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

framställning till P.lands landsting an-

gående regeringens till Riksdagen över-

lämnade proposition med förslag till lag 

om godkännande av vissa stadganden i 

avtalet mel+an Finland och Frankrike för 

undvikande av dub_bel.beskattning och kring

gående av skatt på arvo 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelse

lagen för Åland av den 28 december 1951 bör Landstinget 

giva sitt bifall till sådan lag, genom vilken avtal 

med främmande makt bringas i kraft inom landskapet, för 

såvitt i avtalet ingå bestämmelser, som innebära upp

hävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden 11· 

i självstyrelselagen. Enligt artikel 1 i ovannämnda av-

tal skall avtalet gälla även till kornnru.n utgående skatter. 

varför med hänsyn till 13 § 1 mom. 3 punkten själv

styrelselagen för lagens ikraftträdande i landskapet Åland 

i detta avseende erfordras Landstingets bifall. 

Med bifogande av Regeringens proposition, inne-

hållande avtalstexten, föreslås 

att Ålands landsting måtte 

giva sitt bifall till ikraft-

trädande av den i ovannämnda 

proposition ingående lagen jäm

väl i landskapet Åland till 

de delar avtalet innehåller av-
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Vid 

Helsingfors 

vikels er från s j älvstyrelselagen, sa~ 

för såvitt Riksdagen godkänner pro:p0 

sitionen i oförändrad form. 

den 23 januari 1959. 

förfall för Republikens President 

S t a t s m i n i s t e r 

~;.s::' 
V. J .' Sukselaineno 

Justitieminister v1.::. 14-.- ·t.o~ -~ 
Antt i Hannikainen. 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Frankrike 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 
å inkomst och förmögenhet samt för fastställande av 
bestämmelser om ömsesidig administrativ handräckning i 
ärenden angående beskattning av inkomst och förmögenhet. 

Riksdagen har vid 1952 års riksdag god
känt de båda med Förenade Konungariket 
Storbritannien och Nord-Irland och Ameri
kas Förenta Stater ingångna skatteavtalen. 
Vid 1954 års riksdag har likaså godkänts 
skatteavtal med Konungarikena Nederlän
derna, Belgien och Norge och år 1957 med 
Schweiziska Edsförbundet. Innan nämnda 
överenskommelser godkändes, hade Finland 
gällande avtal till förhindrande av dubbel
beskattning av inkomst och förmögenhet en
dast med Sverige och Danmark. År 1954 har 
också det skatteavtal, som ingicks mellan 
Finland och Tyskland år 1935, bragts i kraft 
i relationerna mellan Finland och Tyska 
Förbundsrepubliken. 

De talrika avtal, som ingåtts för und
vikande av dubbelbeskattning, har på grund 
av den utvidgade affärsverksamheten mellan 
Finland och utlandet och de därigenom ut
vidgade ekonomiska relationerna visat sig 
vara av synnerligen stor vikt. Nämnas må, 
att vid de skatteavtal, som Finland ingått, 
eftersträvats, att i avtalen även intaga be
stämmelser rörande utbyte av informationer 
och om skatteuppbörden, vilka ha en avse
värd betydelse vid effektiveringen av be
skattningen. 

Förhandlingarna mellan Finland och 
Frankrike till förhindrande av dubbelbeskatt
ning beträffande inkomst- och förmögenhets
skatt samt arvsskatt inleddes år 1955 i Paris 
och avtalen kunde undertecknas den 25 au
gusti 1958. 

Avtalet angående inkomst- och förmögen
hetsskatt bygger på samma grund som övriga 
av Finland ingångna skatteavtal. För Fin
lands del gäller avtalet inkomst- och för
mögenhetsskatt, kommunalskatt och kyrko
skatt samt för Frankrikes del fysiska perso-
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ners inkomstskatt och bolagsskatt. Skulle 
nya skatter av samma natur komma att upp
bäras i någondera staten, omfattar avtalet 
även dem. 

I avtalet gäller såsom allmän regel, att för 
inkomst- och förmögenhet erlägges skatt en
dast i den skattskyldiges Jiemstat. Därom, 
vilkendera staten bör anses såsom den skatt
skyldiges hemstat, ingå detaljerade stadgan
den i avtalet. 

Med avvikelse från principen, att inkomst 
beskattas endast i hemstaten på den skatt
skyldiges boningsort, har rätten att beskatta 
inkomst från fast egendom och själva för
mögenheten förbehållits den stat, där fastig
heten är belägen. Såsom inkomst av fast 
egendom anses även inkomster på grund av 
nyttjanderätt till fast egendom ävensom hy- · 
resavtal och jordlegoavtal. Tillfällig försälj
ningsvinst vid överlåtelse av fastighet be
skattas i den stat, där fastigheten är be
lägen. 

Affärsinkomst beskattas i den stat, där 
företaget har fast driftställe. Finnes sådant 
i båda staterna, beskattas de genom dessa 
driftställen erhållna :inkomsterna i resp. stat. 
Saknas fast driftställe i den ena staten till- . 
kommer beskattningsrätten den stat, där före
taget har sin hemvist. I avtalet ingå detal
jerade bestämmelser därom, vad som anses 
såsom fast driftställe. 

Vad dividendinkomster beträffar ha båda 
staterna förbehållits rätt att uppbära 10 % 
skatt på dividender, som bolag inom dess om
råde erlagt. För lindrande av dubbel beskatt
ning har dock överenskommits, att vardera 
staten bör bevilja sina skattskyldiga, som i 
den andra staten betalat skatt för dividend, 
minst 5 % specialavdrag från dividendernas 
bruttobelopp, som beskattats i den andra sta-
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ten. Beskattningen av dividendinkomster 
kan även efter detta avdrag förbli dubbel 
till 5 %. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

citt Riksdagen måtte godkänna de 
sfodganden och bestämmelser i det 
den 25 augusti 1958 mellan Finland 
och Frcinkrike ingångna avtalet för 
nndvikcmcle cw clubbelbeskcittning be-

träffande skatter å inkomst och fö1·
mögenhet samt för fastställande av be
stämmelser om ömsesidig administra
tiv handräckning i ärenden angående 
beskattning av inkomst och förmögen
het, som kräva Riksdagens samtycke. 

Enär ifrågavarande avtal innehåller till 
lagstiftningens område hörande stadganden, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
ett sålunda lydande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Frankrike för und
vikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt för 
fastställande av bestämmelser om ömsesidig administrativ handräckning i ärenden an-

gående beskattning av inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Paris den 25 augusti 1958 mellan Finland 
och Frankrike ingångna avtalet för und
vikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter å inkomst och förmögenhet samt för 
fastställande av bestämmelser om ömsesidig 
administrativ handräckning i ärenden an-

Helsingfors den 23 december 1958. 

gående beskattning av inkomst och förmögen
het skola, såvitt de höra till lagstiftningens 
område, vara i kraft såsom om dem över
enskommits. Närmare föreskrifter angående 
verkställigheten av nämnda stadganden och 
bestämmelser utfärdas genom förordning-. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

AVTAL 

mellan Finland och Frankrike för und
vikande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt för fastställande av 
bestämmelser angående ömsesidig adminis
trativ handräckning i ärenden beträffande 

skatter å inkomst och förmögenhet. 

Republiken Finlands President och 

Franska Republikens President 
hava, i syfte att undvika dubbelbeskattning 
beträffande skatter å inkomst och förmögen
het samt reglera vissa andra frågor angående 
beskattning, beslutat ingå avtal och i detta 
syfte till sina befullmäktigade ombud utsett: 

Republiken Finlands President 
Hans Excellens Herr Richard Rafael 

S eppälä, Finlands ambassadör i Paris. 

Franska Republikens President 
Hans Excellens M. Louis J oxe, Frankrikes 

ambassadör, Generalsekreterare vid Ministe
riet för utrikesärendena, 
vilka, efter att hava utväxlat sina fullmakter, 
som befunnits i god och behörig form, över
enskommit om följande bestämmelser: 

Artikel 1 
1 §. Skatter, som beröras av detta avtal, 

äro 
a) beträffande Finland: 

1. inkomst- och förmögenhetsskatt; 
2. kommunal inkomstskatt; 
3. kyrkoskatt; 

b) beträffande Frankrike: 
1. skatt å fysiska personers inkomst 

(pi·oportionell skatt och progressiv 
tilläggsskatt) ; 

2. bolagsskatt. 
2 §. Detta avtal skall äga tillämpning även 

på alla motsvaran\}e skatter, som införas i 
någondera av de avtalsslutande staterna efter 

CONVENTION 

entre la France et la Finlande tendant a 
eviter les doubles impositions et a etablir 
des regles d'assistance administrative reci
proque en matiere d 'impöts sur les revenus 

et sur la fortune 

· Le President de la Republique Frangaise et 

Le President de la Republique Finlandaise 
animes du desir d'eviter les doubles impo
sitioi:ls en mabere d'imp6ts sur les revenus 
et sur la fortune et de r·egler certaines autres 
questions en mati,ere fiscale, ont decide de 
conclure une convention et ont nomme a cet 
effet pour plenjpotentiaires savoir: 

Le President de la Republique Frangaise 
Son Excellence, Monsieur Louis Joxe, Am

hassadeur de France, .Secretaire General du 
Ministiere des Affaires Etrangieres 

Le President de la Republique Finlandaise 
Son Excellence, Monsieur Richard Rafael 

8eppälä, Ambassadeur de Finlande a Paris 
lesquels, apDeS avoir echange leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme 
ont convenu des dispositions suivantes: 

Article premier 
1. Les imp6ts qui font l'objet de la pre

sente convention sont: 
a) - en ce qui concerne la Finlande: 

1. l'imp6t sur le revenu et la fortune; 
2. l'imp6t communal sur les revenus; 
3. l'imp6t ecclesiastique; 

b) - en ce qui concerne la France: 
1. l'imp6t sur le revenu des personnes 

physiques (taxe proportionnelle et 
surtaxe progressive) 

2. l'imp6t sur les societes. 
2. La presente convention s'appliquera 

egalement a tous autres imp6ts ou taxes ana
logues qui pourront etre etablis par l'un ou 
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undertecknandet av detta avtal, eller som 
införas på vilket område som helst , till vilket 
t illämpningen av detta avtal utsträckes i en
lighet med bestämmelserna i 25 artikeln. 

.3 §. Det äl' överenskommet, att såvitt 
skattelagstiftningen i någondera staten un
dergår sådana ändringar, som väsentligt in
verka på de i 1 § av denna artikel avsedda. 
skatternas natur eller beskaffenhet, skola de 
behöriga myndigheterna i de båda staterna 
sinsemellan träffa överenskommelse i ärendet. 

Artikel 2 
1 §. Vid tillämpningen av detta avtal in

nefattar: 
1. uttrycket ,,Frankrike'', använt i geo

grafisk bemärkelse, allenast det egentliga 
Frankrike och de transoceana departementen 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reunion), 
men icke Algeriet eller andra till Franska 
Unionen hörande områden ; 

2. uttrycket ,,Finland" använt i samma 
bemärkelse Republiken Finland; 

3. uttrycket ,,person": 
a) varje fysisk person, 
b) varje juridisk person, 
c) varje sammanslutning av personer, 

som icke är juridisk person. 
2 §. Vid tillämpningen av detta avtal skall 

såsom ,,fasta driftställen" anses sätet för den 
verkliga ledningen, fili aler, fabriker eller 
andra fasta inrättningar, där företagets verk
samhet helt eller delvis utövas. Bedriver 
företag i den ena staten affärsverksamhet i 
den andra genom förmedling av därvarande 
agent , som har nödiga fullmakter att under
handla och ingå avtal eller som innehar 
lager , varifrån han i själva verket vanligen 
uttager de produkter och varor, som han 
säljer och leverer ar direkt till kundkretsen, 
skall detta. företag anses hava fast driftställe 
i sistnämnda stat. 

överenskommet är, att 
a) den omständigheten, att företag i någon

dera av de avtalsslutande staterna knutit 
affärsförbindelser med den andra staten 
genom kommissionär, mäklare eller dotter-

l 'autre des deux Etats contractants apues la 
signature de la presente convention ou dans 
un territoire quelconque auquel la presente 
convention aura ete etendue conformement 
aux dispositions de l'article 25. 

3. Il est entendu que dans le cas ou il 
serait apporte a la legislation fiscale de l 'un 
ou de l'autre Etat des modifications qui 
affecteraient sensiblement la nature ou le 
caractiere des impöts vises au paragraphe ler 
du present article, les autorites competentes 
des deux pays se concerteraient. 

Article 2 
1. Pour l 'application de la presente con

vention: 
1. Le terme ,,France", quand il est 

employe dans un sens geographique, ne com
prend que la France metropolitaine et les 
departements d'outre-mer (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Reunion) a l 'exclusion 
de l 'Algerie et des autres territoires depen
dant de l 'Union frangaise. 

2. Le t erme ,,Finlande" employe dans 
le meme sens designe la Republique de Fin
lande. 

3. Le terme ,,personne" designe: 
a) - toute personne physique; 
b) - toute personne morale; 
c) - tout groupement de personnes 

qui n'a pas la personnalite mora.le. 
2. Pour l 'application de la presente con

vention, sont reputes ,,etablissements stables" 
les si·eges de direction effective, succursales, 
fabriques ou autres installations permanentes 
dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie 
l 'activite de l 'entreprise. Lorsqu 'une entre
prise de l 'un des Etats contractants fait des 
affaires dans l'autre Etat par l'intermediaire 
d'un agent y etabli qui est investi des pou
voirs necessaires pour la negociation et la 
conclusion deE" contrats ou qui dispose d 'un 
depöt dans lequel, en fait, il prel·eve habi
tuellement des produits ou marchandises qu'il 
vend et livre directement a la clientele, cett e 
entreprise est consideree comme ayant un 
etablissement stable dans ce dernier Etat. 

Il est bien entendu que: 
a) - Le fait, pour une entreprise etablie 

dans l 'un des deux Etats contractants, d 'avoir 
des relations d'affaires avec l 'autre Etat par 
l 'intermediaire d 'un commissionnaire ou cour-

bolag, icke i och för sig innebär, a.tt detta 
företag skulle ha fast driftställe i sistnämnda 
stat; 

b) den omständigheten, att företag i den 
ena staten håller kontor i den andra staten, 
vilka uteslutande inköpa produkter eller 
varor, innebär icke, även om kontoren äro 
stadigvarande, att företaget skulle hava fast 
driftställe i den andra staten; 

c) där företag i någondera. staten i den 
andra staten på grund av där ingångna avtal 
uppbär inkomst av försäljning av sådana 
produkter och varor som upplagts i lager i 
denna stat till underlättande av varuleveran
ser men icke för utställningsändamål, skola 
sådana inkomster icke anses hava erhållits 
från i denna andra stat beläget fast drift
ställe oberoende därav, att köpanbud mot
tagits av den därvarande representanten, som 
vidarebefordrat dessa till företaget för god
kännande; 

d) beträffande försäkringsföretag anses 
fast driftställe föreligga om företaget i den 
andra avt1alsslutande staten har antingen av 
myndigheterna i denna stat godkänd repre
sentant eller representant, som är berättigad 
att utfärda kvitton över erhållna försäkrings
premier. 

3 §. Enligt detta avtal anses fy~isk per
sons skatterättsliga hemvist vara i den stat, 
där han har sitt ,,varaktiga hem'', och avser 
detta uttryck centrum för hans vitala intres
sen, d.v.s. den ort, där han har sina starkaste 
personliga förbindelser. 

Om det icke är möjligt att fastställa en 
persons skatterättsliga hemvist enligt ovan
stående punkt, anses fysisk person hava 
skatterätt sligt hemvist i den av de avtals
slutande staterna, där han huvudsakliO'en 

. b 

vistas. Har han vistats lika länge i båda 
staterna, anses han äga skatterättsligt hem
vist i den stat, vars medborgare han är; är 
han medborg·are i vardera staten eller uti 
ingendera staten skola de behöriga myndiO'
heterna i de båda statema träffa överen~
kommelse i saken. 

Skatterättsligt hemvist för juridisk person, 
~ller sådan sammanslutning av personer, som 
icke är juridisk person, bestämmes enligt 
skattelagstiftningen i vardera staten. Skulle 
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tier ou d'une filia.le, n'implique pas, par lui
meme, pour cette entreprise, l 'existence d'un 
etablissement stable dans ce dernier Etat· 

b) - Le fait qu'une entreprise de i;un 
des deux Eta ts poss·ede dans l 'autre Etat, 
meme sous la forme d'installations perma
nentes, des comptoirs qui se bornent a l 'achat 
de produits ou marchandises, ne permet pas 
de considerer que cette entreprise poss,ede, 
dans l'autre Etat, Ull etablissement stable; 

c) - Lorsqu'une entrepr ise de l'un des 
deux Etats realise des benefices, en vertu de 
contrats conclus dans cet Etat, sur des ventes 
de produits ou marchandises stockes dans un 
entrepöt situe dans l'autre Etat pour la com
modite des livraisons mais non pour des fins 
publicitaires, de tels benefices ne sont pas 
consideres comme provenant d'un etablisse
ment stable de l 'entreprise situe dans cet 
autre Etat, nonobstant la circonstance que 
les offres d'achat y aient ete r ecueillies par 
un agent qui les a transmises a l 'entreprise 
aux fins d 'acceptation; 

d) - pour les entreprises d'assurances, le 
fait d'avoir dans l 'un des deux Etats con
t~·actants Ull representant agree par les auto
ntes de cet Etat ou autorise a delivrer des 
quit~ances pour la recette de primes, est 
considere comme constituant un etablissement 
stable. 

3. Au sens de la presente convention, une 
personne physique est consideree comme 
ayant son domicile fiscal dans celui des deux 
Etats ou elle a son ,,foyer permanent d'habi
tation ", cette expression designant le centre 
cles inter,ets vitaux, c'est-a-dire le lien avec 
lequel les relations personnelles sont les plus 
etroites. 

Lorsqu'il n 'est pas possible de determiner 
le domicile fiscal d 'apr,es l'alinea qui prfoede, 
la personne physique est reputee posseder 
son domicile fiscal dans celui des deux Etats 
ou elle a son sejour principal. En cas de 
sejour d'egale duree dans les deux Etats, elle 
est reputee avoir son domicile fiscal dans 
c~lui des deux Etats dont elle a la nationalite; 
si elle a la nationalite des deux Etats ou si 
elle n 'est ressortissante d 'aucun d'eux, les 
autorites competentes des deux Etats s'en
tendront. 

Le domicile fiscal d'une personne mora.le 
ou d'un groupement de personnes qui n 'a 
pas la personnalite morale se determine 
d'apr1es la legislation fiscale de chacun des 
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ifrågavarande hemvist i enlighet härmed 
vara i båda staterna, är den verkliga led
ningens hemvist avgörande. 

4 §. Uttrycket ,,vederbörande myndighet" 
eller ,,vederbörande myndigheter" avser i 
vardera staten finansministeriets avdelning 
för skatteärenden. 

Artikel 3 
Inkomst av fast egendom, däri inberäknat 

inkomst av lantbruksfastighet, beskattas en
dast i den stat, där den fasta egendomen är 
belägen. 

Denna bestämmelse äger tillämpning även 
beträffande inkomst av hus- eller jordlego
avtal eller inkomst av vilken som helst annan 
nyttjanderätt till fast egendom, ävensom in
komster vilka härleda sig av direkt besitt
ning ell~r bruk av fast egendom, så ock vinst 
av överlåtelse av fast egendom. 

Denna bestämmelse tillämpas även beträf
fande inkomster av egentlig skogshushållning 
på egen eller annans mark. 

Artikel 4 
1 §. Inkomst av industri-, gruv- eller han

delsföretag eller penninginrättning beskattas 
endast i den stat, inom vars område fast 
driftställe finnes. 

2 §. Har företag fasta driftställen i de 
båda avtalsslutande staterna, beskattar var
dera staten endast för sådan inkomst, som 
erhållits genom de inom dess område belägna 
fasta driftställenas verksamhet. 

3 §. Denna beskattningsbara inkomst får 
icke överstiga den inkomst som industri- , 
gruv- och handelsföretag eller penninginrätt
ningar erhållit från fast driftställe, vari, då 
skäl föreligger, inbegripes från detta drift
ställe indirekt erhållna inkomster eller för
måner, eller tredje person tillkommande eller 
av honom i form av höjning eller nedsätt
ning av inköps- eller försäljningspriset eller 
i vilken annan form som helst erhållna eller 
o·ivna inkomster eller förmåner. Vid resultat
~äkningen för varje fast driftställe bör dess 
andel i de allmänna utgifterna för företaget 
på dess hemort beaktas. 

4 §. Om föreskriven bokföring, av vilken 
inkomsterna från de fasta driftställena i var
dera staten exakt och klart framgå icke står 

deux Etats. S'il existe un domicile ainsi 
determine dans chacun des deux Etats, c'est 
le lien du si,ege de la direction effective qui 
est pris en consideration. 

4. L'expression ,,autorite competente" ou 
,,autorites competentes" signifie, dans les 
deux pays, la Direction generale des Impöts 
au MinisMre des Finances. 

Article 3 
Les revenus des biens immobiliers, y com

pris les benefices des exploitations agricoles, 
ne sont imposables que dans l'Etat ou ces 
biens sont situes. 

Cette disposition s'applique aussi bien aux 
revenus provenant de baux a loyer , de baux 
a ferme ou de toute autre forme de jouis
sance d'immeubles qu'a ceux resultant d'une 
administration ou d'une jouissance directe, 
ainsi qu'aux benefices provenant d'a1iena
tions d'immeubles. 

Elle s'applique egalement aux revenus pro
venant de l'exploitation proprement dite de 
forets sur le domaine de l'exploitant ou sur 
celui de tiers. 

Article 4 
1. Les revenus des entreprises industriel

les, mini·eres, commerciales ou financi·eres ne 
sont imposables que dans l'Etat sur le ter
ritoire duquel Se trouve Ull etablissement 
stable. 

2. Lorsqu'une entreprise possede des eta
blissements stables dans les deux Etats con
tractants, chacun d 'eux ne peut imposer que 
le revenu provenant de l'activite des etablis
sements stables situes sur son territoire. 

3. Ce revenu imposable ne peut exceder 
le montant des benefices industriels, miniers, 
commerciaux ou financiers realises par l'eta
blissement stable, y compris, s'il y a lien, les 
benefices ou avantages retires indirectement 
de cet etablissement ou qui auraient ete 
attribues ou accordes a des tiers par voie de 
majoration ou de diminution des prix d'achat 
ou de vente, soit par tout autre moyen. Une 
quote-part des frais generaux du si,ege de 
l'enfreprise est imputee aux resultats des 
differents etablissements stables. 

4. Les autorites competentes des deux 
Btats contractants s'entendent le cas echeant, 
pour arreter les l~egles de ventilation, a de-

till förfogande , överenskomma vederbörande 
myndigheter i de båda avtalsslutande staterna 
vid behov om fastställande av regler för be
räkning av inkomsterna. 

Artikel 5 
1 §. Då ett företag i någondera staten på 

den grund att det deltager i ledningen av 
ett företag i den andra staten eller äger en 
del av dess kapital, tillåter eller tvingar det 
sistnämnda företaget att i de kommersiella 
eller finansiella förbindelserna mellan före
tagen iakttaga andra villkor, än vad som 
skulle tillämpas på ett främmande företag, 
kunna alla de inkomster, vilka normalt borde 
framgå av det ena företagets bokföring, men 
på nämnda sätt överförts till det andra :före
t aget, läggas till det sistnämnda företagets 
beskattningsbara inkomster. 

2 §. Företag anses deltaga i ledningen av 
annat företag eller äga en del av dess kapital 
särskilt då samma personer direkt eller in
direkt deltaga i båda företagens ledning eller 
äga en del av dessas kapital. 

Artikel 6 
Med avvikelse från 4 artikeln i detta avtal 

utgår skatt på inkomst av företag för ut
övande av sjö- eller luftfart endast i den 
stat, inom vars område företagets verkliga 
ledning finnes, med villkor, att fartygen 
segla under sagda stats flagga eller att luft
fartygen äro av dess nationalitet. 

Artikel 7 
1 §. Bolag med skatterättsligt hemvist i 

F inland är icke skyldigt att i Frankrike er
lägga proportionell skatt på vinst av värde
papper (taxe proportionnelle sur le revenu 
des valeurs mobiliieres) i stöd av artiklarna 
109-2 och 1 674 i allmänna skattelagen 
(Code General des Impöts) med mindre det 
har i 2 artikeln avsett fast driftställe i 
F rankrike. Den jämlikt 109-2 artikeln be
skattade inkomsten får dock icke överstiga 
den enligt 4 och 5 artiklarna i detta avtal 
beräknade inkomsten eller vinsten av det 
fasta driftstället i Frankrike. 

2 §. Bolag med skatterättsligt hemvist i 
F inland är icke skyldigt att i Frankrike er-
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faut de comptabilite reguli.ere faisant res
sortir exactement et distinctement les bene
fices afferents aux etablissements stables 
situes sur lem territoire respectif. 

Article 5 
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux 

Etats, du fait de sa participation a la gestion 
ou au ca.pital d'une entreprise de l'autre Etat, 
fait ou impose a cette derniere, dans leurs 
relations commerciales ou financi•eres, des 
conditions differentes de celles qui seraient 
faites a une tierce entreprise, tous benefices 
qui auraient du normalement apparaitre dans 
les comptes de l 'une des entreprises mais qui 
ont ete de la sorte transferes a l'autre entre
prise peuvent etre incorpores aux benefices 
imposables de la premi,ere entreprise. 

2. Une entreprise est consideree comme 
participant a la gestion ou au capital d'une 
autre entreprise notamment lorsque les me
mes personnes participent directement ou in
directement a la gestion ou au capital de 
chacune de ces deux entreprises. 

Article 6 
Par derogation a l'article 4 de la presente 

Convention, les revenus provenant de l'ex
ploitation des entreprises de navigation mari
time ou aerienne ne seront imposes que dans 
l 'Etat sur le territoire duquel se trouve le 
si·ege de la direction effective de l'entreprise, 
a condition que les navires battent pavillon 
ou que les aeronefs possedent la. nationalite 
dudit Eta.t. 

Article 7 
1. Une societe ayant son domicile fisca.l en 

Finlande n'est soumise en France a la taxe 
proportionnelle sur le revenu des valeurs 
mobiheres, dans les conditions prevues aux 
articles 109-2 et 1674 du Code general des 
Impöts, que si elle poss·ede en France un 
etablissement stable au sens de l'article 2. 
Toutefois, le revenu taxe en vertu de l'article 
109-2 ne pourra exceder le montant des 
benefices ou profits realises par l'etablisse
ment stable en France, determine conforme
ment aux dispositions des articles 4 et 5 de 
la presente convention. 

2. U ne societe ayant son domicile fiscal en 
Finlande n'est pas soumise en France a la 

~I 
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lägga proportionell skatt på vinst av värde
papper på den grund, att det deltager i led
ningen av bolag med skatterättsligt hemvist 
i Frankrike, eller äger en del av dess kapital, 
eller på grund av vilka förbindelser som 
helst med detta bolag, dock må vid behov 
till vinster, som utdelats av sistnämnda bolag 
och äro underkastade proportionell skatt på 
vinst av värdepapper, vid fastställandet av 
skatten läggas alla de vinster och förmåner, 
som det förstnämnda bolaget eventuellt in
direkt har erhållit av det sistnämnda på i 
4 och 5 artiklarna förutsatt sätt. 

Artikel 8 
1 §. Inkomster av värdepapper och andra 

därmed jämförliga inkomster (inkomster av 
aktier, stiftarandel, räntekuponger och an
delar i kommanditbolag) beskattas i den stat, 
inom vars område inkomsttagaren har skatte
rättsligt hemvist, försåvitt värdepappren icke 
ansluta sig till verksamheten vid fast drift
ställe, som inkomsttagaren möjligen har i 
den andra staten. 

2 §. Vardera avtalsslutande staten förbe
håller sig dock rätt att uppbära skatt vid 
källan, därest dess allmänna lagstiftning 
förutsätter detta. Denna skatt får dock icke 
överstiga 10 % av de beskattningsbara in
komsternas bruttobelopp. 

3 §. Då någondera staten vid tillämpning 
av bestämmelserna i 2 § av denna artikel 
verkställer dylik uppbörd, skall den andra 
staten av statsskatten bevilja inkomsttagare 
med skatterättsligt hemvist inom dess om
råde ett specialavdrag, som icke får under
stiga 5 % av sagda inkomsters bruttobelopp. 

4 §. Då bolag med skatterättsligt hemvist 
i någondera staten direkt eller indirekt be
stämmer över minst 50 % av hela röstetal et 
i bolag, som har skatterättsligt hemvist i den 
andra staten, äro av sistnämnda bolag utde
lade dividender och annan avkastning fria 
från skatt vid källan enligt 2 § i denna arti
kel, såvitt de tillkomma förstnämnda bolag 
och icke hänföra sig till verksamheten av ett 
fast driftställe, som det bolag· som erhåller 
dividend eller annan inkomst måhända äger 
i den andra staten. 

Denna bestämmelse är dock tillämplig en
dast om det dividendlyftande bolagets del-

taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs 
mobiliieres en raison de sa participation dans 
la gestion ou dans le capital d'une societe 
ayant son domicile fiscal en France ou a 
cause de tout autre rapport avec cette societe, 
mais les benefices distribues par cett e der
ni1ere societe et passibles de la taxe propor
tionnelle sur le revenu des valeurs mobilieres 
seront, le cas echeant, augmentes pour l'as
siette de l 'impöt, de tous les benefices ou 
avantages que la premi1ere aurait indirecte
ment retires de la derni·ere societe dans les 
conditions prevues aux articles 4 et 5. 

Article 8 
1. Les revenus des valeurs mobiliieres et 

les revenus assimiles (produits d 'actions, de 
parts de fondateur, de parts d 'interet et de 
commandites) sont imposables dans l 'Etat 
sur le territoire duquel le beneficiaire a son 
domicile fiscal, a moins que ces valeurs mobi
lieres ne se rattachent a l'activite d 'un eta
blissement stable que ce beneficiaire poss·ede
rait dans l'autre Etat. 

2. Neanmoins, chaque Etat contractant 
conserve le droit de percevoir l 'impöt a la 
source, si sa Jegislation generale le prevoit. 
Toutefois, ce prel·evement ne pourra exceder 
10 p. 100 du monta.nt brut des r evenus 
imposables. 

3. Lorsqu'en application des dispositions 
du paragraphe 2 du present article, l 'un des 
deux Etats opere un tel prel1evement, l 'autre 
Etat accorde au beneficiaire des revenus 
ayant son domicile fiscal sur son territoire 
une deduction speciale sur son impöt d 'Etat 
qui ne peut etre inferienre a 5 p. 100 du 
montant brut desdits r evenus. 

4. Lorsqu'une societe ayant son domicile 
fiscal dans l 'un des deux Etats dispose 
directement ou indirectement de 50 p. 100 
au moins du total des voix dans une societe 
ayant son domicile fiscal dans l 'autre Etat, 
les dividendes et autres produits que distribue 
la seconde societe sont exoneres du preleve
ment fiscal a la source vise au paragraphe 2 
du present article dans la mesure ou ils sont 
attribues a la premiere societe, a moins qu'ils 
ne se rattachent a l 'exploitation d'un etablis
sement stable que la societe beneficiaire des 
dividendes et autres produits possederait 
dans l 'autre Etat. 

Toutefois, cette disposition ne s'applique 
que si la societe beneficiaire susmentionnee 

akt~ghet i det andra bolaget grundar sig på 
aktier, som äro utställda på viss person, och 
denna delaktighet fortgått i minst ett år, då 
utdelningen äger rum. 

5 §. De behöriga myndigheterna i de båda 
avtalsslutande staterna överenskomma om 
tillämpningen av denna artikel och särskilt 
om de utredningar, vilka innan dividender 
lyftas böra företas för bestämmande av divi
dendtagarnas skatterättsliga hemvist. Utan 
sådana bevis återbäres icke vid källan upp
buren skatt. 

De behöriga myndigheterna i de båda sta
terna komma även i det fall, att någondera 
statens lagstiftning på detta område skulle 
undergå förändringar, att överlägga om 
ovannämnda systems för beskattning av divi
dender anpassande till dessa ändringar. Denna 
justering bringas i kraft genom avtal mellan 
Finlands och Frankrikes regeringar. 

Artikel 9 
2 §. För inkomst av obligationer, lån, de

positioner, depositionskonton och alla andra 
tillgodohavanden utgår skatt endast i den 
stat, där fordringsägaren har skatterättsligt 
hemvist. Den stat, inom vars område gälde
nären har skatterättsligt hemvist avstår, där
est skäl förefinnas, från uppbörd av skatt 
vid källan, såvitt det utredes på sätt i 8 arti
keln förutsättes, att fordringsägarens skatte
rättsliga hemvist är i den andra staten, och 
att han står under övervakning av skatte
myndigheterna i denna stat. 

2 §. Har fordringsägare fast driftställe i 
vardera staten och beviljas från ett av dessa 
driftställen ett lån eller verkställes en depo
~ition, utgår skatt dock i den av staterna, 
mom vars område driftstället är beläget. 

Artikel 10 
1 §. Royalty, som utgår för rätt att ut

nyttja fastigheter, gruvor, stenbrott eller 
andra naturtillgång·ar, beskattas endast i den 
av de avtalsslutande staterna, där dessa fas
tigheter, gruvor, stenbrott eller andra natur
tillgångar äro belägna. 
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detient sa participation sous forme nomina
tive et depuis au moins un an a l'epoque de 
la distribution. · 

5. Les autorites competentes des deux 
Etats contractants determineront d'un c01u
mun accord les modalites d 'application du 
present article et, notamment, les justifica
tions qui auront a etre produites prealable
ment a l 'encaissement des dividendes pour 
etablir le domicile fiscal des beneficiaires. 
A defaut de cette production, l'impöt pe~u 
a la source ne pourra etre restitue. 

Les autorites competentes des deux Etats 
auront a se concerter egalement, au cas ou 
des modifications viendraient a etre apportees 
en ce domaine a la legislation de l'un ou 
l 'autre. des deux Etats contractants, en vue 
de l 'aJustement du regime d 'imposition des 
dividendes defini ci-dessus en fonction de ces 
modifications. Cet ajustement resultera vala
blement d 'un accord realise par les Gouverne
ments frangais et finlandais . 

Article 9 
1. L'impöt sur le revenu des obligations, 

prets, depöts, comptes de depöts et toutes 
autres creances ne sera pergu que dans l'Etat 
du domicile fiscal du creancier. L'Etat sur 
le territoire duquel le debiteur du revenu a 
son domicile fiscal renoncera, s'il y a lieu, 
a appliquer son impöt a la source, sous re
serve qu'il soit justifie, dans les conditions 
prevues a l'article 8, que le creancier poss·ede 
son domicile fiscal dans l 'autre Etat et se 
trouve sous le contröle des autorites fiscales 
dudit Etat. 

2. Toutefois, si le creancier possede dans 
les deux Etats des etablissements stables et 
si l 'un de ces etablissements consent un pret 
ou effectue un depöt, l 'impöt sera pergu dans 
celui des deux Etats sur le territoire duquel 
est situe cet etablissement. 

Article 10 
1. Les redevances (royalties) versees pour 

la jouissance de biens immobiliers ou l 'ex
ploitation de mines, carri•eres ou autres res
sources naturelles sont seulement imposables 
dans celui des deux Etats contractants ou 
sont situes ces biens, mines, ca.rri•eres ou 
autres ressources naturelles. 

· 1 
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2 §. Inkomst, som person med skatterätts
liot hemvist i den ena av de avtalsslutande 
st~terna i form av royalty erhåller i den 
andra staten för överlåtelse av nyttjanderät
ten till immateriell egendom, såsom patent, 
modeller hemliga tillverkningsmetoder och 
mönster ' varumärken och andra sådana rät
tigheter: ävensom inkomster genom ~th;yr
ning av biograffilmer, äro icke skattephkt1ga 
i sistnämnda stat, försåvitt icke den som åt
njuter royalty eller hyra, där bedriver af
färsverksamhet från fast driftställe. 

3 §. Royalty för utövande av upphovs
manna- och reproduktionsrätten till litterärt 
eller konstnärligt alster är skattepliktigt en
dast i den stat, där den som åtnjuter royalty 
har skatterättsligt hemvist. 

4 §. Royalty och inkomster, soin. avses i 
2 § i denna artikel, kunna dock be.~kattas i 
den stat, där inkomsten erhålles, aven .om 
inkomsttagaren icke skulle hava fast drift
ställe därstädes, om skäl finnes att anse, att 
beloppet av royaltyna eller inko~sterna ö::e_r
stiger enligt handelsbruk beraknad skahg 
och förnuftig ersättning för nyttjande ~v 
ifrågavarande rättigheter, dock endast .. t.1ll 
den del, som på nämnda. sätt ansetts oskahg. 

5 §. Bestämmelserna ovan i 2 och 3 §§ 
tillämpas även i fråga om inkomst, som er
hålles för överlåtelse av i sagda paragrafer 
avsedd egendom. 

Artikel 11 
För tantiem, deltagararvode och annat ve

derlag till medlemmar i aktiebolags förvalt
ning utgår skatt i den stat, där bolaget har 
skatterättsligt hemvist, dock sålunda, att 
14 artikeln tillämpas, då det är fråga om 
inkomster, som vederbörande erhålla i annan 
faktisk egenskap. 

Artikel 12 
Ersättninga1· i form av löner, arvoden, 

pensioner eller annat vederlag, som erlagts 
av stat departement, kommuner eller av en
ligt de' avtalsslutande stat~rnas inre ~ags.~ift
ning normalt bildade övnga offenthgtratts-
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2. Les revenus qui, sous forme de rede
vances (royalties)' proviennent a une per
sonne ayant son domicile fiscal dans l'un des 
Et~ts contractants de la concession, dans 
l'autre Etat, du droit d'usage de biens mobi
liers incorporels, tels que brevets d'invention, 
moc1eles, procedes de fabrication et formul~s, 
secrets marques de fabrique et autres drmts 
analog~rns, de meme que les revenus tires de 
la location de films cinematographiques ne 
sant imposables dans le dernier Etat que si 
le beneficiaire de ces redevances et loyers Y 
exerce une activite commerciale par le moyen 
d'un etablissement stable. 

3. Les redevances (royalties) pour le droit 
d'usage du droit d'auteur ou du droit de 
reproduction d'une oeuvre litteraire ou ar
tistique ne sant imposables que dans l'Etat 
ou le beneficiaire de ces redevances a son 
domicile fiscal. 

4. Les redevances (royalties) et revenus 
vises au paragraphe 2 du present article 
pourront toutefois etre imposes dans l'Etat 
de provenance, nonobstant le fait que leur 
beneficiaire n'y possede pas d'etablissement 
stable s'il y a lieu de considerer que le 
mont;nt de ces redevances (royalties) ou 
revenus excede une retribution equitable et 
justifiee, evaluee selon le~ usages co~mer
ciaux pour l'usage des drmts auxquels ils se 
rapp~rtent, mais pour la partie seulement 
qui sera ainsi jugee excessive. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 
ci-dessus s'appliquent aux produits provenant 
de la cession des biens qui s'y trouvent vises. 

Article 11 
Les tanti·emes, jetons de presence et a~tres 

remunerations des administrateurs de soc1etes 
par actions sant imposables d~n.s ce~ui des 
deux Etats ou se trouve le dom1c1le fiscal de 
la societe, sous reserve de l'application de 
l'article 14 ci-apr·es en ce qui concerne les 
sommes touchees par les interesses en leurs 
autres qualites effectives. 

Article 12 
Les remunerations allouees par l'Etat, les 

departements, les communes ou autres per
sonnes morales de droit public regulierement 
constituees suivant la legislation interne des 
Etats contractants, en vertu d'une prestation 

liga juridiska personer för nuvarande eller 
tidigare tjänst eller arbete beskattas enbart 
i den stat, där förmånen utgår. 

Artikel 13 
Enskilda pensioner och livräntor, som er

hållits från någondera av de avtalsslutande 
staterna och som utbetalas åt person, som 
äger skatterättsligt hemvist i den andra sta
ten, äro skattefria i förstnämnda stat. 

Artikel 14 
1 §. Där ej annat framgår av 12 artikeln, 

beskattas löner, arvoden och övriga därmed 
jämförliga ersättningar allenast i den stat, 
inom vars område den personliga verksamhet 
bedrives, av vilken dessa inkomster härflyta. 

2 §. Såsom i föregående paragraf avsedd 
personlig verksamhet, anses icke, att person, 
som är i tjänst hos företag i den ena staten, 
inom den andra statens område utför tillfäl
ligt uppdrag varvid han under ett skatteår 
icke vistas i landet i en eller flera repriser, 
sammanlagt mera än etthundraåttiotre dagar, 
dock under förutsättning att sagda företag 
fortgående svarar för hans lön och utbetalar 
densamma. 

Artikel 15 
1 §. För inkomster, som erhållas genom 

bedrivande av fritt yrke samt i allmänhet 
för all inkomst av arbete, frånsett i 11, 12, 
13 och 14 . artiklarna i detta avtal avsedda 
inkomster, utgår skatt endast i den stat, där 
den personliga verksamheten bedrives. 

2 §. Vid tillämpningen av ovanstående 
1 § anses personlig verksamhet hava ägt rum 
i någondera staten endast, om verksamheten 
i denna stat där är bunden vid ett fast 
centralställe. 

3 §. Till fria yrken enligt denna artikel 
räknas särskilt vetenskaplig, konstnärlig, lit
terär samt undervisande eller uppfostrande 
verksamhet ävensom läkares, advokaters, arki
tekters och ingenjörers verksamhet. 
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de service ou de travail actuelle ou ante
rieure, sous forme de traitements, pensions, 
salaires et autres appointements sant impo
sables seulement dans l'Etat du debiteur. 

Article 13 
Les pensions privees et les rentes viagieres 

provenant d'un des Etats contractants et 
payees a des personnes ayant leur domicile 
fiscal dans l'autre Etat sant exemptees 
d'impöt dans le premier Etat. 

Article 14 
1. Sous reserve des dispositions de l'ar

ticle 12 ci-dessus, les traitements, sa1aires et 
autres remunerations analogues ne sant im
posables que dans l'Etat sur le territoire 
duquel s'exerce l'activite personnelle source 
de ces revenus. 

2. Pour l'application du paragraphe pre
cedent, n'est pas considere comme l'exercice 
d'une activite personnelle dans l'un des deux 
Etats le fait par un salarie d'une entreprise 
situee dans l'autre Etat d'accomplir, sur le 
territoire du premier Etat, une mission tem
poraire ne comportant qu'un sejour ou des 
sejours n'excedant pas une duree totale de 
cent-quatre-vingt trois jours au cours de 
l'annee d'imposition a la condition toutefois 
que sa remuneration continue d'etre sup
portee et payee par ladite entreprise. 

Article 15 
1. Les revenus provenant de l'exercice 

d 'une profession liberale et, d'une man~ere 
generale, tous revenus du travail, autres que 
ceux qui sant vises aux articles 11, 12, 13 et 
14 de la presente convention, sant imposables 
seulement dans l'Etat ou s'exerce l'activite 
personnelle. 

2. Pour l'application du paragraphe 1 ci
dessus, l'activite personnelle n'est consideree 
comme s'exer«ant dans l'un des deux Etats 
que si elle a un point d'attache fixe dans 
cet Etat. 

3. Sant considerees comme professions libe
rales au sens du present article, notamment 
l'activite · scientifique, artistique, litteraire, 
enseignante ou pedagogique ainsi que celle 
des medecins, avocats, architectes ou inge
nieurs. 
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Artikel 16 
Professorer och andra till lärarkåren hö

rande personer, som komma till den andra 
staten för att i högst två års tid meddela 
undervisning vid därvarande universitet, 
högskola, skola eller annan undervisnings
anstal t, äro icke skattskyldiga i sistnämnda 
stat för den ersättning de under nämnda tid 
uppburit för sådan undervisningsverksamhet. 

Artikel 17 
Studerande eller praktikanter från den 

ena staten, som uppehålla sig i den andra 
staten uteslutande för studier eller praktik, 
äro icke skattskyldiga till sistnämnda stat 
för understöd, som de erhållit från utlandet. 

Artikel 18 
För inkomst, som icke nämnts i ovan

stående artiklar, utgår skatt endast i den 
stat, där inkomsttagaren har sitt skatterätts
liga hemvist. 

Artikel 19 
I andra än ovan i artiklarna 8 och 9 

nämnda fall skall inkomst, vilken enligt detta 
avtal beskattas i den ena staten, icke beskat
tas i den andra, ens genom innehållning vid 
källan. 

Vardera staten äger rätt att beräkna di
rekt skatt på den del av inkomst eller för
mögenhet, vars beskattande är förbehållen 
densamma, på basen av skattefoten för den 
skattskyldiges hela inkomst eller förmögen
het. 

Artikel 20 
1 §. Varaktiga förmögenhetsskatter, som 

avses i 1 artikeln uppbäras endast i den stat, 
som genom bestämmelserna i detta avtal har 
rätt att beskatta inkomsterna av nämnda för
mögenhet. Vad värdepapper beträffar, anses 
såsom beskattningsberättigad stat den, som i 
stöd av 8 artikeln 1 § äger rätt att beskatta 
inkomsterna av desamma. 

Article 16 
Les professeurs et autres membres du per

sonnel enseignant de l'un des deux Etats 
contractants qui se rendent sur le territoire 
de l'autre Etat en vue d'y professer, pour 
une periode de deux annees au plus, dans 
une universite, un lycee, un col1ege, une ecole 
ou tout autre etablissement d'enseignement 
sont exemptes d'impöt dans ce dernier Etat 
pour la remuneration qu'ils y pergoivent du 
chef de leur enseignement pendant ladite 
periode. 

Article 17 
Les etudiants et les apprentis de l'un des 

deux Etats contractants qui sejournent dans 
l'autre Eta.t exclusivement pour y faire leurs 
etudes ou acquerir la formation profession
nelle ne sont soumis a aucune imposition de 
la part de ce dernier Etat pour les subsides 
qu'ils regoivent de provenance etrangere. 

Article 18 
Les revenus non mentionnes aux articles 

precedents ne sont imposables que dans l'Etat 
du domicile fiscal du beneficiaire. 

Article 19 
Sous reserve de l'application des disposi

tions des articles 8 et 9 ci-dessus, les revenus 
qui, en vertu de la presente convention, sont 
imposables dans l'un des deux Etats ne 
peuvent etre imposes dans l'autre Etat, meme 
par voie de retenue a la source. 

Chacun des deux Etats conserve le droit de 
calculer au taux correspondant a l'ensemble 
du revenu ou a l'ensemble de la fortune du 
contribuable les impöts directs afferents aux 
elements du revenu ou de la fortune dont 
l'imposition lui est reservee. 

Article 20 
1. Les impöts permanents sur la fortune 

vises a l'article ler ci-dessus ne sont preleves 
que par l'Etat auquel les dispositions de la 
presente Convention confärent le droit d'im
poser les revenus provenant de ladite fortune, 
cet Etat etant, en ce qui concerne les valeurs 
mobiliieres, celui qui est habile a en taxer les 
revenus en vertu de l'article 8, par. 1. 

2 §. All förmögenhet, som på grund av 
sin natur i allmänhet icke ger avkastning, 
beskattas endast i den stat, där ägaren har 
skatterättsligt hemvist. Värdet av hemlösöre 
beskattas dock i den stat, där den bostad be
finner sig', till vilken lösöret hör. 

Artikel 21 
1 §. Personer, bolag eller andra samman

slutningar i den ena avtalsslutande staten 
må icke i den andra staten påföras andra 
eller större skatter än sådana, som påföras 
personer, bolag eller andra sammanslutningar 

sistnämnda stat. 

2 §. Särskilt äro medborgare av den ena 
avtalsslutande staten, vilka beskattas inom 
den andra statens område, berättigade att 
på grund av underhåll av familj åtnjuta 
skattefrihet, -lättnader, -avdrag och -nedsätt
ning av varje slag på samma villkor som 
medborgarna i förstnämnda stat. 

Artikel 22 
De båda avtalsslutande staterna utbyta 

sådana uppgifter angående skatteärenden, 
som för dem äro tillgängliga, och som kunna 
lända den andra staten till gagn för att 
säkerställa det regelmässiga påförandet och 
uppbörden av i detta avtal avsedda skatter 
samt för tillämpning av de lagstadganden, 
som avse att förhindra kringgående av dessa 
skatter. 

Sålunda utbytta upplysningar förbli till 
sin natur hemliga och få icke yppas för 
andra personer än dem, som handlägga på
förande och uppbörd av de skatter, som av
ses i detta avtal. 

Föreskrifterna i denna artikel kunna i 
ingen händelse anses medföra skyldighet för 
någondera av de avtalsslutande staterna att 
tillhandahålla den andra staten andra upp
lysningar än sådana, som kunna erhållas en
ligt dess egen skattelagstiftning, dock icke 
uppgifter, vilkas tillhandahållande anses 
innebära röjande av industri-, affärs- eller 
yrkeshemligheter. 

Dessa föreskrifter kunna icke heller anses 
medföra skyldighet för någondera av de av-
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2. Toute fortune qui, par sa nature, ne 
produit generalement pas de revenus, n'est 
imposable que dans l'Etat du domicile fiscal 
du proprietaire. Toutefois, la valeur des 
meubles meublants est imposable dans l'Etat 
de la residence a laquelle les meubles sont 
affectes. 

Article 21 
1. Les ressortissants et les societes ou 

autres groupements de l'un des deux Etats 
contractants ne seront pas soumis dans l'autre 
Etat a des impöts autres ou plus eleves que 
ceux qui frappent les ressortissants et les 
societes ou autres groupements de ce dernier 
Etat. 

2. En particulier, les ressortissants de l'un 
des deux Etats contractants qui sont im
posables sur le territoire de l'autre Etat 
beneficient, dans les memes conditions que les 
nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, 
abattements a la base, deductions et reduc
tions d'impöts ou taxes quelconques accordes 
pour charges de famille. 

Article 22 
Les deux Etats contractants echangeront 

les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont 
a leur disposition et qui seraient utiles a 
l'autre Etat pour assurer l'etablissement et 
le recouvrement reguliers des impöts vises 
par la presente convention ainsi que l'appli
cation, en ce qui concerne ces impOts, des 
dispositions legales relatives a la repression 
des fraudes fiscales . 

Les renseignements ainsi echanges conser
veront un caractere secret et ne seront pas 
communi.ques a des personnes autres que 
celles qui sont chargees de l'assiette et du 
recouvrement des impöts vises par la pre 
sente convention. 

Les dispositions du present article ne 
pourront en aucun cas etre considerees 
comme imposant a l'un des deux Etats eon

. tractants l'obligation de communiquer a 
l'autre Etat, soit des renseignements autres 
que ceux que sa propre legislation fiscale lui 
permet d'obtenir, soit des renseignements 
dont la production impliquerait la violation 
d'un secret industriel, commercial ou profes
sionnel. 

Ces dispositions ne pourront pas, non plus, 
etre considerees comme imposant a l'un des 

. I 
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talsslutande staterna att vidtaga administra
tiva åtgärder, som avvika från dess lagstift
ning eller praxis. 

Handräckning kan likaledes förvägras, då 
den stat, av vilken sådan begäres, anser 
handräckningen vara av sådan natur att den 
kunde äventyra dess höghetsrättigheter eller 
säkerhet eller skada dess allmänna intressen. 

Utbyte av upplysningar försiggår antingen 
på tjänstens vägnar utan begäran eller på 
grund av begäran i enskilda fall. Vederbö
rande myndigheter i de båda avtalsslutande 
staterna skola upprätta en förteckning över 
de upplysningar som meddelas på tjänstens 
vägnar. 

Befinnes i den stat, som erhållit upplys
ningar, att dessa icke motsvara verkligheten, 
skall den behöriga myndigheten i denna stat, 
därest den finner åtgärden möjlig och anser 
att den har betydelse för den andra staten, 
så snart som möjligt återsända de emottagna 
handlingarna till den behöriga myndigheten 
i den andra staten, varvid orsaken till åter
sändandet eller det nya sakförhållandet bör 
nämnas. 

Artikel 23 
1 §. De avtalsslutande staterna förbinda sig 

att ömsesidigt lämna varandra handräckning 
och stöd för indrivning av skatter, skatteför- · 
höjningar och -tillägg, moraräntor, räntor 
och omkostnader enligt sin egen lagstiftning, 
därest dessa äro slutligt förfallna till betal
ning enligt lagstiftningen i den stat, från 
vars sida framställningen gjorts. 

2 §. Till framställning härom bör fogas 
de handlingar, vilka enligt lagstiftningen i 
den stat, som anhåller om handräckning, er
fordras för att konstatera, att de fordringar 
som skola indrivas slutligt förfallit till betal
ning. 

3 §. Då dessa handlingar inkommit sker 
delgivning, uppbörd och indrivning i den 
stat, som emottagit framställningen i enlig
het med lagarna angående uppbörd och in
drivning av dess egna skatter. Särskilt böra 
indrivningshandlingarna göras exigibla i den 
form denna stats lagstiftning föreskriver. 

4 §. Skattefordringar, som skola indrivas, 
anses icke vara prioriterade i den stat, hos 
vilken framställningen göres. 

deux Etats contractants l'obligation d'accom
plir des actes administratifs qui · ne seraient 
pas conformes . a sa reglementation ou a ses 
pratiques. 

L'assistance pourra egalement etre refusee 
lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait 
de nature a mettre en da.nger ses droits de 
souverainete ou sa securite ou qu'elle porte
rait atteinte a ses interets generaux. 

L'echange des renseignements aura lieu 
d'office ou sur demande visant des cas con
crets. Les autorites competentes des deux 
Etats contractants s'entendront pour deter
miner la liste des informations qui seront 
fournies d'office. 

Si l'Etat qui regoit les renseignements re
marque qu'ils ne sont pas conformes aux 
faits, l'autorite competente de cet Etat, pour 
autant qu'elle estime qu'une telle mesure est 
possible et presente quelque interet pour 
l'autre Etat, renverra le plus töt possible les 
documents regns a l'autorite competente de 
l'autre Etat en lui indiquant les motifs du 
renvoi ou en lui faisant part des faits tels 
qu'elle les aura constates. 

Article 23 
1. Les deux Etats contractants convien

nent de se p11eter mutuellement assistance et 
appui en vue de recouvrer suivant les regles 
propres a leur legislation, les impöts, taxes, 
majorations de droits, droits en sus, indem
nites de retard, inte11ets et frais, lorsque ces 
sommes sont definitivement dues en applica
tion des lois de l'Etat demandeur. 

2. La demande formulee a cette fin doit 
etre accompagnee des documents exiges par 
les lois de l'Etat requerant pour etablir que 
les sommes a recouvrer sont definitivement 
dues. 

3. Au vu de ces documents, les significa
tions et mesures de recouvrement et de per
ception ont lieu dans l'Etat requis conforme
ment aux lois applicables pour le recouvre
ment et la perception de ses propres impöts. 
Les titres de perception, en particulier, sont 
rendus executoires dans la forme prevur. par 
la legislation de cet Etat. 

4. Les creances fiscales a recouvrer ne 
seront pas considerees comme des creances 
privilegiees dans l'Etat requis. 

5 §. Är sådant skatteanspråk i fråga, som 
ännu kan överklagas, kan borgenärstaten för 
säkerställande av sin rätt anmoda den andra 
staten att vidtaga sådana rättsbevarande åt
gärder, som dess lagstiftning medgiver. 

Artikel 24 
1 §. Envar skattskyldig, som visar att de 

av skattemyndigheterna i de båda avtalsslu
tande staterna vidtagna åtgärderna för ho
nom medfört dubbelbeskattning beträffande 
i detta avtal avsedda skatter, må häremot 
göra erinringar antingen hos behörig myn
dighet i den stat, inom vars område han har 
skatterättsligt hemvist, eller hos myndighe
terna i den andra staten. Befinnes erinringen 
grundad, träffar denna stats behöriga myn
dighet överenskommelse med den andra sta
tens behöriga myndighet därom, huru dub
belbeskattning skäligen undvikes. 

2 §. De behöriga myndigheterna i de båda 
avtalsslutande staterna kunna likaså träffa 
överenskommelse om upphävande av dubbel
beskattning i de fall, vilka icke beröras av 
detta avtal, ävensom i de fall, då tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal medföra 
svårigheter eller föranleda tvivelsmål. 

Artikel 25 
1 §. Bestämmelserna i detta avtal kunna 

utsträckas att helt eller delvis, eventuellt 
med nödigbefunna ändringar beröra alla de 
områden, för vilkas internationella relationer 
Frankrike svarar och i vilka likartade skat
ter uppbäras som de, vilka detta avtal berör. 

2 §. Den i 1 § av denna artikel nämnda 
utsträckningen förverkligas genom diploma
tisk notväxling mellan de avtalsslutande sta
terna, varvid de områden angivas, vilka 
komma att beröras av de utsträckta bestäm
melserna och närmare bestämmes på vilka 
villkor detta sker. 

De genom ovannämnda notväxling överens
komna bestämmelserna angående utvidgning 
av tillämpningsområdet tillämpas helt eller 
delvis och med möjligen erforderliga änd
ringar på det eller de områden, från den 
eller de dagar, som · nämnas i noterna, dessa 
dagar inberäknade. 
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5. En ce qui concerne les creances fiscales 
qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat 
creancier, pour la sauvegarde de ses droits, 
peut demander a l 'autre Etat de prendre les 
mesures conservatoires que la legislation de 
celui-ci autorise. 

Article 24 
1. Tout contribuable qui prouve que les 

mesures prises par les autorites fiscales des 
deux Etats contractants ont entraine pour 
lui une double imposition en ce qui concerne 
les impöts vises par la presente convention 
peut adresser une demande, soit aux autorites 
competentes de l'Etat sur le territoire duquel 
il a son domicile fiscal, soit a celles de l'autre 
Etat. Si le bien-fonde de cette demande est 
reconnu, l'autorite competente de cet Etat 
s'entend avec l'autorite competente de l'autre 
Etat pour eviter de fa.gon equitable la double 
imposition. 

2. Les autorites competentes des deux Etats 
contractants peuvent egalement s'entendre 
pour supprimer la double imposition dans les 
cas non regles par la presente convention, 
ainsi que dans les cas ou l'interpretation ou 
l'application de la presente convention don
nerait lieu a des difficultes ou a des doutes. 

Article 25 
1. Les dispositions de la presente conven

tion pourront etre etendues soit en totalite, 
soit en partie, avec les ajustements qui 
seraient eventuellement juges necessaires, a 
tout territoire dont la France assume les 
relations internationales et qui pe1~goit des 
impöts de meme nature que ceux faisant 
l'objet de cette convention. 

2. Les extension prevues au paragraphe 1 
du present article seront realisees par un 
echange entre les Etats contractants de notes 
diplomatiques qui designeront le ou les terri
toires auxquels s'appliqueront les disposi

. tions etendues et preciseront les conditions 
de cette extension. 

Les dispositions etendues par l'echange de 
notes susvise, en totalite ou en partie ou avec 
les ajustements eventuellement necessaires, 
s'appliqueront au ou aux territoires designes 
a compter inclusivement de la ou des dates 
qui seront specifiees dans les notes. 
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3 §. När som helst ett år efter det att 
utvidgning av tillämpningsområdet för detta 
avtal enligt 1 och 2 § § ägt rum, kan vardera 
avtalsslutande staten, sedan skriftligt medde
lande därom på diplomatisk väg tillställts 
den andra staten, upphöra med tillämp
ningen av dessa bestämmelser inom vilket 
som helst av de områden, som avtalet ut
sträckts att beröra; i detta fall upphör till
lämpning av bestämmelserna inom detta om
råde den första januari efter anmälnings
dagen, utan att detta emellertid inverkar på 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
Frankrike eller på något annat område, var
till de måhända utsträckts och vilket område 
icke nämnts i meddelandet om tillämpningens 
upphörande. 

4 §. När tillämpningen av dessa bestäm
melser upphör mellan Finland och Frank
rike, upphör tillämpningen av dessa bestäm
melser likaså inom varje område, som de ut
sträckts att beröra i stöd av denna artikel, 
försåvitt icke härom uttryckligen annorlunda 
överenskommits mellan de avtalsslutande sta
terna. 

5 §. Vid tillämpning av detta avtal inom 
de områden, vartill det utsträckts, skall av
talet alltid, då i detsamma hänvisas till 
Frankrike, fattas så, att det också avser 
sagda områden. 

Artikel 26 
1 §. Detta avtal har uppgjorts på finska 

och franska språken och äga båda texterna 
lika vitsord. Det skall ratificeras och ratifi
kationshandlingarna snarast möjligt utväxlas 
i Helsingfors. 

2 §. Avtalet träder i kraft omedelbart då 
ratifikationshandlingarna utväxlats och är 
det överenskommet, att bestämmelserna i av
talet skola tillämpas första gången: 

a) beträffande skatt, som uppbäres och 
innehålles vid källan från inkomst av rörligt 
kapital vid beskattning av inkomst, som för
fallit till betalning under det år, då avtalet 
träder i kraft; 

b) beträffande övriga inkomstskatter och 
skatt på förmögenhet, vid beskattning av 
inkomster, som hänföra sig till det år, då 
avtalet träder i kraft eller då räkenskaps
perioden utgått, samt av förmögenhet, som 

3. A tout moment apr,es l'expiration d'une 
periode d'une annee a compter de la date 
effective d 'une extension accordee en vertu 
des paragraphes 1 et 2 du present article, 
l'un ou l 'autre des Etats contra.ctants pourra, 
par avis ecrit de cessation donne a l'autre 
Etat contractant par la voie diplomatique, 
mettre fin a l'application des dispositions 
concernant l 'un quelconque des territoires 
auquel elles auraient ete etendues; dans ce 
cas, les dispositions cesseront d'etre appli
cables a ce territoire a compter inclusivement 
du l er janvier suivant la date de l'avis, sans 
toutefois qu 'en soit affectee l'application des
dites dispositions a la France ou il. tout autre 
territoire auquel elles auraient ete etendues 
et qui ne serait pas mentionne dans l'avis 
de cessation. 

4. Lorsque les dispositions de la conven
tion cesseront de s'appliquer entre la France 
et la Finlande, ces dispositions cesseront 
egalement de s'appliquer a tout territoire 
auquel elles auront ete etendues en . vertu du 
present article, a moins qu'il n'en ait ete 
decide autrement de fagon expresse par les 
Etats contractants. 

5. Pour l'application de la presente con
vention dans tout territoire auquel elle aura 
ete etendue, il y aura lien, chaque fois que 
la convention se refere a la France, de consi
derer qu 'elle se ref.ere egalement audit terri
toire. 

Article 26 
1. La presente convention est redigee en 

langues frarn;aise et finnoise, les deux textes 
faisant egalement foi. Elle sera ratifiee et 
les instruments de ratification seront echan
ges a Helsinki. 

2. La Convention entrera en vigueur des 
l'echange des instruments de ratification, 
etant entendu qu'elle produira ses effets pour 
la premi€re fois: 

a) - en ce qui concerne les imp-Ots pergus 
par voie de retenue a la source sur les revenus 
des capitaux mobiliers, pour l'imposition des 
revenus dont la mise en payement sera inter
venue pendant l'annee de l'entree en vigueur; 

b) - en ce qui concerne les autres impöts 
sur les revenus et l'impöt sur la fortune, pour 
l'imposition des revenus afferents a l'annee 
de l'entree en vigueur ou aux exercices clos 
au cours de cette annee et a la fortune 

förefanns den 31 december det år, då avtalet 
träder i kraft eller den sista dagen för den 
räkenskapsperiod, som utgått under sagda år. 

Ovan i artikel 22 avsedda uppgifter med
delas, såvitt de utbytas å tjänstens vägnar, 
i den mån de bliva disponibla under den tid 
avtalet är i kraft. 

Artikel 27 
Detta avtal skall vara gällande för obe

stämd tid . Vardera staten må dock, räknat 
från den 1 januari 1961 under det första 
halvåret varje år, skriftligen och på diplo
matisk väg meddela den andra staten, att 
avtalet uppsäges. I detta fall upphör avtalet 
att gälla den 1 januari följande år, sålunda, 
att avtalet äger tillämpning sista gången: 

a) beträffande skatt som uppbäres och in
nehålles vid källan från inkomst av rörligt 
kapital, vid beskattning av inkomst som för
fallit till betalning under det år, under vilket 
uppsägning skett; 

b) beträffande övriga skatter på inkomst, 
vid beskattning av inkomst, som hänför sig 
till det år, under vilket uppsägning ägt rum 
eller räkenskapsperioden utgått; 

c) beträffande skatt på förmögenhet, på 
förmögenh et, som förefanns den 31 december 
det år, under vilket uppsägning ägt rum 
eller den sista dagen för den räkenskaps
period, som utgått under detta år. 

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

Uppgjort i Paris den 25 augusti 1958. 

R. R. Seppälä, 

Louis Joxe 
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existant au 31 decembre de l'annee de l'entree 
en vigueur ou au dernier jour des exercices 
clos au cours de cette annee. 

Les renseignements vises a l 'article 22, pour 
autant qu'ils sont echanges d 'office, seront 
fournis dans la mesure oii ils deviendront 
disponibles pendant la duree d'application 
de la convention. 

Article 27 
La presente convention restera en vigueur 

pendant une duree indefinie. 
Toutefois, a partir du ler janvier 1961, 

chacun des deux Etats contractants pourra 
notifier a l'autre Etat, dans le courant du 
premier semestre de chaque annee, par ecrit 
et par voie diplomatique, son intention de 
mettre fin a la presente convention. En ce 
cas, la convention cessera de produire effet 
a partir du ler janvier de l'annee suivant 
la date de la notification, etant entendu que 
cet effet se trouvera limi1;e: 

a) - en ce qui concerne les impöts pergus 
par voie de retenue a la source sur les 
revenus de capitaux mobiliers, a l'imposition 
des revenus dont la mise en payement sera 
intervenue pendant l'annee au cours de la
quelle la denonciation aura ete notifiee; 

b) - en ce qui concerne les autres impöts 
sur les revenus, a l'imposition des revenus 
afferents a l'annee au cours de laquelle cette 
notification aura eu lieu ou aux exercices 
clos au cours de ladite annee; 

c) - en ce qui concerne l'impöt sur la 
fortune, a l'imposition de la fortune existant 
au 31 decembre de l'annee au cours de la
quelle la notification aura eu lieu ou au 
dernier jour des exercices clos au cours de 
ladite annee. 

En foi de quoi les plenipotentiaires des 
deux Etats ont signe la presente convention 
et y ont appose leur sceau. 

Fait a Paris, le 25 A vril 1958. 

R. R. Seppälä 

Louis Joxe 
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