförande av avtalet ävensom till 
undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, 
som icke regleras i detta avtal eller som 
kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så 
ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål 
uppkommer i fråga om avtalets tolkning och 
tillämpning. 

Artikel 10. 
Detta avtal, som uppgjorts i tvenne origi

nalexemplar, på finska och danska språken, 
vilka båda texter äga lika vitsord, skall rati
ficeras och skola ratifikationshandlingarna 
snarast möjligt utväxlas i Helsingfors. 

Avtalet träder i kraft den dag utväxlingen 
av ratifikationshandlingarna sker och till

. lämpas i de fall, då arvlåtare eller testato1; 
avlidit på eller efter nämnda dag. 

Artikel 11. 
Avtalet skall förbliva gällande så länge 

det icke uppsäges av någondera av de av
talsslutande staterna. Uppsägning skall äga 
rum minst sex månader före kalenderårets 
utgång. Har uppsägningstiden iakttagits, 
upphör avtalets giltighet med kalenderårets 
utgång; dock att avtalet alltjämt skall äga 
tillämpning i de fall, då arvlåtaren eller 
testatorn avlidit före årets utgång. 

Till bekräftelse härav hava de båda stater
nas befullmäktigade ombud undertecknat 
detta avtal och försett det med sina sigill. 

Uppgjort i Köpenhamn den 18 juli 1955. 

Åke B ackström. 

H. C. Hans en. 

indsigelsen for beg,:lndet, trreffer sidst
nrevnte stat de npdvendige forholdsregler til 
undgåelse af dobbeltbeskatningen. 

Sådan indsigelse skal som regel fremsret
tes inden 2 år efter udgangen af det kalen
derår, i hvilket den afgiftspligtige fik kend
skab til dobbeltbeskatningen. 

Artikel 9. 
De hpjeste finansmyndigheder i de to 

stater kan trreffe srerlig aftale til gennem
fprelse af overenskomsten såvel som til und
gå.else af dobbeltbeskatning med hensyn til 
de i artikel 2 nrevnte skatter i tilfrelde, som 
ikke reguleres i denne overenskomst, eller 
som kan opstå ved overenskomstens anven
delse, såvel som i tilfrelde, hvor der opstår 
vanskeligheder eller tvivl med hensyn til 
overenskomstens fortolkning og anvendelse . . 

Artikel 10. 
Denne overenskomst, som er affattet i to 

originaleksemplarer i det danske og det 
finske sprog, hvilke to eksemplarer har 
samme gyldighed, skal ratificeres og ratifika
tionsdokumenterne skal snarest muligt ud
veksles i Helsingfors. 

Overenskomsten trreder i kraft den dag, 
udvekslingen af ratifikationsdokumenterne 
sker, og finder anvendelse i de tilfrelde, hvor 
arvelader eller testator afgår ved dpden på 
eller efter nrevnte dag. 

Artikel 11. 
Overenskomsten skal grelde, sålrenge den 

ikke opsiges af riogen af de kontraherende 
stater. Opsigelse skal finde sted mindst seks 
måneder fpr kalenderårets udgang. Er opsi
gelsesfristen iagttaget, ophprer overens
komstens gyldighed ved kalenderårets ud
gang, dog at overenskomsten fremdeles fin
der anvendelse i alle tilfrelde, hvor arvela
deren eller testator er afgået ved dpden in
den årets udgang. 

Til beskrreftelse herpå har de to staters 
befuldmregtigede undertegnet denne over
enskomst og forsynet samme med deres segl. 

Udfrerdiget i Kpbenhavn den 18. juli 1955. 

H. C. H ansen. 

Åke Backström. 

Vilho Väyrynen 
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1956 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 104 (r1955 Rd.). 

1956 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 104 (11955 Rd.). 

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 Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
kvarlåtenskap. 

Till 1955 års Riksdag har överlämnats 
Regeringens proposition N: o 104 med förslag 
t ill lag om godkännande av vissa stadgan
den i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för · undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap, och har nu församlade Riksdag, 
som i ärendet emottag·it Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N : o 1, beslutat 

goclkännn cle sfodgnnden och be-

stämmelser i det elen 18 juli 1955 i 
Köpenhetmn melletn Republiken Fin
lnnd och Konimgnriket Detnmetrk in
gångnn nvtetlet för undviketnde nv 
clubbelbesknttning beträffnncle skcitter 
å kvnrlåtensketp, som krävet Riks
dagens samtycke. 

Därjämte har Riksdagen antagit följ ande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 

å kvarlåtenskap. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Köpenhamn den 18 juli 1955 mellan Republi
ken Finland och Konungariket Danmark 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvarlåten-

Helsingfors elen 23 mars 1956. 

3096/ 56 

skap skola, försåvitt de höra till lagstiftnin
gens område, vara i kraft såsom om dem över
enskommits. Närmare föreskrifter angående 
verkställigheten av nämnda stadgandcn och 
bestämmelser utfärdas genom förordning. 
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N:o 104 3 

Översättning. 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Danmark för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvar

låtenskap. 

Republiken Finland och Konungariket 
Danmark hava överenskommit att sluta av
tal för undvikande av dubbelbeskattning be
träffande skatter å kvarlåtenskap. 

För detta ändamål hava till befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Republikens charge d'affaires ad interim i 
Köpenhamn, ambassadsekreteraren Åke Os
sian Gunnar Backström, och 

Hans Majestät Konungen av Danmark: 

Sin stats- och utrikesminister Hans Chri
stian Svane Hansen, 
vilka, efter att hava granskat varandras full
makter och funnit dem i god och behorig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
Avtalet är tillämpligt på skatter å kvar

låtenskap efter finska och danska medbor
gare. 

Avtalet gäller för Danmarks del likväl 
icke Färöarna och Grönland. 

Artikel 2. 
Såsom skatter å kvarlåtenskap anses för 

närvarande : 
beträffande Danmark avgift för arv och 

därmed jämförligt fång (arveavgift); 

beträffande Finland arvsskatt och kom
munalskatt, såvitt den avser arv och testa
mente, ävensom fattigprocent. 

Avtalet skall även tillämpas på alla andra 
i anledning av dödsfall utgående skatter å 
kvarlåtenskap, som påläggas i Finland eller 

3096/ 56 

OVERENSKOMST 

mellem Kongeriget Danmark og Republik
ken Finland til undgåelse af dobbeltbeskat

ning vedrprende skatter af arvemidler. 

Kongeriget Danmark og Republikken Fin
land er blevet enige om at indgå en overens
komst til undgåelse · af dobbeltbeskatning 
vedrprende skatter af arvemidler. 

I dette 9)jemed har til befuldmregtigede 
udnrevnt: 

Hans Majestret Kongen af Danmark : 

Sin stats- og udenrigsminister Hans Chri
stian Svane Hansen, og 

Republikken Finlands Prresident: 

Republikkens charge d'affaires a. i. i Kp
benhavn, ambassadesekretrer Åke Ossian 
Gunnar Backström, 
som efter at have underspgt hinandens fuld
magter og fundet dem i god og behprig form 
er blevet enige om fplgende bestemmelser: 

Artikel 1. 
Overenskomsten finder anvendelse på skat

ter . af arvemidler efter danske og finske 
statsborgere. 

Overenskomsten grelder for Danmarks ved
kommende ikke for Frerperne og Grpnland. 

Artikel 2. 
Som skatter af arvemidler anses for pje

blikket: 
For Danmarks vedkommende afgift af arv 

og hermed ligestillede erhvervelser ( arve
afgift), 

for Finlands vedkonunende arvsskatt og 
komml1nalskatt, for så vidt den angår arv 
såvel legal som testamentarisk samt fattig
procent. 

Overenskomsten skal også finde anvendelse 
på enhver anden i anledning af dpdsfald 
pålagt skat af arvemidler, som efter under-
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4 N: o 104 

Danmark efter undertecknandet av detta av
tal, vare sig skatterna utgå på kvarlåtenskap 
i dess helhet eller på arvs- eller testaments
lotter. 

Artikel 3. 
Fast egendom, vari inbegripas gruvor och 

andra naturtillgångar, beskattas allenast 
elen stat, där förmögenheten är belägen. 

I fast egendom inbegripas icke levande 
eller döda inventa1~ier, ej heller nyttjande
rätt till fast egendom eller avkomst eller an
nan förmån av sådan egendom. 

Rätt till royalty, som utgår för nyttjande 
av fast egendom, beskattas i den stat, där 
den fasta egendomen är belägen. 

Artikel 4. 
Egendom, varå artikel 3 icke är tillämplig·, 

beskattas allenast i den av staterna, där den 
avlidne vid dödsfallet var bosatt. 

Den avlidne anses enligt detta avtal hava 
varit bosatt i en av staterna, om han där 
haft sitt egentliga bo och· hemvist. Skulle 
tvivelsmål uppstå, i vilken av de båda sta
terna den avlidne sålunda skall anses hava 
varit bosatt, eller kan den avlidne anses 
hava varit bosatt i båda staterna, skall frå
gan om bosättningsorten avgöras genom sär
skild överenskommelse mellan de högsta fi
nansmyndigheterna i de båda staterna. Hän
syn skall därvid tagas till i vilkendera staten 
den avlidne vid sin död hade de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna 
eller, om ej heller detta kan avgöras, till 
medborgarskapet. 

Har den avlidne icke haft sitt egentliga 
bo och hemvist i någon av staterna, anses 
han hava varit bosatt i den av staterna, i 
vilken han ägt medborgarskap; har han ägt 
medborgarskap.. i båda staterna, skall frågan 
om var han skall anses hava varit bosatt av
göras genom särskild överenskommelse mel
lan de högsta finansmyndigheterna. 

Artikel 5. 
Gäld, vilken hänför sig till efterlämnad 

egendom, som avses i artikel 3 eller för vil
ken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas 
i den stat, som äger rätt att beskatta den 
ifrågavarande egendomen, på samma egen
dom eller på annan egendom, som den staten 
äger rätt att beskatta. Annan gäld än nu 

tegnelsen af denne overenskomst pålregges i 
Danmark eller Finland, hvad enten skatterne 
svares af arvemidlerne i deres helhed eller 
af de enkelte arve- eller testamentslodder. 

Artikel 3. 
Fast ejendom, herunder indbefattet gru

ber og anden naturforekomst, beskattes alene 
i den af de to stater, hvor ejendommen er 
beliggende. 

Under fast ejendom medregnes ikke be
sretning og inventar og heller ikke brugsret 
til fast ejendom eller ret til indtregt eller 
andet udbytte af en sådan ejendom. 

Ret til royalty, som erlregges for udnyt
telsen af fast ejendom, beskattes i den stat, 
hvor den faste ejendom er beliggende. 

Artikel 4. 
Formue, hvorpå artikel 3 ikke finder an

vendelse, beskattes alene i den af staterne, 
hvor den afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Ifplge denne overenskomst betragtes af
dpde som havende vreret bosat i en af sta
terne, hvis han har haft fast boprel og hjem
sted der. Skulle der opstå tvivl om, i hvilken 
af de to stater afdpde således skal anses for 
at have vreret bosat, eller kan den afdpde 
anses som havende vreret bosat i begge sta
ter, skal spprgsmålet om, hvilket sted afdpde 
var bosat, afgpres ved srerlig overenskomst 
mellem de hpjeste finansmyndigheder i begge 
stater. Ved afgprelsen skal hensyn tages til, 
med hvilken af staterne afdpde ved dpdsfal
det havde de strerkeste personlige og pkono
miske förbindelser, eller hvis heller ikke 
dette kan afgpres, til statsborgerforholdet. 

Har afdpde ikke haft fast boprel og· hjem
sted i nogen af staterne, anses han for at 
ha ve vreret statsborger; har han vreret stats
borger i begge stater, skal spprgsmålet om, 
hvor han skal anses for at have vreret bosat, 
afgpres ved srerlig overenskomst mellem de 
hpjeste finansmyndigheder. 

Artikel 5. 
Greld, som vedrprer efterladte formuego

der af den i artikel 3 omhandlede art, eller 
for hvilken så,danne formuegoder er stillet 
som sikkerhed, fradrages i den stat, som har 
ret til at beskatte det omhandlede gode, i 
dettes vIBrdi eller i vrerdien af andre formue
goder, som den pågreldend(;l stat har beskat-

1956 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N :o 104 (11955 Rd.) . 

N:o 104 5 

sagts avräknas på egendom, vartill beskatt
ningsrätten tillkommer den stat, där den av
lidne vid dödsfallet var bosatt. 

överstiger den gäld, som enligt första 
stycket skall avräknas i en av staterna, vär
det av all den egendom, som ifrågavarande 
stat äger rätt att beskatta, avrälmas det 
överskjutande gäldbeloppet på egendom, var
till beskattningsrätten tillkommer den andra 
staten. 

På fideikommissegendom avräknas likväl 
endast den gäld, för vilken denna egendom 
häftar eller för vilken den utgör säkerhet. 

Artikel 6. 
Om beskattningsrätten till kvarlåtenskap 

är fördelad mellan båda staterna, skall be
träffande rätten att uttaga skatt i den stat, 
där den avlidne vid sin död var bosatt, föl
jande gälla: 

Skatten må uttagas med högst det belopp, 
som utgör skillnaden mellan å ena sidan den 
skatt, som skulle hava utgått, därest hela 
kvarlåtenskapen tagits till beskattning i den 
staten, och å andra sidan den skatt, som 
skulle hava utgått därest staten beskattat 
allenast den del av kvarlåtenskapen, vartill 
beskattningsrätten tillkommer den andra 
:;ta ten. 

Artikel 7. 
Genom detta avtal beröres icke den rätt 

till skattefrihet, som i kraft av folkrättens 
allmänna regler medgivits eller framdeles 
må komma att medgivas diplomatiska eller 
konsulära befattningshavare. 

I den mån på grund av sådan skatte
frihet påförande av skatt å kvarlåtenskap 
icke sker i anställningslandet, förbehålles be
skattningen hemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvisas, att av beskattningsmyn

digheterna i de båda staterna vidtagna åt
gärder medföra en mot detta avtals princi
per stridande beskattning, må den, som träf
fats av dubbelbeskattningen, göra erinringar 
härom ho.s den av de båda staterna, där han 
med motsvarande tillämpning av bestämmel
serna i artikel 4 skall anses vara bosatt eller 
där den avlidne enligt detta avtal skall anses 
vid sin död hava varit bosatt. Anses erin
ringarna grundade, vidtager denna stat er-

ningsretten til. Anden greld end foran 
nrevnt fradrages i formuegoder, hvortil be
skatningsretten tilkommer den stat, hvor 
afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Overstiger den gIBld, som ifplge fprste 
stykke skal fradrages i en af staterne, vrer
dien af alle de formuegoder, som den påg::el
dende stat har retten til at beskatte, fra
drages det overskydende greldsbelpb i de for
muegoder, til hvilke den anden stat har be
skattningsretten. 

I fideikommissarisk formue fradrages dog 
alene den greld, som hrefter på den pågrel
dende formue, eller som denne tjener til sik
kerhed for. 

Artikel 6. 
Såfremt beskatningsretten til arvemidler 

er delt mellem begge stater, skal der an-_ 
gående retten til at krreve afgift i den stat, 
hvor afdpde ved dpdsfaldet var bosat, grelde 
fplgende: 

Afgiften må hpjest beregnes til det belpb, 
som udgpr forskellen mellem på den ene side 
den afgift, som skulle vrere beregnet, så
fremt afgiften af alle de efterladte arvemid
ler skulle berigtiges i denne stat, og på den 
anden side den afgift, som skulle vrere bereg
net, såfremt der alene skulle beregnes afgift 
af den del af arvemidlerne, der henhprer un
der den anden stats beskatningsområde. 

Artikel 7. 
Denne overenskomst berprer ikke den ret 

til afgiftsfrihed, som i henhold til folkeret
tens almindelige regler er eller i fremtiden 
måtte blive indrpmmet diplomatiske eller 
konsulrere tjenestsmrend. 

I den udstrrekning · arvemidler på grund 
af denne . afgiftsfrihed ikke beskattes i an
SIBttelseslandet, forbeholdes beskatningsretten 
hjemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvises, at bestemmelser, som er 

truffet af beskatningsmyndighederne i de to 
stater, medfprer en beskatning, der strider 
mod principperne i denne overenskomst, 
kan den, der udsreettes for dobbeltbeskat
ningen, fremsrette indsigelse .herimod i den 
af de to stater, hvor han ved tilsvarende an
vendelse af bestemmelserne i artikel 4 skal 
anses som vrerende bosat, eller hvor afdpde 
i henhold til denne overenskomst skal anses 
for at have vreret bosat ved sin dpd. Anses 
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N:o 104 

forderliga åtgärder för dubbelbeskattningens 
undanröjande. 

Dylika erinringar skola i regel göras inom 
två år efter utgången av det kalenderår, un
der vilket den skattskyldige erhöll kännedom 
om dubbelbeskattning. 

Artikel 9. 
De högsta finansmyndigheterna i de båda 

staterna må träffa särskilda överenskommel
ser för genomförande av avtalet ävensom till 
undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, 
som icke regleras i detta avtal eller som 
kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så 
ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål 
uppkommer i fråga om avtalets tolkning och 
tillämpning. 

Artikel 10. 
Detta avtal, som uppgjorts i tvenne origi

nalexemplar, på finska och danska språken, 
vilka båda texter äga lika vitsord, skall rati
ficeras och skola ratifikationshandlingarna 
snarast möjligt utväxlas i Helsingfors. 

Avtalet träder i kraft den dag utväxlingen 
av ratifikationshandlingarna sker och till
lämpas i de fall, då arvlåtare eller testator 
avlidit på eller efter nämnda dag. 

Artikel 11. 
Avtalet skall förbliva gällande så länge 

det icke uppsäges av någondera av de av
talsslutande staterna. Uppsägning skall äga 
rum minst sex månader före kalenderårets 
utgång. Har uppsägningstiden iakttagits, 
upphör avtalets giltighet med kalenderårets 
utgång; dock · att avtalet alltjämt skall äga 
tillämpning i de fall, då arvlåtaren eller 
testatorn avlidit före årets utgång. 

Till bekräftelse härav hava de båda stater
nas befullmäktigade ombud undertecknat 
detta avtal och försett det med sina sigill. 

Uppgjort i Köpenhamn den 18 juli 1955. 

Äke Backströrn. 

H. 0. H ansen. 

indsigelsen for begi~ndet, trreffer sidst
nrevnte stat de npdvendige forholdsregler til 
undgåelse af dobbeltbeskatningen. 

Sådan indsigelse skal som regel fremsret
tes inden 2 år efter udgangen af det kalen
derår, i hvilket den afgiftspligtige fik kend
skab til dobbeltbeskatningen. 

Artikel 9. 
De hpjeste finansmyndigheder i de to 

stater kan trreffe srerlig aftale til gennem
fprelse af overenskomsten såvel som til und
gåelse af dobbeltbeskatning med hensyn til 
de i artikel 2 nrevnte skatter i tilfrelde, som 
ikke reguleres i denne overenskomst, eller 
som kan opstå ved overenskomstens anven
delse, såvel som i tilfrelde, hvor der opstår 
vanskeligheder eller tvivl med hensyn til 
overenskomstens fortolkning og anvendelse. 

Artikel 10. 
Denne overenskomst, som er affattet i to 

originaleksemplarer i det danske og det 
finske sprog, hvilke to eksemplarer har 
samme gyldighed, skal ratificeres og ratifika
tionsdokumenterne skal snarest muligt ud
veksles i Helsingfors. 

Overenskomsten trreder i kraft den dag, 
udvekslingen af ratifikationsdokumenterne 
sker, og finder anvendelse i de tilfielde, hvor 
arvelader eller testator afgår ved dpden på 
eller efter nievnte dag. 

Artikel 11. 
0 -verenskomsten skal grelde, sålienge den 

ikke opsiges af nogen af de kontraherende 
stater. Opsigelse skal finde sted mindst seks 
måneder fpr kalenderårets udgang. Er opsi
gelsesfristen iagttaget, ophprer overens
komstens gyldighed ved kalenderårets ud
gang, dog at overenskomsten fremdeles fin
der anvendelse i alle tilfrelde, hvor arvela
deren eller testator er afgået ved dpden in
den årets udgang. 

Til beskrreftelse herpå har de to staters 
befuldmiegtigede undertegnet denne over
enskomst og forsynet samme med deres segl. 

Udfrerdiget i Kpbenhavn den 18. juli 1955. 

H. 0. Hans en. 

Åke Backströrn. 
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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 Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
kvarlåtenskap. 

Till 1955 års Riksdag har överlämnats 
Regeringens proposition N: o 104 med förslag 
till lag om godkännande av vissa stadgan
den i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap, och har nu församlade Riksdag, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N: o 1, beslutat 

godkänna de stadganden och be-

stämmelser i det den 18 juli 1955 i 
Köpenhamn mellan Republiken Fin
land och Konungariket Danmark in
gångna avtalet för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter 
å kvcwlåtenskap, som kräva Riks
clctgens samtycke. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 

å kvarlåtenskap. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Köpenhamn den 18 juli 1955 mellan Republi
ken Finland och Konungariket Danmark 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvarlåten-

Helsingfors den 23 mars 1956. 

3096/56 
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skap skola, försåvitt de höra till lagstiftnin
gens område, vara i kraft såsom om dem över
enskommits. Närmare föreskrifter angående 
verkställigheten av nämnda stadganden och 
bestämmelser utfärdas genom förordning. 
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översättning. 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Danmark för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvar

låtenskap. 

Republiken Finland och Konungariket 
Danmark hava överenskommit att sluta av
tal för undvikande av dubbelbeskattning be
träffande skatter å kvarlåtenskap. 

För detta ändamål hava till befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Republikens charge d'affaires ad interim i 
Köpenha:rnn, ambassadsekreteraren Åke Os
sian Gunnar Backström, och 

Hans Majestät Konungen av Danmark: 

Sin stats- och utrikesminister Hans Chri
stian Svane Hansen, 
vilka, efter att hava granskat varandras full
makter och funnit dem i god och behörig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
Avtalet är tillämpligt på skatter å kvar

låtenskap efter finska och danska medbor
gare. 

Avtalet gäller för Danmarks del likväl 
icke Färöarna och Grönland. 

Artikel · 2. 
Såsom skatter å kvarlåtenskap anses för 

närvarande: 
beti;äffande Danmark avgift för arv och 

därmed jämförligt fång (arveavgift) ; 

beträffande Finland arvsskatt och kom
munalskatt, såvitt den avser arv och testa
mente, ävensom fattigprocent. 

Avtalet skall även tillämpas på alla andra 
i anledning av dödsfall utgående skatter å 
kvarlåtenskap, som påläggas i Finland eller 

3096/56 

309fi/5G 

OVERENSKOMST 

mellem Kongeriget Danmark og Republik
ken Finland til undgåelse af dobbeltbeskat

ning vedr~rende skatter af arvemidler. 

Kongeriget Danmark og Republikken Fin
land er blevet enige om at indgå en overens
komst til undgåelse af dobbeltbeskatning 
vedrprende skatter af arvemidler. 

I dette pjemed har til befuldmregtigede 
udnaivnt: 

Hans Majestret Kongen af Danmark: 

Sin stats- og udenrigsminister Hans Chri
stian Svane Hansen, og 

Repubiikken Finlands Praisident: 

Republikkens charge d'affaires a. i. i Kp
benhavn, ambassadesekretrer Åke Ossian 
Gunnar Backström, 
som efter at have underspgt hinandens fuld
magter og fundet dem i god og behprig form 
er blevet enige om fplgende bestemmelser: 

Artikel 1. 
Overenskomsten finder anvendelse på skat

ter af arvemidler efter danske og finske 
statsborgere. 

Overenskomsten gailder for Danmarks ved
kommende ikke for Fairperne og Grpnlancl. 

Artikel 2. 
Som skatter af arvemidler anses for pje

blikket: 
For Danmarks vedkommende afgift af arv 

og hermed ligestillede erhvervelser ( arve
afgift), 

for Finlands vedkommende arvsskatt og 
kommunalskatt, for så vidt den angår arv 
såvel legal som testamentarisk samt fattig
procent. 

Overenskomsten skal også finde anvendelse 
på enhver anden i anledning af dpdsfald 
pålagt skat af arvemidler, som efter under-
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Danmark efter undertecknandet av detta av
tal, vare sig skatterna utgå på kvarlåtenskap 
i dess helhet eller på arvs- eller testaments
lotter. 

Artikel 3. 
Fast egendom, vari inbegripas gruvor och 

andra naturtillgångar, beskattas allenast i 
den stat, där förmögenheten är belägen. 

I fast egendom inbegripas icke levande 
eller döda inventarier, ej heller nyttjande
rätt till fast 'egendom eller avkomst eller an
nan förmån av sådan egendom. 

Rätt till royalty, som utgår för nyttjande 
av fast egendom, beskattas i den stat, där 
den fasta egendomen är belägen. · 

Artikel 4. 
Egendom, varå artikel 3 icke är tillämplig, 

beskattas allenast i den av staterna, där den 
avlidne vid dödsfallet var bosatt. 

Den avlidne anses enligt detta avtal hava 
varit bosatt i en av staterna, om han där 
haft sitt egentliga bo och hemvist. Skulle 
tvivelsmål uppstå, i vilken av de båda sta
terna den avlidne sålunda skall anses hava 
varit bosatt, eller kan den avlidne anses 
hava varit bosatt i båda staterna, skall frå
gan om bosättningsorten avgöras genom sär
skild överenskommelse mellan de högsta fi
nansmyndigheterna i de båda staterna. Hän
syn skall därvid tagas till i vilkendera staten 
den avlidne vid sin död hade de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna 
eller, om ej heller detta kan avgöras, till 
medborgarskapet. 

Har den avlidne icke haft sitt egentliga 
bo och hemvist i någon av staterna, anses 
han hava varit bosatt i den av staterna, i 
vilken han ägt medborgarskap; har han ägt 
medborgarskap i båda staterna, skall frågan 
om var han skall anses hava varit bosatt av
göras genom särskild överenskommelse mel
lan de högsta finansmyndigheterna. 

Artikel 5. 
Gäld, vilken hänför sig till efterlämnad 

egendom, som avses i artikel 3 eller för vil
ken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas 
i den stat, som äger rätt att beskatta den 
ifrågavarande egendomen, på samma egen
dom eller på annan egendom, som den staten 
.äger rätt att beskatta. Annan gäld än nu 

tegnelsen af denne overenskomst pålregges i 
Danmark eller Finland, hvad enten skatterne 
svares af arvemidlerne i deres h,elhed eller 
af de enkelte arve- eller testamentslodder. 

Artikel 3. 
Fast ejendom, herunder indbefattet gru

' ber og anden naturforekomst, beskattes alene 
i den af de to stater, hvor ejendommen e1· 
beliggende. 

Under fast ejendom medregnes ikke be
metning og inventar og heller ikke brugsret 
til fast ejendom eller ret til indtregt eller 
andet udbytte af en sådan ejendom. 

Ret til royalty, som erlregges for udnyt
telsen af fast ejendom, beskattes i den stat, 
hvor den faste ejendom er beliggende. 

Artikel 4. 
Formue, hvorpå artikel 3 ikke finder an

vendelse, beskattes alene i den af staterne, 
hvor den afclpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Ifplge denne overenskomst betragtes af
dpde som havende vreret bosat i en af sta
terne, hvis han har haft fast boprel og hjem
sted der. Skulle der opstå tvivl om, i hvilken 
af de to stater afdpde således skal anses for 
at have vreret bosat, eller kan den afdpde 
anses som havende vreret bosat i begge sta
ter, skal spprgsmålet om, hvilket sted afdpde 
var bosat, afgpres ved srerlig overenskomst 
mellem de hpjeste finansmyndigheder i begge 
stater. Ved afgprelsen skal hensyn tages til, 
med hvilken af staterne afdpde ved dpdsfal
det havde de strerkeste personlige og pkono
miske forbindelser, eller hvis heller ikkc 
dette kan afgpres, til statsborgerforholdet. 

Har afdpde ikke haft fast boprel og hjem
sted i nogen af staterne, anses han for at 
have vreret statsborger; har han vreret stats
borger i begge stater, skal spprgsmålet om, 
hvor han skal anses for at have vreret bosat, 
afgpres ved srerlig overenskomst mellem de 
hpjeste finansmyndigheder. 

Artikel 5. 
Greld, som vedrprer . efterladte formuego

der af den i artikel 3 omhandlede art, eller 
for hvilken sådanne formuegoder er stillet 
som sikkerhed, fradrages i den stat, som ha~· 
ret til at beskatte det omhandlede gode, 1 

dettes vrerdi eller i vrerdien af andre formue
~oder, som den pågreldende stat har beskat-
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sagts avräknas på egendom, vartill beskatt
ningsrätten tillkommer den stat, där den av
lidne vid dödsfallet var bosatt. 

Överstiger den gäld, som enligt första 
stycket skall avräknas i en av staterna vär
det av all den egendom, som ifrågava~·ande 
stat äger rätt att beskatta, avräknas det 
överskjutande gäldbeloppet på egendom var
till beskattningsrätten tillkommer den ~ndra 
staten. 

På fideikommissegendom avräknas likväl 
endast den gäld, för vilken denna egendom 
häftar eller för vilken den utgör säkerhet. 

Artikel 6. 
Om beskattningsrätten till kvarlåtenskap 

är fördelad mellan båda staterna, skall be
träffande rätten att uttaga skatt i den stat, 
där den avlidne vid sin död var bosatt, föl
jande gälla: 

Skatten må uttagas med högst det belopp, 
som utgör skillnaden mellan å ena sidan den 
skatt, som skulle hava utgått, därest hela 
kvarlåtenskapen tagits till beskattning i den 
staten, och å andra sidan den skatt som 
skulle hava utgått därest staten besl~attat 
allenast den del av kvarlåtenskapen, vartill 
beskattningsrätten tillkommer den andra 
staten. 

Artikel 7. 
Genom detta avtal beröres icke den rätt 

till skattefrihet, som i kraft av folkrättens 
allmänna regler medgivits eller framdeles 
må komma att medgivas diplomatiska eller 
konsulära befattningshavare. 

I den mån på grund av sådan skatte
~rihet på~örande av skatt å kvarlåtenskap 
rnke sker i anställningslandet, förbehålles be
skattningen he1nlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvisas, att av beskattningsmyn

digheterna i de båda staterna vidtagna åt
gärder medföra en mot detta avtals princi
per stridande beskattning, må den, som träf
fats av dubbelbeskattningen, göra erinringar 
härom hos den av de båda staterna, där han 
med motsvarande tillämpning av bestämmel
serna i artikel 4 skall anses vara bosatt eller 
där den avlidne enligt detta avtal skall anses 
vid sin död hava varit bosatt. Anses erin
ringarna grundade, vidtager denna stat er-
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ningsretten til. Anden greld end foran 
nrevnt fradrages i formuegoder, hvortil be
skatningsretten tilkommer den stat, hvor 
afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Overstiger den greld, som ifplge fprste 
stykke skal fradrages i en af staterne vrer
dien af alle de formuegoder, som den ~ågrel
dende stat har retten til at beskatte fra
drages det overskydende greldsbelpb i d~ for
muegoder, til hvilke den anden stat har be
skattningsretten. 

I fideikommissarisk formue fradrages dog 
alene den greld, som hrefter på den pågrel
dende formue, eller som denne tjener til sik
kerhed for. 

Artikel 6. 
Såfremt beskatningsretten til arvemidler 

er delt mellem begge stater; skal der an
gående retten til at krreve afgift i den stat, 
hvor afdpde ved dpdsfaldet var bosat, grelde 
fplgende: 

Afgiften må hpjest beregnes til det belpb, 
som udgpr forskellen mellem på den ene side 
den afgif.t, som skulle vrere beregnet, så
fremt afg1ften af alle de efterladte arvemid
ler- skulle berigtiges i denne stat, og på deh 
anden side den afgift, som skulle vrere bereg·
net, såfremt der alene skulle beregnes afgift 
af den del af arvemidlerne, der henhprer un
der den anden stats heskatningsområde. 

Artikel 7. 
Denne overenskomst berprer ikke den ret 

til afgiftsfrihed, som i henhold til folkeret
tens almindelige reg'lei· er eller i fremtiden 
måtte blive indrpmmet diplomatiske eller 
konsulrere tjenestemrend. 

I den udstrrekning arvemidler på grund 
af denne afgiftsfrihed ikke beskattes i an
srettelseslandet, forbeholdes beskatningsretten 
hjemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvises, at bestemmelser, som er 

truffet af beskatningsmyndighederne i de to 
stater, medfprer en beskatning, der strider 
mod principperne i denne overenskomst 
kan den, der udsreettes for dobbeltbeskat~ 
ningen, fremsrette indsigelse herimod i den 
af de to stater, hvor han · ved tilsvarende an
vendelse af bestemmelserne i artikel 4 skal 
anses som werende bosat, eller hvor afdpde 
i henhold til denne overenskomst skal anses 
for at have vreTet bosat ved sin dpd. Anses 
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forderliga åtgärder för dubbelbeskattningens 
undanröjande. 

Dylika erinringar skola i regel göras inom 
två år efter utgången av det kalenderår, un
der vilket den skattskyldige erhöll kännedom 
om dubbelbeskattning. 

Artikel 9. 
De högsta finansmyndigheterna i de båda 

staterna må träffa särskilda överenskommel
ser för genomförande av avtalet ävensom till 
undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, 
som icke regleras i detta avtal eller som 
kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så 
ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål 
uppkommer i fråga om avtalets tolkning och 
tillämpning. 

Artikel 10. 
Detta avtal, som uppgjorts i tvenne origi

nalexemplar, på finska och danska språken, 
vilka båda texter äga lika vitsord, skall rati
ficeras och skola ratifikationshandlingarna 
snarast möjligt utväxlas i Helsingfors. 

Avtalet träder i kraft den dag utväxlingen 
av l'atifikationshandlingarna sker och till
lämpas i de fall, då arvlåtare eller testator 
avlidit på eller efter nämnda dag. 

Artikel 11. 
Avtalet skall förbliva gällande så länge 

det icke uppsäges av någondera av de av
talsslutande staterna. Uppsägning skall äga 
rum minst sex månader före kalenderårets 
utgång. Har uppsägningstiden iakttagits, 
upphör avtalets giltighet med kalenderårets 
utgång; dock att avtalet alltjämt skall äga 
tillämpning i de fall, då arvlåtaren eller 
testatorn avlidit före årets utgång. 

Till bekräftelse härav hava de båda stater
nas befullmäktigade ombud undertecknat 
detta avtal och försett det med sina ~igill. 

Uppgjort i Köpenhamn den 18 juli 1955. 

Äke Backströrn. 

H. C. H ansen. 

indsigelsen for beg1 ::ndet, trreffer sidst
nrevnte stat de npdvendige forholdsregler til 
undgåelse af dobbeltbeskatningen. 

Sådan indsigelse skal som regel fremsret
tes inden 2 år efter udgangen af det kalen
derår, i hvilket den afgiftspligtige fik kend
skab til dobbeltbeskatningen. 

Artikel 9. 
De hpjeste finansmyndigheder i de to 

stater kan trreffe srerlig aftale til gennem
fprelse af overenskomsten såvel som til und
gåelse af dobbeltbeskatning med hensyn til 
de i artikel 2 nrevnte skatter i tilfrelde, .som 
ikke reguleres i denne overenskomst, eller 
som kan opstå ved overenskomstens anven
delse, såvel som i tilfrelde, hvor der opstår 
vanskeligheder eller tvivl med hensyn til 
overenskomstens förtolkning og anvenclelse. 

Artikel 10. 
Denne overenskomst, som er affattet i to 

originaleksemplarer i det danske og det 
finske sprog, hvilke to eksemplarer har 
samme gyldighed, skal ratificeres og ratifika
tionsdokumenterne skal snarest muligt ud
veksles i Helsingfors. 

Overenskomsten trreder i kraft den dag, 
hdvekslingen af ratifikationsdokumenterne 
sker, og finder anvendelse i de tilfrelde, hvor 
arvelader eller testator afgår ved dpden på 
eller efter nrevnte dag. 

Artikel 11. 
Overenskomsten skal grelde, sålrenge den 

ikke opsiges af nogen af de kontraherende 
stater. Opsigelse skal finde sted mindst seks 
måneder fpr kalenderårets udgang. Er opsi
gelsesfristen iagttaget, ophprer overens
komstens gyldighed ved kalenderårets ud
gang, dog at overenskomsten fremdeles fin
der anvendelse i alle tilfrelde, hvor arvela
deren eller testator er afgået ved dpden in
den årets udgang. 

Til beskrreftelse herpå har de to staters 
befuldmregtigede undertegnet denne over
enskomst og forsynet samme med deres segl. 

Udfrerdiget i Kpbenhavn den 18. juli 1955. 

H. C. Hans en. 

Åke Backströrn. 
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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 Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
kvarlåtenskap. 

Till 1955 års Riksdag har överlämnats 
Regeringens proposition N: o 104 med förslag 
till lag om godkännande av vissa stadgan
den i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap, och har nu församlade Riksdag, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N: o 1, beslutat 

godkännct de stadganden och be-

stärnmelser i det den 18 juli 1955 i 
Köpenharnn rnellan Republiken Fin
land och Konungariket Danrnark in
gångnct avtalet f är undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter 
å kvarlåtenskap, som kräva Riks
dagens sarntycke. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag : 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 

å kvarlåtenskap. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Köpenhamn den 18 juli 1955 mellan Republi
ken Finland och Konungariket Danmark 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvarJåten-

Helsingfors den 23 mars 1956. 
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skap skola, försåvitt de höra till lagstiftnin
gens område, vara i kraft såsom om dem över- . 
enskommits. Närmare föreskrifter angående 
verkställigheten av nämnda stadganden och 
bestämmelser · utfärdas genom förordning. 
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översättning . 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Danmark för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvar

låtenskap. 

Republiken Finland och · Konungariket 
Danmark hava överenskommit att sluta av

. tal för undvikande av dubbelbeskattning be
träffande skatter å kvarlåtenskap. 

För detta ändamål hava till befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Republikens charge d'affaires ad interim i 
Köpenhamn, ambassadsekreteraren Åke Os
sian Gunnar Backström, och 

Hans Majestät Konungen av Danmark: · 

Sin stats- och utrikesminister Hans Chri
stian Svan(l Hansen, 
vilka, efter att hava granskat varandras full
makter och funnit dem i god och behörig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
Avtalet är tillämpligt på skatter å kvar

låtenskap efter finska och danska medbor
gare. 

Avtalet gäller för Danmarks del likväl 
icke Färöarna och Grönland. 

Artikel 2. 
Såsom skatter å kvarlåtenskap anses för 

närvarande: 
beträffande Danmark avgift för arv och 

därmed jämförligt fång (arveavgift); 

beträffande Finland arvsskatt och kom
munalskatt, såvitt den avser arv och testa
mente, ävensom fattigprocent . 

Avtalet skall även tillämpas på alla andra 
i anledning av dödsfall utgående skatter å 
kvarlåtenskap, som påläggas i Finland eller 
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OVERENSKOMST 

m.ellem Kongeriget Danmark og Republik
ken Finland til undgåelse af dobbeltbeskat

ning vedr~rende skatter af arvemidler. 

Kongeriget Danmark og Republikken Fin
land er blevet enige om at indgå en overens
komst til undgåelse af dobbeltbeskatning 
vedrprende skatter af arvemidler. 

I dette pjemed har til befuldmregtigede 
udrnevnt: 

Hans lVIajestret Kongen af Danmark : 

Sin stats- og udenrigsminister Hans Chri
stian Svane Hansen, og 

Republikken Finlands Pnesident: 

Republikkens 'charge d 'affaires a. i. i Kp
benhavn, ambassadesekretrer Åke Ossian 
Gunnar Backström, 
som efter at have underspgt hinandens fuld
magter og fundet dem i god og behprig form 
er blevet enige om fplgende bestemmelser: 

Artikel 1. 
Overenskomsten finder anvendelse på skat

ter af arvemidler efter danske og finske 
statsborgere. 

Overenskomsten grelder for Danmarks ved
kommende ikke for Frerperne og Grpnlancl. 

Artikel 2. 
Som skatter af arvemidler anses for pje

blikket: 
For Danmarks veclkonunende afgift af arv 

og hermed ligestillede erhvervelser ( arve
afgift), 

for Finlands veclkommende arvsskatt og 
kommunalskatt, for så vidt den angår arv 
såvel legal som testamentarisk samt fattig
procent. 

Overenskomsten skal også finde anvendelse 
på enhver anden i anledning af dpdsfald 
pålagt skat af arvemidler, som efter under-
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Danmark efter undertecknandet av detta av
tal, vare sig skatterna utgå på kvarlåtenskap 
i dess helhet eller på arvs- eller testaments
lotter. 

Artikel 3. 
Fast egendom, vari inbegripas gruvor och 

andra naturtillgångar, beskattas allenast 
den . stat, där förmögenheten är belägen. 

I fast egendom inbegripas icke levande 
eller döda inventarier, ej heller nyttjande
rätt till fast egendom eller avkomst eller an
nan förmån av sådan egendom. 

Rätt till royalty, som utgår för nyttjande 
av fast egendom, beskattas i den stat, där 
den fasta egendomen är belägen. 

Artikel 4. 
Egendom, varå artikel 3 icke är tillämplig, 

beskattas allenast i den av statema, där den 
avlidne vid-dödsfallet var bosatt. 

Den avlidne anses enligt detta avtal hava 
varit bosatt i en av staterna, om han där 
haft sitt egentliga bo och hemvist. Skulle 
tvivelsmål uppstå, i vilken av de båda sta
tema den avlidne sålunda skall anses hava 
varit bosatt, eller kan den avlidne anses 

. hava varit bosatt i båda staterna, skall frå
gan om bosättningsorten avgöras genom sär
skild överenskommelse mellan de högsta fi 
nansmyndigheterna i de båda staterna. Hän
syn skall därvid tagas till i vilkendera staten 
den avlidne vid sin död hade de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna 
eller, om ej heller detta kan avgöras, till 
medborgarskapet. 

Har den avlidne icke haft sitt egentliga 
bo och hemvist i någon av staterna, anses 
han hava varit bosatt i den av staterna, i 
vilken han ägt medborgarskap; har han ägt 
medborgarskap i båda staterna, skall frågan 
om var han skall anses hava varit bosatt av
göras genom särskild överenskommelse mel
lan de högsta finansmyndigheterna. 

Artikel 5. 
Gäld, vilken hänför sig till efterlämnad 

egendom, som avses i artikel 3 eller för vil
ken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas 
i den stat, som äger rätt att beskatta den 
ifrågavarande egendomen, på samma egen
doni. eller på annan egendom, som den staten 
äger rätt att beskatta. Annan gäld än nu 

tegnelsen af denne overenskomst påhegges i 
Danmark eller Finland, hvad enten skatterne 
svares af arvemidlerne i deres helhed eller 
af de enkelte arve- eller testamentslodder. 

Artikel 3. 
Fast ejendom, herund~r indbefattet gru

ber og anden naturforekomst, beskattes alene 
i den af de to stater, hvor ejendommen er 
beliggende. 

Under fast ejendom medregnes ikke be
sretning og inventar og heller ikke brugsret 
til fast ejendom eller ret til indtregt eller 
andet udbytte af en sådan ejendom. 

Ret til royalty, som erlregges for udnyt
telsen af fast ejendom, beskattes i den stat, 
hvor den faste ejendom er beliggende. 

Artikel 4. 
Formue, hvorpå artikel 3 ikke finder an

vendelse, beskattes alene i den af staterne, 
hvor den afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Ifplge denne overenskomst betragtes af
dpde som havende vreret bosat i en af sta
terne, hvis han har haft fast boprel og hjem
sted <ler. Skulle der opstå tvivl om, i hvilken 
af de to stater afdpde således skal anses for 
at have vreret bosat, eller kan den afdpde 
anses som havende vreret bosat i begge sta
ter, skal spprgsmålet om, hvilket sted afd.pde 
,iar bosat, afgpres ved srerlig overenskomst 
mellem de hpjeste finansmyndigheder i begge 
stater. Ved afgprelsen skal hensyn tages til, 
med hvilken af staterne afdpde ved dpdsfal
det havde de strerkeste personlige og pkono
miske forbindelser, eller hvis ieller ikkc 
dette kan afgpres, til statsborgerforholdet. 

Har afdpde ikke haft fast boprel og hjem
sted i nogen af staterne, anses han for at 
have v~ret statsborger; har han vreret stats
borger i begge stater, skal spprgsmålet om, 
hvor han skal anses for at have vreret bosat, 
afgpres ved srerlig ·overenskomst mellem de 
hpjeste finamimyndigheder. 

Artikel 5. 
Greld, som vedrprer efterladte fornmego

der af den i artikel 3 omhandlede art, eller 
for hvilken sådanne formuegoder er stillet 
som sikkerhed, fradrages i den stat, som har 
ret til at beskatte det omhandlede gode, i 
dettes vrerdi eller i vrerdien af andre formue
goder; som den pågreldende stat har b"'skat-
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sagts avräknas på egendom, vartill beskatt
ningsrätten tillkommer den stat, där den av
lidne vid dödsfallet var bosatt. 

Överstiger den gäld, som . enligt första 
stycket skall avräknas i en av staterna, vär
det av all den egendom, som ifrågavarande 
stat äger rätt att beskatta, avräknas det · 
överskjutande gäldbeloppet på egendom, var
till beskattningsrätten tillkommer den andra 
staten. 

På fideikommissegendom avräknas likväl 
endast den -gäld, för . vilken denna egendom 
häftar eller för vilken den utgör säkerhet. 

Artikel 6. 
Om beskattningsrätten till kvarlåtenskap 

är fördelad mellan båda staterna, skall be
träffande rätten att uttaga skatt i den stat, 
där den avlidne vid sin död var bosatt, föl
jande gälla: 

Skatten må uttagas med högst det belopp, 
som utgör skillnaden mellan å ena sidan den 
skatt, som skulle hava utgått, därest hela 
kvarlåtenskapen tagits till beskattning i den 
staten, och å andra sidan den skatt, som 
skulle hava utgått därest staten beskattat 
allenast den del av kvarlåtenskapen, vartill 
beskattningsrätten tillkommer den andra 
staten. 

Artikel 7. 
Genom detta avtal beröres icke den rätt 

till skattefrihet, som i kraft av folkrättens 
allmänna regler medgivits eller framdeles 
må komma att medgivas diplomatiska eller 
konsulära befattningshavare. 

I den mån på grund av sådan skatte
frihet påförande av skatt å kvarlåtenskap 
icke sker i anställningslandet, förbehålles be
skattningen hemlandet. 

.Artikel 8. 
Kan det påvisas, att av beskattningsmyn

digheterna i de båda staterna vidtagna åt
gärder medföra en mot detta avtals princi
per stridande beskattning, må den, som träf
fats av dubbelbeskattningen, göra erinringar 
härom hos den av de båda staterna, där han 
med motsvarande tillämpning av bestämmel
serna i artikel 4 skall anses vara bosatt eller 
där den avlidne enligt detta avtal skall anses 
vid sin död hava varit bosatt. Anses erin
ringarna grundade, vidtager denna stat er-

ningsretten til. Anden greld end foran 
nrevnt fradrages i formuegoder, hvortil be
skatningsretten tilkommer den stat, hvor 
afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Overstiger den greld, som ifplge fprste 
stykke skal fradrages i en af staterne, vrer
dien af alle de formuegoder, som den pågrel
dende stat har retten til at beskatte, fra
drages det overskydende greldsbelpb i de for
muegoder, til hvilke den anden stat har be
skattningsretten. 

I fideikommissarisk formue fradrages dog 
alene den greld, som hrefter på den pågrel
dende formue, eller som denne tjener til sik
kerhed for. 

Artikel 6. 
Såfremt beskatningsretten til arvemidler 

er delt ' mellem begge stater, skal der an
gående retten til at krreve afgift i den stat, 
hvor afdpde ved dpdsfaldet var bosat, grelde 
fplgende: 

Afgiften må hpjest beregnes til det belpb, 
som udgpr forskellen mellem på den ene side 
den afgift, som skulle vrere beregnet, så
fremt afgiften af alle de efterladte arvemid
ler skulle berigtiges i denne stat, og· på den 
anden side den afgift, som skulle vrere bereg
net, såfremt der alene skulle beregnes afgift 
af den del af arvemidlerne, der henhprer un
der den anden stats beskatningsområde. 

Artikel 7. 
Denne overensk.omst berprer ikke den ret 

til afgiftsfrihed, som i henhold til folkeret
tens almindelige regler e1· eller i fremtiden 
måtte blive indrpmmet diplomatiske eller 
konsulrere tjenestemrend. 

I den udstrrekning arvemidler på grund 
af denne afgiftsfrihed ikke beskattes i an- · 
srettelseslandet, forbeholdes beskatningsretten 
hjemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvises, at bestemmelser, som er 

truffet af beskatningsmyndighederne i de to 
stater, medfprer en beskatning, der .strider 
mod principperne i · denne overenskomst, 
kan den, der udsreettes for dobbeltbeskat
ningen, fremsrette indsigelse herimod i den 
af de to stater, hvor han ved tilsvarende an
vendelse af bestemmelserne i artikel 4 skal 
anses som vrereride bosat, eller hvor afdpde 
i henhold til denne overenskomst skal anses 
for at have vreret bosat ved sin dpd. Anses 
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forderliga åtgärder för dubbelbeskattningens 
undanröjande. 

Dylika erinringar skola i regel göras inom 
två år efter utgången av det kalenderår, un
der vilket den skattskyldige erhöll kännedom 
om dubbelbeskattning. 

Artikel 9. 
De högsta finansmyndigheterna i de båda 

staterna må träffa särskilda överenskommel· 
ser för genomförande av avtalet ävensom till 
undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, 
som icke regleras i dett.a avtal eller som 
kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så 
ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål 
uppkommer i fråga om avtalets tolkning och 
tillämpning .. 

_ Artikel 10. 
Detta avtal, som uppgjorts i tvenne origi

nalexemplar, på finska och danska språken, 
vilka båda texter äga lika vitsord, skall rati
ficeras och skola ratifikationshandlingarna 
snarast möjligt utväxlas i Helsingfors. 

Avtalet träder i kraft den dag utväxlingen 
av ratifikationshandlingarna sker och till
lämpas i de fall, då arvlåtare eller t estator 
avlidit på eller efter nämnda dag. 

Artikel 11. 
Avtalet skall förbliva gällande så längy 

det icke uppsäges av någondera av de av
talsslutande staterna. Uppsägning skall äga 
rum minst sex månader före kalenderårets 
utgång. Har uppsägningstiden iakttågits, 
upphör avtalets giltighet med kalenderårets 
utgång; dock att avtalet alltjämt skall äga 
tillämpning i de fall, då arvlåtaren eller 
testatorn avlidit före årets utgång. 

Till bekräftelse härav hava de båda stater
nas befullmäktigade ombud undertecknat 
detta avtal och försett det med sina sigm. 

Uppgjort i Köpenhamn den 18 juli 1955. 

Åke Backsfröm. 

H. 6. H ansen. 

indsigelsen for begi ~ndet , trreffer sidst
nrevnte stat de npdvendige forholdsregler til 
undgåelse af dobbeltbeskatningen. 

Sådan indsigelse skal som regel fremsret
tes inden 2 år efter udgangen af det kalen
derår, i hvilket den .afgiftspligtige fik kend-
skab til dobbeltbeskatningen. -

Artikel 9. 
De hpjeste finansmyndigheder i de to 

stater kan trreffe srerlig aftale til gennem
fprelse af overenskomsten såvel som til und
gåelse af dobbeltbeskatning med hensyn til 
de i artikel 2 nrevnte skatter i tilfrelde, som 
ikke reguleres i denne overenskomst, eller 
som kan opstå ved overenskomstens anven
delse, såvel som i tilfrelde, hvor der opstår 
vanskeligheder eller tvivl med hensyn til 
overenskomste~ fortolkning og anvendelse. 

Artikel 10. 
Denne overenskomst, som er affattet i to 

originaleksemplarer i det danske og det 
finske sprog, hvilke to eksemplarer har 
samme gyldighed, skal-ratificeres og ratifika
tionsdokumenterne skal snarest muligt ud
veksles i Helsingfors. 

Overenskomsten trreder i kraft den dag, 
udvekslingen af ratifikationsdokumenterne 
sker, og finder anvendelse i de tilfrelde, hvor 
arvelader eller testator afgår ved dpden på 
eller efter nrevnte dag. 

Artikel 11. 
Overenskornsten skal grelde, sålrenge den 

ikke opsiges af nogen af de kontraherende 
stater. Opsigelse skal finde sted mindst seks 
rnåneder fpr kalenderårets udgang. Er opsi
gelsesfristen iagttaget, ophprer overens
kornstens gyldighed ved kalenderårets ud
gang, dog at overenskornsten frerndeles fin
der anvendelse i alle tilfrelde, hvor arvela
deren eller testator er afgij,et ved dpden in
den årets udgang. 

Til beskrreftelse herpå har de to staters 
befuldrnregtigede undertegnet denne over
enskornst og forsynet samme med deres segl. 

Udfrerdiget i Kpbenhavn den 18. juli 1955. 

H. C. Hansen. 

Åke B ackström. 
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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 Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
kvarlåtenskap. 

Till 1955 års Riksdag har överlämnats 
Regeringens proposition N: o 104 med förslag 
till lag om godkännande av vissa stadgan
den i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap, och har nu församlade Riksdag, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N: o 1, beslutat 

godkänna de sfodganden och be-

stämmelser i det den 18 juli 1955 i 
Köpenhamn mellan Republiken Fin
land och Konungariket Danmark in
gångna avtalet för iindvikande av 
dubbelbeskcdtning beträffande skatter 
å kvarlåtenskap, som krävci Riks
dagens samtycke. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 

å kvarlåtenskap. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i skap skola, försåvitt de höra till lagstiftnin
Köpenhamn den 18 juli 1955 mellan Republi- gens område, vara i kraft såsom om dem över
ken Finland och Konungariket Damnark enskommits. Närmare föreskrifter angående 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel- verkställigheten av nämnda stadganden och 
bflskattning beträffande skatter å kvarlåten- bestämmelser utfärdas genom förordning·. 

Helsingfors den 23 mars 1956. 
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N :o 104 3 

översättning. 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konunga
riket Danmark för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter å kvar

låtenskap. 

Republiken Finland och Konungariket 
Danmark hava överenskommit att sluta av
tal för undvikande av dubbelbeskattning be
träffande skatter å kvarlåtenskap. 

För detta ändamål hava till befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Republikens charge d'affaires ad interim i 
Köpenhamn, ambassadsekreteraren Åke Os
sian Gunnar Backström, och 

Hans Majestät Konungen av Danmark: 

Sin stats- och utrikesminister Hans Chri
stian Svane Hansen, 
vilka, efter att hava granskat varandras full
makter och funnit dem i god och behörig 
form, överenskommit om följande bestäm
melser: 

Artikel 1. 
Avtalet är tillämpligt på skatter å kvar

låtenskap efter finska och danska medbor
gare. 

Avtalet gäller för Danmarks del likväl 
icke Färöarna och Grönland. 

Artikel 2. 
Såsom skatter å kvarlåtenskap anses för 

närvarande: 
beträffande Danmark avgift för arv och 

därmed jämförligt fång (arveavgift); 

beträffande Finland arvsskatt och kom
munalskatt, såvitt den avser arv och testa
mente, ävensom fattigprocent. 

Avtalet skall även tillämpas på alla andra 
i anledning av dödsfall utgående skatter å 
kvarlåtenskap, som påläggas i Finland eller 

3096/56 
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OVERENSKOMST 

mellem Kongeriget Danmark og Republik
ken Finland til undgåelse af dobbeltbeskat

ning vedr~rende skatter af arvemidler. 

Kongeriget Danmark og Republikken Fin
land er blevet enige om at indgå en overens
komst til undgåelse af dobbeltbeskatning 
vedrprende skatter af arvemidler. 

I dette pjemed har til befuldmregtigede 
udnrevnt: 

Hans lVIajestret Kongen af Danmark: 

Sin stats- og udenrigsminister Hans Chri
stian Svane Hansen, og 

Republikken Finlands Prresident : 

Republikkens charge d'affaires a. i. i Kp
benhavn, ambassadesekretrer Åke Ossian 
Gunnar Backström, 
som efter at have underspgt hinandens fuld
magter og fundet dem i god og behprig form 
er blevet enige om fplgende bestemmelser: 

Artikel l. 
Overenskomsten finder anvendelse på skat

ter af arvemidler efter danske og finske 
statsborgere. 

Overenskomsten grelder for Damnarks ved
kommende ikke for Frerperne og Grpnland. 

Artikel 2. 
Som skatter af arvemidler anses for pje

blikket: 
For Danmarks vedkommende afgift af arv 

og hermed ligestillede erh vervelser ( arve
afgift), 

for Finlands vedkoimnende arvsskatt og 
kommunalskatt, for så vidt den angår arv 
såvel legal som testamentarisk samt fattig
procent. 

Overenskomsten skal også finde anvendelse 
på enhver anden i anledning af dpdsfald 
pålagt skat af arvemidler, som efter under-
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Danmark efter undertecknandet av detta av
tal, vare sig skatterna utgå på kvarlåtenskap 
i dess helhet eller på arvs- eller testaments
lotter. 

Artikel 3. 
Fast egendom, vari inbegripas gruvor och 

andra naturtillgångar, beskattas allenast i 
. den stat, där förmögenheten är belägen. 

I fast egendom inbegripas icke levande 
eller döda inventarier, ej heller nyttjande
rätt till fast egendom eller avkomst eller an
nan förmån av sådan egendom. 

Rätt till royalty, som utgår för nyttjande 
av fast egendom, beskattas i den stat, där 
den fasta egendomen är belägen. 

Artikel 4. 
Egendom, varå artikel 3 icke är tillämplig, 

beskattas allenast i den av staterna, där den 
avlidne vid dödsfallet var bosatt. 

Den avlidne anses enligt detta avtal hava 
varit bosatt i en av staterna, om han där 
haft sitt egentliga bo. och hemvist. Skulle 
tvivelsmål uppstå, i vilken av de båda sta
terna den avlidne sålunda skåll anses hava 
varit bosatt, eller kan den avlidne anses 
hava varit bosatt i båda staterna, skall frå
gan om bosättningsorten avgöras genom sär
skild överenskommelse mellan de högsta fi
nansmyndigheterna i de båda staterna. Hän
syn skall därvid tagas till i vilkendera staten 
den avlidne vid sin död hade de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna 
eller, om ej heller detta kan avgöras, till 
medborgarskapet. 

Har den avlidne icke haft sitt egentliga 
bo och hemvist i någon av staterna, anses 
han hava varit bosatt i den av staterna, i 
vilken han ägt medborgarskap; har han ägt 
medborgarskap i båda staterna, skall frågan 
om var han skall anses hava varit bosatt av
göras genom särskild överenskommelse mel
lan de högsta finansmyndigheterna. 

Artikel 5. 
Gäld, vilken hänför sig till efterlämnad 

egendom, som avses i artikel 3 eller för vil
ken sådan egendom utgör säkerhet, avräknas 
i den stat, som äger rätt att beskatta den 
ifrågavarande egendomen, på samma egen
dom eller på annan egendo1n, som den staten 
äger rätt att beskatta. Annan gäld än nu 

tegnelsen af denne overenskomst pålregges i 
Danmark eller Finland, hvad enten skatterne 
svares af arvemidlerne i deres helhed eller 
af de enkelte arve- eller testamentslodder. 

Artikel 3. 
Fast ejendom, herunder indbefattet gru

ber og anden naturforekomst, beskattes alene 
i den af de to stater, hvor ejendommen e1· 
beliggende. 

Under fast ejendom medregnes ikke be
sretning og inventar og heller ikke brugsret 
til fast ejendom eller ret til indtregt eller 
andet udbytte af en sådan ejendom. 

Ret til royalty, som erlregges for udnyt
telsen af fast ejendom, beskattes i den stat, 
hvor den faste ejendom er beliggende. 

Artikel 4. 
Formue, hvorpå artikel 3 ikke finder an

vendelse, beskattes alene i den af staterne, 
hvor den afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Ifplge demie overenskomst betragtes af
dpde som havende vreret bosat i en af sta
terne, hvis han har haft fast boprel og hjem
sted der. Skulle der opstå tvivl om, i hvilken 
af de to stater afdpde således skal anses for 
at have vreret bosat, eller kan den afdpde 
anses som havende vreret bosat i begge sta
ter, skal spprgsmålet om, hvilket sted afdpde 
var bosat, afgpres ved srerlig overenskomst 
mellem de h!!ljeste finansmyndigheder i begge 
stater. Ved afgprelsen skal hensyn tages til, 
med hvilken af staterne afdpde ved dpdsfal
det havde de strerkeste personlige og pkono
miske forbindelser, eller hvis heller ikkc 
dette kan afgpres, til statsborgerforholdet. 

Har afdpde ikke haft fast boprel og· hjem
sted i nogen af staterne, anses han for at 
have vreret statsborger; har han vreret stats
borger i begge stater, skal spprgsmålet om, 
hvor han skal anses for at have vreret bosat, 

· afgpres ved srerlig overenskomst mellem de 
hpjeste finansmyndigheder. 

Artikel 5. 
Greld, som vedrprer efterladte formuego

der af den i artikel 3 omhandlede art, eller 
for hvilken sådanne iormuegoder er stillet 
som sikkerhed, fradrages i den stat, som har 
ret til at beskatte det omhandlede gode, i 
dettes vrerdi eller i vrerdien af andre formue
goder, som elen pågreldende stat har beskat-
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sagts avräknas på egendom, vartill beskatt
ningsrätten tillkommer den stat, där elen av

. lidne vid dödsfallet var bosatt. 

Överstiger den gäld, som enligt första 
stycket skall avräknas i en av staterna, vär
det av all den egendom, som ifrågavarande 
stat äger rätt att beskatta, avräknas det 
överskjutande gäldbeloppet på egendom, var
till beskattningsrätten tillkommer den andra 
staten. 

På fideikommissegendom avräknas likväl 
endast den gäld, för vilken denna egendom 
häftar eller för vilken den utgör säkerhet. 

Artikel 6. 
Om beskattningsrätten till kvarlåtenskap 

är fördelad mellan båda staterna, skall be
träffande rätten att uttaga skatt i den stat, 
där den avlidne vid sin död var bosatt, föl
jande gälla: 

Skatten må uttagas med högst det belopp, 
som utgör skillnaden mellan å ena sidan den 
skatt, som skulle hava utgått, därest hela 
kvarlåtenskapen tagits till beskattning i den 
staten, och å andra sidan den skatt, som 
skulle hava utgått därest staten beskattat 
allenast den del av kvarlåtenskapen, vartill 
beskatti1ingsrätten tillkommer den andra 
staten. 

Artikel 7. 
Genom detta avtal beröres icke den rätt 

till skattefrihet, som i kraft av folkrättens 
allmänna regler medgivits eller framdeles 
må komma att medgivas diplomatiska eller 
konsulära befattningshavare. 

I den mån på grund av sådan skatte
frihet påförande av skatt å kvarlåtenskap 
icke sker i anställningslandet, förbehålles be
skattningen hemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det påvisas, att av beskattningsmyn

digheterna i de båda staterna vidtagna åt
gärder medföra en mot detta avtals princi
per stridande beskattning, må den, som träf
fats av dubbelbeskattningen, göra erinringar 
härom hos den av de båda staterna, där han 
med motsvarande tillämpning av bestämmel
serna i artikel 4 skall anses vara bosatt eller 
där den avlidne enligt detta avtal skall anses 
vid sin död hava varit bosatt. Anses erin
ringarna grundade, vidtageT denna stat er-

ningsretten til. Anden greld end foran 
nrevnt fradrages i formuegoder, hvortil be
skatningsretten tilkommer den stat, hvor 
afdpde ved dpdsfaldet var bosat. 

Overstiger den greld, som ifplge fprste 
stykke skal fradrages i en af staterne, vrer
dien af alle de formuegoder, som den pågrel
dende stat har retten til at beskatte, fra
drages det overskydende greldsbelpb i de for
muegoder, til hvilke den anden stat har be
ska ttningsretten. 

I fideikomlnissarisk formue fradrages dog 
alene den greld, som hrefter på den pågrel
dende formue, eller som denne tjener til sik
kerhed for. 

Artikel 6. 
Såfremt beskatningsretten til arvemidler 

er delt mellem begge stater, skal der an
gående retten til at krreve afgift i den stat, 
hvor afdpde ved dpdsfaldet var bosat, grelde 
fplgende: 

Afgiften må hpjest beregnes til det belpb, 
som udgpr forskellen mellem på den ene side 
den afgift, som skulle vrere beregnet, så
fremt afgiften af alle de efterladte arvemid
ler skulle berigtiges i denne stat, og på den 
anden side den afgift, som skulle vrere bereg
net, såfremt der alene skulle beregnes afgift 
af den del af arvemidlerne, der henhprer un
der den anden stats beskatningsområde. 

Artikel 7. 
Denne overensko1nst berprer ikke den ret 

til afgiftsfrihed, som i henhold til folkeret
tens almindelige regler er eller i fremtiden 
måtte blive indrpmmet diplomatiske eller 
konsulrere tjenestemrend. 

I den udstrrekning arvemidler på grund 
af denne afgiftsfrihed ikke beskattes i an
srettelseslandet, forbeholdes beskatningsretten 
hjemlandet. 

Artikel 8. 
Kan det -påvises, at bestennnelser, som er 

truffet af beskatningsmyndighederne i de to 
stater, medfprer en beskatning, der strider 
mod principperne i denne overenskomst, 
kan den, <ler udsreettes for dobbeltbeskat
ningen, fremsrette indsigelse herimod i den 
af de to stater, hvor han ved tilsvarende an
vendelse af besteimnelserne i artikel 4 skal 
anses som vrerende bosat, eller hvor afdpde 
i henhold til denne overenskomst skal anses 
for at have vreret bosat ved sin dpd. Anses 
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forderliga åtgärder för dubbelbeskattningens 
undanröjande. 

Dylika erinringar skola i regel göras inom 
två år efter utgången av det kalenderår, un
der vilket den skattskyldige erhöll kännedom 
om dubbelbeskattning. 

Artikel 9. 
De högsta finansmyndigheterna i de båda 

staterna må träffa särskilda överenskommel
ser för genomförande av avtalet ävensom till 
undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande de i artikel 2 angivna skatterna i fall, 
som icke regleras i detta avtal eller som 
kunna uppstå vid tillämpning av avtalet, så 
ock i fall, då svårighet eller tvivelsmål 
uppkommer i fråga om avtalets tolkning och 
tillämpning. 

Artikel 10. 
Detta avtal, som uppgjorts i tvenne ong1-

nalexemplar, på finska och danska språken, 
vilka båda texter äga lika vitsord, skall rati
ficeras och skola ratifikationshandlingarna 
snarast möjligt utväxlas i Helsingfors. 

Avtalet träder i kraft den dag utväxlingen 
av ratifikationshandlingarna sker och till
lämpas i de fall, då arvlåtare eller testator 
avlidit på eller efter nämnda dag. 

Artikel 11. 
Avtalet skall förbliva gällande så länge 

det icke uppsäges av någondera av de av
talsslutande staterna. Uppsägning skall äga 
rum minst sex månader före kalenderårets 
utgång. Har uppsägningstiden iakttagits, 
upphör avtalets giltighet med kalenderårets 
utgång; dock att avtalet alltjämt skall äga 
tillämpning i de fall, då arvlåtaren eller 
testatorn avlidit före årets utgång. 

Till bekräftelse härav hava de båda stater
nas befullmäktigad~ ombud undertecknat 
detta avtal och försett det med sina sigill. 

Uppgjort i Köpenhamn den 18 juli 1955. 

Åke Backströrn. 

H. C. H ansen. 

indsigelsen for begi~ndet, trmffer sidst
nmvnte stat de npdvendige forholdsregler til 
undgåelse af dobbeltbeskatningen. 

Sådan indsigelse skal som regel fremsmt
tes inden 2 år efter udgangen af det kalen
derår, i hvilket den afgiftspligtige fik kend
skab til dobbeltbeskatningen. 

Artikel 9. 
De hpjeste finansmyndigheder i de to 

stater kan trmffe smrlig aftale til gennem
fprelse af overenskomsten såvel som til und
gåelse af dobbeltbeskatning med hensyn til 
de i artikel 2 nmvnte skatter i tilfmlde, som 
ikke reguleres i denne overenskomst, eller 
som kan opstå ved overenskomstens anven
delse, såvel som i tilfmlde, hvor der opstår 
vanskeligheder eller tvivl med hensyn til 
overenskomstens fortolkning og anvendelse. 

Artikel 10. 
Denne overenskomst, som er affattet i to 

originaleksemplarer i det danske og det 
finske sprog, hvilke to eksemplarer har 
samme gyldighed, skal ratificeres og ratifika
tionsdokumenterne skal snarest muligt ud
veksles i Helsingfors. 

Overenskomsten trmder i kraft den dag, 
udvekslingen af ratifikationsdokumenterne 
sker, og finder anvendelse i de tilfmlde, hvor 
arvelader eller testator afgår ved dpden på 
eller efter mevnte dag. 

Artikel 11. 
Overenskomsten skal gmlde, sålmnge den 

ikke opsiges af nogen af de kontraherende 
stater. Opsigelse skal finde sted mindst seks 
måneder fpr kalenderårets udgang. Er opsi
gelsesfristen iagttaget, ophprer overens
komstens gyldighed yed kalenderårets ud
gang, dog at overenskomsten fremdeles fin
der anvendelse i alle tilfmlde, hvor ar:vela
deren eller testator er afgået ved dpden in
den årets udgang. 

Til beskrmftelse herpå har de to staters 
befuldmmgiigede undertegnet denne over
enskomst og forsynet samme med deres segl. 

Udfmrdiget i Kpbenhavn den 18. juli 1955. 

H. C. H ansen. 

Åke Backström. 
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