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

framställning till · Ålands landsting angående 

regeringens till Riksdagen överlämnade propo- 1 

~i tion med förslag till lag om godkännande Il·. 

av vissa bestämmelser i avtalet med Frank-

rike för förhindrande av dubbelbeskattning 

av inkomst och förmögenhet samt kringgående 

av skatt. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bi-

fall till lag, geno~ vilken f ördrag med främmande makt 

· bringas i kraft inom landskapet Åland, för så vitt i för-

draget ingår bestämmelser, som innebär · upphävande eller änd-

ring av eller avvikelse från · stadganden i självstyrelselagen. 

I anseende härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del 

även gäller kommunalskatt, på vilket . beskattningsområde Lands

tinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets bifall til l ifrågavarande lags ikraftträdande i 

landskapet. 

Med b ifogande av regeringens proposition, som järn-

väl innehåller texten till förenämnda ~vtal, föreslås 

att Ålands lands t ing måtte ge sit 

bifall till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i 

· landskapet Åland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från 
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I 
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I 
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självstyrelselagen, under förutsätt-

ning att Riksdagen godkänner propo

sitionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 22 januari 197L 

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

Justitieminister 
/r !//---'~ 

E.O. Tuominen 

Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Frankrike för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgå
ende av skatt. 

Gällande skanteavtal med Frankrike ingicks 
i Paris den 25 augusti 1958 . På grund av den 
internationella utvecklingen i fråga om skatte
avital och rtill följd av ändringar i de båda 
srtaternas iskattelags.tiftning blev det nödvändigt 
att förnya det nuvarande skatteavtalet. Förden
skull inleddes underhandlingar om e~t sbtte
avtal mellan de både länderna i december 1969 
i Paris och dessa underhandlingar slutfördes i 
juni 1970 i Helsingfors. Resultatet av dem 
blev att ett utkast till avtal paraferades den 
19 juni 1970 och ett därmed överensstäm
mande avtal undertecknades i Helsingfors den 
11 september 1970. 

Det nya skatJteavtalet innehåller ic'ke några 
betydande principiella ändringar, jämfört med 
det tidigare avtalet, men det är fullständigare 
och mera detaljerat än detta. Speciellt har man 
i det nya avtalet, i överensstämmelse med den 
praxis som under den senaste 1tiden har tilläm
paits i Finland, försökt följa det utkast till 
skatteavtal som år 1963 offentliggjordes av 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling ( OECD). Det nya 1skatteav,talet är 
därför uppbyggt på samma sänt som de andra 
skatteavtal som Finland har ingått under den 
senasite tiden. 

Skatteav;talet är indelat i sju kapitel, näm
ligen : I Avtalets ttillämpningsområde, Il De
finitioner, III Beskattning av inkomst, IV 
Beskattning av förmögenhet, V Bestämmelser 
till . förhindrande av dubbelbeskattning, VI 
Särskilda föreskrifter och VII Slutbestämmel
ser. 

Enligt bes1tämmelserna om avtalets itillämp
ningsområde i kapitel I skall skatteavitalet till
lämpas på personer som har hemort i någon
dera av de avtalsslutande staterna eller i dem 
båda (artikel 1 ) . I detta sammanhang må 
konstateras, att oavsett bestämmelsen i artikel 
1 innefattar bestämmelserna om diskriminering 
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i artikel 24 också sådana medborgare i avtals
slutande stat som icke har hemor.t i någondera 
avtalsslutande staten. 

För Finlands del berör skatteavtalet inkomst
och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, sjö
mansskatt och kyrkoskatt samt för Frankrikes 
del den . inkomstskatt som betalas av fysiska 
personer, tilläggsskatt på fysiska personers in
komster och bolagsskatt. En jämförelse med 
gällande 1slrntteavtal visar, att skatterna till 
Finland har utökats med sjömansskatten, som 
icke nämndes tidigare. Det bör beaktas, att 
förbudet mot diskriminering i 24 artikeln 6 
stycket berör skatter av alla slag och icke 
endas:t de skatter som anges i kapitlet om av
talets tillämpningsområde. Skatteavtalet gäller 
därför delvis också indirekta skatter. 

De viktigaste allmänna definitionerna ingår 
i artiklarna 3, 4 och 5. En jämförelse mellan 
definitionsartiklarna och motsvarande avsnitt 
i nuvarande skatteavtal ger vid · handen, att 
definitionerna i det nya skatteavtalet är mera 
detaljerade än de soin ingår i det tidigare 
avtalet, ehuru de följer samma principer 
som Mttills har tillämpats. Såsom ett undantag 
från OECD:s modellavtal kan nämnas bestäm
melsen om fas.t driftställe för försäkringsföretag 
i 5 artikeln 5 stycket i det nya skatteavtalet, 
vilken även ingår i ·gällande skatteawal. En 
nyhet i jämförelse med gällande skatteavtal och 
OECD:s modellavit:al är bestämmelsen om kon
tinentalsockeln i 3 artikeln 1 stycket a punk
ten. 

Bestämmelserna om beskattningsteknisk hem
ort ingår i artikel 4 i det nya skatteav-talet. 
Dessa bestämmelser har en central betydelse, 

· bl.a. när det gäller atrt: lösa den konflikrt som 
uppstår när en och samma person på grund 
av den nationella lagstiftningen inom de avtals
slutande staterna är allmänt skattskyldig (för 
samtliga inkomster från olika håll) i vardera 
avtalsslutande staten. 
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Bestämmelser om beskattningsrättens fördel
ning mellan de avtalsslutande staterna i så
dana fall då en och san1ma person enligt den 
interna lagstiftningen i dessa stater är skatt
skyldig för sin inkomst både i det land dä1 
han har sin hemor:t och i det land som in
komsten härrör från ingår i artiklarna 6-22. 
Enligt dessa bestämmelser kan beskattnings
rätten tillkomma antingen båda länderna eller 
endast det ena av dem. Tillkommer beskat:t
ningsrätten endast den ena avtalsslutande sta
ten, har i skatteavtalet använts uttrycket "skall 
beskattas endast i". Om beskattningsrätten 
tillkommer den stat inom vilken inkomstkällan 
befinner sig eller om beskattningsrätten är de
lad och det fördenskull ankommer på den s,tat 
där vederbörande har sin hemort att undvika 
dubbelbeskattning, har i avtalet använts ut
trycket "må beskattas". 

Om det icke uttryckligen har bestämts an
norlunda i artiklarna 6- 20, beskattas enligt 
artikel 21 i det nya skatteavtalet inkomster 
för person med hemort i en avtalsslutande stat, 
endast i denna 1stat. Denna bestän1melse över
enss.tämmer med den som ingår i nu gällande 
skatteavtal. 

Inkomst av fast egendom beskattas enligt nu 
gällande skatteavtal endast i den stat inom 
vilken den fasta egendomen är belägen. Enligt 
6 artikeln 1 stycket i det nya skatteavtalet må 
dylik inlrnms1t beskattas i den avtalsslutande 
stat . i vilken den fasta egendomen finnes. 
Detta innebär, att ehuru sistnämnda stat crär 
beskatta inkomst av fast egendom, tillkom~er 
samma rätt också den stat där den skatt
skyldige har sin hemort. Denna stat bör emel
lertid förhindra dubbelbeskattning genom att 
bevilja antingen gottgörelse eller befrielse enligt 
vad som närmare utredes i det följande. I 
överens:s,tämmelse med den praxis som har om
fattats i de senaste skatteavtalen har till 6 arti
keln 2 stycket i det nya avtalet fogats en be
s,tämmelse som likställer alctier eller andelar i 
en sammanslutning, som äger en fastighet, -
närmast i bostadsaktiebolag och andelslag samt 
fastighetsbolag - , med fast egendom. · 

Enligt antike! 7 i det nya skaitteavtalet s:kall 
inkomst av affärsföretag beskattas endast i den 
avtalsslutande stat där företaget befinner sig. 
Har företaget emellertid ett fast driftställe i 
den andra avtalsslutande staten må den del av 
företagets inkomst 1som hänför sig till det fasta 
drifts1tället beskattas i den avtalsslutande stat 
där driftstället befinner sig. Bestämmelsen 

motsvarar OECD:s av.talsmodell och överens
stämmer med de nya avtal som Finland har 
ingåtit. 

Artikel 8 i det nya skatteavtalet, vilken 
gäller sjöfart och lufttart, innehåller den tidi
gare principen, att inkomst av verksamhet av 
hithörande slag skall beskattas endast i den 
avitalsslutande stat inom vilken företagets verk
liga ledning befinner sig. Till det nya avtalet 
har, med avvikelse från nu gällande skatte
avtal, fogats ett med OECD:s avtalsmodell 
överensstämmande 2 stycke i artikel 8 som 
gäller förfarandet i sådana fall då ett företags 
ledning befinner sig ombord på ett fartyg. 

Bestämmelsen om beskattning av koncerners 
ink:oms,t i nu gällande skatteavtal återfinnes i 
artikel 9 i det nya avtalet. 

Den proportionella skatt på vinst av värde
papper som har varit i kraft i Frankrike har 
avskaffats. På grund härav har en bestämmelse 
som skulle motsvara ar.tikel 7 i nu gällande 
skatteavtal såsom onödig utelämna:ts ur det 
nya avtalet. 

Bestämmelserna om beskattning av dividend
inkomst ingår i artilcel 10 i det nya skatteavta
let. Nämnda artikel har till följd av de änd
ri?-gar som har skett i skattelags:tiftningen i 
Finland och i Frankrike fått etit helt annat 
innehåll än motsvarande artikel i nu gällande 
avtal. I Frankrike beskattas bolagsvinsrt utan 
att några avdrag beviljas på grundval av divi
dendutdelning. På dividend, som utdelas av 
bolag, innehålles förskott endasit om dividen
den betalas till annan än en person med hem
ort i Frankrike. Denna innehållning av · skatt 
vid källan ( "retenue a la source") är 25 pro
cent, om annat icke föranledes av skatteavtalet. 
Till förebyggande av kedjebeskattning ·åter
bäres av franska statsmedel till mottagaren av 
dividenden den bolagsskatt ~som redan har be
talat; på grund av bolagets vinst. Det beviljas 
alltsa en s.k. skattegottgörelse ( "avoir fiscal") 
på villkor att denna gottgörelse innefattas i 
dividendmottagarens beskattningsbara inkomst. 
Beskattningsbar inkomst är härvid för divi 
d~'°:dmot:tagaren det sammanlagda beloppet av 
dividenderna och s:kattegoittgörelsen. Skatte
gottgörelsen uppgår .till hälften av dividend
beloppet. Dessutom är det karakteristiskt för 
bolagsheskat.tningen i Fankrike a:tt, när divi
dender utdelas på grund av vinst, i sådana fall 
då bo lagsskatt (enligt en skattesats av 50 % ) 
icke tillfullo har betalats för de inkomster som 
utgör grund för denna vinst, bör ett s.k. ersät-

tande förskottsavdrag ( "precompte") gö
ra:s. Dess storlek uppgår 1till hälften av divi
dendens nettobelopp, dvs. till en tredjedel av 
det sammanlagda beloppet av dividenden och 
skattegottgörelserna ( "avoir fiscal"). Skatte
gottgörelse ( "avoir fiscal") erlägges också i 
form av ersä:ttning för förskottsavdrag ( "pre
compte") från dividend. Dividendinlrnmster, 
som från utlandet inflyter till Frankrike, är på 
grund av den terriltorialprincip som ,tillämpas 
i Frankrike skattefria där. 

Enligt stadgandena i lagen om beskattning 
av inkomst av näringsverksamhet ( NärSkL), 
som trädde i kraft vid ingången av år 1969, 
är dividender och räntor på andelskapital, som 
inl1emskt aktiebolag eller andelslag erhållit 
från inhemskt aktiebolag eller andelslag icke 
skattepliktig inkomst, dock så, att dividender 
och räntor på aiktier eller andelar, vilka icke 
hör .till anläggningstillgångar, är skattepliktig 
inlrnmst för penninginrättning samt försäkrings
och pensionsans.talt. Enligt 24 § 4 punkten i 
lagen om inkomst- och förmögenhetsska:trt: 
( IFL) är vad inhemskt aktiebolag eller andel
slag i dividend erhållit från aktiebolag icke 
skattepliktig inkomst. Enligt 24 § IFL är 
det m.a.o. - med avvikelse från vad som är 
fallet enligt NärSkL - icke ett villkor för 
skattefriheten aitt dividenderna har erhållits 
från ett inhemskt aktiebolag. Stadgandet i IFL 
skall tillämpas när sammanslutning, som erhål
ler dividend. icke idkar sådan näring som avses 
i NärSkL. Emedan de dividender som beröres 
av NärSkL och som finska bolag erhåller från 
utlandet här utgör skattepliktig inkoms.t har 
man under den senaste tiden i ska:tteavtals
politiken strävat till a:tt, om annat icke följer 
av speciella förhållanden i andra länder, här 
befria dividender, som utländska bolag betalar 
till finska bolag, från skatt. 

De principer som ingår i ovan anförda stad
ganden har beaktats i artikel 10 i det nya 
ska:tteavtalet. Huvudprincipen är densamma 
som förut och enligt den beskattas dividend
inkoms.ter endast i den stat där de mottages. 
Fördenskull blir dividender, som från Frank
rike betalas till personer i Finlan<l. icke enligt 
huvudreglen föremål för innehållning av en 
källskatt ( "retenue a la source") på 25 pro
cent. Med avvikelse från OECD:s avtalsmodell 
befrias dividender, vilka bolag med hemort i 
en avtalsslutande ·stat har betalat tt:ill bolag 
i den andra avtalsslutande s,taten, från skatt i 
sistnämnda 15tat, förutsatt aitt den interna lag-
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stiftningen i nämnda stat tillåter sådan be
frielse vid relationer mellan inhemska bolag. 
Då lagstiftningen i Frankrike icke innehåller 
något stadgande, som skulle motsvara 6 § 
5 punkten NärSKL, berör ovan relaterade 
bestämmelse enbart Finland. 

Bes1tämmelserna om skattegottgörelse ( "avoir 
fiscal"), vilka utsträcker nämnda förmån så, 
att den kommer personer med hemort i Finland 
till godo, ingår i 10 artikeln 3 stycket i det ny_a 
av<talet. Den förskottsinnehållning som göres 
i Frankrike på gottgörelsen uppgår till 15 
procent. 

Ett villkor för erhållande av skattegottgörelse 
är att dividenden är skattepliktig i det land 
där den mottages. Fördenskull kan penning
inrättningar samt försäkrings- och pensionsan
~talter i Finland ävensom de som här bedriver 
handel med värdepapper, i samband med divi
dender på aktier, vilka icke hör till anlägg
ningstillgångar, samt fysiska personer alltid få 
skattegottgörelse av franska staten. Däremot 
kan andra aktiebolag icke komma i åtnjutande 
av nämnda förmån, emedan de dividendin
komster som de mottager från Frankrike utgör 
skattefri inkomst i Finland med stöd av 10 
artikeln 2 stycket i det nya skatteavtalet. De 
kan dock med stöd :av 10 artikeln 4 stycket 
yrka på återbäring av ersättande skatteförskott 
( "precompte"). Styckena 5 och 6 i artikel 
10 i avtalet motsvarar annars bestämmelserna 
i OECD:s avtalsmodell, bortsett från att till 
6 stycket har fogats ett nytt slutavsnitt. På 
grund av första delen .av nyssnämnda 6 stycke 
tillämpas icke bestämmelserna i 4 stycket i. 
samma artikel om återbetalning av ersättan
de förskottsinnehållning ( "precompte"), om 
det bolag som erhåller dividenderna har ett 
fast driftsställe i den stat som dividenrlerna 
härrör från. I överensstämmelse med OECD:s 
principer skall dividendinkomsit härvid, såsom 
varande i artikel 7 avsedd affärsinkomst, i förs
ta hand beskattas i det land den härrör från. 
Med stöd av det nya slutavsnittet i 6 stycket 
av nämnda artikel återbetalas ersättande för
skottsinnehållning ( "precompte") också till 
fast driftställe, som finskt bolag har i Frankri
ke. men på beloppet innehålles i Frankrike en 
källskatt ( "retenue a la source") på 25 pro
cent. 

Bestämmel~P.n i 10 artikeln 7 stycket i skatte
avtalet med Frankrike är nv och har inrvmts 
i artikeln om divi<lender, ehuru den i fråga 0111 

sitt innehåll skulle kunna stå som en särskild 
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artikel i skatteavtalet. Grunden för berörda 
7 stycket av 10 artikeln är, att ehuru skatte
foten för bolagsskatt i Frankrike är 50 procent, 
kan den totala skattebördan dock i vissa fall 
stiga till 62.5 procent, emedan en separat käll
skatt ( "retenue a la source") om 25 procent 
uppbäres på net,tovinsten av affärsverksamhet, 
som utländskt bolag bedriver i Frankrike. Här
med avses den vinst som belöper sig på fast 
driftställe, vilket tillhör nämnda bolag, minskad 
med bolagsskatten ( 50 % ) . Frankrike har gått 

. med på att i sådant fall minska skatteinnehåll-
ningen vid källan, och till följd härav har be
stämmelsen i 10 artikeln 7 stvcket utarbetats . 
Enligt den får innehållen källskatt ( "retenue 
a la source") icke överskrida 15 procent av 
två trediedelar av det fasta driftställets vinst, 
sedan holagss.katten har avdragits. 

Artikel 11 i det nya skatteavtalet, vilken 
gäller räntor, överensstämmer med OECD:s 
avtalsmodell, även om däri har beaktats uit
vecklino.:en i fråga om beskattningsteknisk 
behandling av räntor. Enligt huvudregeln, 
11 artikeln 1 stycket, må räntor som har beta
lats till en person med hemort i den andra av
talsslutande staten besbttas i den stat där de 
mottagits. Dock må den stat som räntorna här
rör från uppbära skatt, som likväl icke får 
övers;tiga 10 procent av räntebeloppet. Enligt 
artikel 9 i nu gällande skatteavtal beskattas 
ränteinkomst endast i den stat där fordrings
ägaren har skatterättsligt hemvis,t . 

Enligt artikel 12, som gäller rovalty, be
skaittas rovalty, som har ·betalats till person 
med hemort i den andra avtalsslutande staten, 
endaist i denna sistnämnda stat. Denna l-iestäm
melse, som överensstämmer med OECD:s av
talsmndelL mOltsvarar innehållet i artikel 10 i 
nu gällande skatteavtal. 

Nu 2ällande skatteavtal inneh~ller ingen sär
skild bestämmelse om beskattning av försälj
nin2svinst. Artikel 13 i det nva skaitteavtalet 
innehåller däremot en bestämmelse om försälj
nin!!svinst. Denna överensstämmer väsentligen 
med motsvarande bestämmelse i OECD:s av
talsmodell. 

Inkomst, som har förvärvats genom siälv
ständigt personligt arbete, beskattas endas:t i 
den s.tat där den som har utfört sådant arbete 
har sin hemort. såfram:t han icke förfogar över 
en staoigvarande anordning i den andr11 avtals
slutande s,taten. Har han en sådan s:tadiirvaran
de anordning må den inkomst som hänför sig 
till denna beskattas i den stat där den stadig-

varande anordningen befinner sig. Begreppet 
stadigvarande anordning i det nya avtalet er
sätter begreppet fast centralsitälle i nu gällande 
avtal. 

Enligt artikel 15 i det nya aVttalet, vilken 
avser osjälvständigt personligt arbete, avgöres 
frågan om beskattningsrätten främst av den 
plats där arbetet utföres. Artikeln motsvarar 
till innehållet artikel 14 i nu gällande avtal. 

Bestämmelser om ·styrelsearvoden, inkomster 
som konstnärer och idrottsmän förvärvar i siri 
personliga yrkesutövning, pensioner, vederlag 
för offentliga uppdrag samt s.tuderandes ooh 
lärares inkomster ingår i at1tiklarna 16-20 i 
det nya skatteavitalet. Dessa artiklar överens
stäri1mer, med vissa undantag, med motsvarande 
artiklar i nu gällande skatteavtal. Ny är främst 
bestämmelsen i 17 artikeln 2 stycket, enligt 
vilken bolag i avtalsslutande stat, vilket för
med1ar tjänster som utföres av konstnärer eller 
idrottsmän, må beskattas i den avtalsslutande 
stat där dessa tjänster har förmedlats . Bestäm
melserna om studerande och lärare i artikel 20 
i det nya avtalet är också nya. De avviker även 
från bestämmelserna i motsvarande ar,tikel i 
OECD:s avtalsmodell. 

Artikel 22 i det nya skatteav,talet, vilken 
motsvarar artil{el 20 i nu gällande avtal, över
ensstämmer med OECD:s av;talsmodell. Eme
dan förmögenhetsbeskattning icke förekommer 
i Frankrike, gäller attikeln endast Finland. 

En internationell dubbelbeskattning förhind
ras när vardera avtalsslutande staten enligt 
artiklarna 6-22 kan beskaitta ailltingen in
komst eller förmögenhet med stöd av de be
s:tämmelser som ingår i artikel 23. I de fall 
då det har överenskommits, att beskattnings
rätt skall ,tillerkännas endast den ena av:tals
slutande staten (genom uttrvcket · "beskattas 
endast"), behövs inga föres.kritter om förfa
randet. 

Finland har regelmässigt till förebyggande av 
internationell dubbelbeskattning omfattat ett 
s.k. befrielsesystem ( "exemption method") . 
Enligt detta sys.tem befrias inkom3t, som har 
influtit i Frankrike, och i Frankrike befintlig 
förmögenhet från skatt till Finland, om de 
enligt skatteav.talet kan beskattas i Franlnike 
(se t. ex. 7 artikeln 1 stycket). Inkomst, som 
på detta sätt har befriats från skatt, beaktas 
dock vid bestämmandet av den skattefot en
ligt vilken skatt skall betalas i Finland för 
åters,toden av den berörda personens inkomster. 

En bestämmelse härom ingår i 23 artikeln 2 
s.tycket c punkten i det nya skatteavtalet. 

Närmast med tanke på kontrollen har i de 
s:katteavtal, som Finland under den senas,te !ti
den ingått, i fråga om inkomster i form av 
dividender och räntor införts ett s.k. gottgö
relseförfarande ( "credit method" ). Enligt det
ta beviljar Finland personer, som har sin hem
ort här och erhåller inkomst av nämnda slag 
i den andra avitalsislutande sitaten, en gottgö
relse, som mo:tsvarar den skatt som uppbäres 
i den andra avtalsslutande s.taten. I det nya 
skatteavtalet mellan Finland och Frankrike har 
gottgörelseförfarandet, när det gäller Finland, 
utsträckts till att gälla förutom de skatter på 
dividender som i Frankrike uppbäres i form av 
innehållning ( 10 artikeln 3 stycket a punkten 
och 7 sty2ket), även ränteinkomster och styrel
searvoden samt inkomster som idrottsmän och 
konstnärer åtnjuter. Den skattegottgörelse som 
bevilias genom detta förfarnnde får dock icke 
överstiga beloppet av den skatt som i Finland 
uppbäres på denna inkomst. 

När det gäller Frankrike innehåller ardkel 
23 i skatteavtalet bestämmelser som liknar de 
ovan · relaterade, ehuru punkt b i 23 artikeln 
1 stycket icke berör inkomster i form av di-
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vidender, detta på grund av den terrrtorial
princip som Frankrike omfattar. 

Det nya skatteavtalet innehåller dessutom 
artiklar som angår förbud mot diskriminering 
( 24), ömsesidigt avtalsförfarande ( 25), ut
byte .av upplysningar ( 26), handräckning vid 
1skatteuppbörd ( 27), privilegiel.· för diplomater 
och konsuler ( 28), territoriell utvidgning 
( 29), ikraftträdandet ( 30) samt upphörandet 
( 31). 

Det nya skatteavtalet skall rtillämpas första 
gången i fråga om skatteåret 1970. 

På grund av vad ovan anförts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser i det i Hel

singfors den 11 september 1970 med 
Fran.krike ingångna av.talet fö r förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av 
skatt, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan nämnda av.tal innehåller bestäm
melser vilka hör till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Frankrike för förhindrande av 

dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut sitadgas: 

Bestämmelserna i det avtal för förhindrande 
av dubbelbeskattning av inkomst och förmö
genhet samt kringgående av skatt som den 
11 s,eptember 1970 ingicks i Helsingfors mel
lan Republiken Finland och Republiken Fra~k
rike skall, såvitt de hör till lagstiftningens om-

Helsingfors den 18 december 1970. 

råde, vara i kraft såsom om dem har överens
kommits. 

Närmare föreskrifter om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

Republikens President 

Urtio Ke&kon~ 

Minister för utrikesärendena V{;:... I' h 6 L e s k, 'n t1f 



6 

(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Republiken Frankrikes regering för förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet samt kringgående av skatt 

Republiken Finlands regering och Republi
ken Frankdkes regering, vilka önskar ingå ett 
avtal för förhindrande av dubbelbesbttning 
av inkomst och förmögenhet samt kringgående 
av slkaut, har överenskommiit om följande: 

KAPITEL I 

Avtalets tillämpningsområde 

Ar,tikel 1 

Personligt tillämpningsområde 

Detta avtal tillämpas på personer som har 
sin hemott i någondera av de avtalsslutande 
sta;terna eller i båda staterna. 

Artikel 2 

I avtalet avsedda skatter 

1. Detta avtal skall tillämpas på skatter, 
som på grundval av inkomst och förmögenhet 
skall betalas till avtalsslutande s1tat eller :till 
offentligträttsligt samfund inom denna, obe
roende av på vilket sätt skatten uppbäres. 

2. Med skatter på inkomsit och förmögen
het föns1tås alla skatter som utgår på hela in
komsten och hela förmögenheten dler på en 
del av dessa, däri inbegripna skatter på vinst, 
som har 1erhållits genom överlåtelse av lös eller 
fast egendom, samt skatter som påföres på 
grund av stegring av förmögenhets värde. 

3. De skatter på vilka detta avtal skall till
lämpas är för närvarande: 

CONVENTION 

entre le Gouvernement de la Republique de 
Finlande et le Gouvernement de la Republique 
Franc;aise tendant a eviter les doubles imposi
tions et a prevenir l'evasion fiscale en matiere 

d'impöts sur le revenu et sur la fortune 

Le Gouvernement de la Republique de Fin
lande et le Gouvernement de la Republique 
Fran<;aise, desireux de conclure une conven
tion tendant a eviter les doubles impositions 
et a prevenir l'evasion fiscale en matiere 
d'impöts sur le revenu et 1sur la fortune, 

Sont convenus des disposttions suivantes: 

CHAPITRE I 

Champ d'application de la convention 

Article 1 

Personnes visees 

.... 

La presente convention s 'applique aux ·per
sonnes qui sant des residents d'un Etat con
traotant ou de chacun des deux Etats. 

Article 2 

Impots vises 

1. La presente convention s'applique aux 
impots sur 1le revenu et sur la fortune per<;;us 
pour le compte de chacun des Etats contrac
tants ou de ses collectivites locales, quel que 
soit le systeme de perception. 

2. Sont consideres comme impots sur le 
revenu et sur la fortune les impots perc;us sur 
le. revertu total, sur la fortune totale, au sur 
des elements du revenu au de la fortune, y 
compris les impots sur les gains provenant 
de !'alienation de biens mobiliers au immobili
ers, ainsi que les impots sur les plus-values. 

3. Les impots actuels auxquels s'applique 
la convention sont: 

a) i Frankrike: 
i) inkomsitskatt som betalas av fysiska per

soner; 
ii) tilläggs skatt på fysiska personers in

komster; 
iii) bolagsskatt, 

däri inberäknade alla skatter som innehålles 
vid källan, alla försl~ottsbelopp och förskott 
på ovan avsedda skatter, (nedan benämnes 
dessa skatter "skatt till Frankrike"); 

b) i Finland: 
i) inkomst- och förmögenhetsskatt; 
ii) kommunalskatt; 
iii )' kyrkoskatt; 
iv) sjömansskatt; 

(nedan benämnes dess.a skatter "s:katt till Fin
land"), 

4. A v<talet skall även tillämpas på alla andra 
skatter av samma eller väsentligt lilrnrtat slag, 
som införes utöver eller i Sitället för nuvaran
de skatter. De behöriga myndigheterna i de 
a'."talsslutande s.taterna skall underrätta var
andra om ändringar, som företagits i skattelags
stifaningen. 

5. Befinnes det påkallat att på grund av 
ändri11gar, 1som har skett i någondera avtals
sluitande statens skattelags.tiftning, ändra någon 
artiikel i detta av:tal, utan att de allmänna 
grundsatserna i avtalet ändras, må nödiga änd
ringar göras enligt gemensam överenskom
melse genom notväxling på diplomatisk väg 
eller genom vilket som helst annat förfarande, 
som överenss;tämmer med de avtals1slutande 
staternas statsförfattningar. 

KAPITEL Il 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Såframt icke sammanhanget föranleder 
annat, skall i detta avtal: 

a) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför Finlands 
territorialvatten där Finland enligt follcrätten 
och enligt landets egen lagstiftning må utöva 
sina riittigheter i fråga om kontinentalsoc:keln, 
havsbottnen och deras naturtillgångar; 
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a) en France: 
i) l'impot sur le revenu des personnes 

physiques; 
ii) la , taxe complementaire sur le revenu 

des personnes physiques; 
iii) l'impot sur les societes; 
y compris tourt:es retenues a la source, tous 

precomptes au avances decomptes sur les 
impots vises ci-dessus; 

( ci-apres denommes "impot franc;ais"); 
b) en Finlande: 
i) l'impot sur le revenu et sur la fortune; 
ii) l'imp6t communal sur le revenu; 
iii) l'impot ecclesiastique; 
iv) l'i.mpOit sur 1les salaires des gens de mer; 
( ci-apres denommes "impot finlandais"). 

4. La convention s'appliquera aussi aux 
impots futurs de nature identique ou analogue 
qui s'ajouteraient aux impots aatuels ou qui 
les remplaceraient. Les autorites competentes 
des Eta.ts contractants se communiqueron:t les 
moclifications apportees a leurs legislations 
fiscales respectives. 

5. S'il parait opportun, en raison de chan
gements intervenus dans la legislation fiscale 
de l'un des Etats contractants, de modifier 
un ariticle de la convention sans que les prin
cipes generaux de celle-ci en soien:t affectes, 
les modificaitions necessaires pourront etre 
eff ectuees d'un commun accord par . echange 
de notes diplomatiques au selon toute autre 
procedure conforme a leurs dispositions cons.ti
tutionelles respectives . . 

CHAPITRE Il 

Definitions 

Article 3_ 

Definitions genhales 

1. Au sens de la presente convention, a 
moins que le conte~te n'exige une interpre
tation differente: 

a) Le iterme "Finlande" designe le terri
toire de la Replllblique de Finlande et les zones 
s~tuees hors des eaux territoriales de la Fin
lande sur lesquelleis, en conformite avec le 
droit international et selon sa legislation, la 
Finl:mde peut exercer les droits relatifs au 1it 
de la mer, au sous-sol marin et a leurs res
sources na turelles; 
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uttrycket "Frankrike" åsyfta Republiken 
Frank.rikes europdska och t ransoceana departe
ment ( Guadeloupe, Guyane, Martinique och 
Reunion) jämte de områden utanför Frankri
kes terriitorialvatten där Frankrike enligt folk
rätlten och landets egen lags1tiftning må utöva 
sina rättigheter i fråga om konJtinentalsockeln, 
havsbotitnen och deras naturtillgångar; 

b) uttrycken "avtalsslutande s1tat" och "den 
andra avtalsslutande s1taten" åsyfita Finland 
eller Frankrike aHtdtersom sammanhanget 
kräver; 

c) uttrycket "person" åsyfta fY'siska perso
ner, bolag och alla :andra sammanslutningar av 
personer; 

d) uttrycket "bolag" åsyfta alla juridiska 
personer och alla s.ammanslutningar, vilka i 
beskattningshänseende behandlas såsom juri
diska personer; 

e) ur.trycken "företag i avitalsslutande 1s,tart:" 
och "företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyfta företag, som bedrives av person med 
hemort i den ena avtalsslutande staten respek
tive företag som bedrives av person med hem
ovt i den andra avtalsslutande staten; 

f) uttrycket "behörig myndighet" åsyfta: 

i Finland finansministeriet eller dess befull
mäktigade ombud, 

i Frankrike ekonomi- och finans1minis,tern 
eller av honom befullmäktigat ombud. 

2. När avtalsslutande stat tillämpar det:ta 
avta:l skall, såvida icke sammanhanget förut
sätter annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke ' har angivits annorlunda i 
detta avtal, anses ha den betydelse som ut
trycket har enligt . den ifrågavarande statens lag
stiftning om sådana s.katter som avses i detlta 
avtal. 

·. :::,, :Ar.tikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. I detta avtal åsyftas med uttrycket "per
son med hemort i avtalsslutande stait" varje 
person, som enligt vederbörande s,tats lagstift
ning är skattepliktig där på grund av boSJtad, 
varaktig viistelse, plats för företagsledning eller 
annan liknande omständighet. 

Le terme "France" designe les departements 
eurapeens et les departements d'outre-mer 
.(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Reunion) 
de la Republique franc;:aise et les zones situees 
hors des eaux terriitoriales · de la France sur 
lesquelles, en conformite avec le droit inter
national et selon sa legislation, la France peut 
exercer les droi1ts relatifs au lit de la mer 
au sous-sol marin et a leurs ressources natu~ 
relles; 

b) Les expressions "un Etat contractant" 
et "l'autre Etait contractant" designent, suivant 
le contexte, la Finlande ou la France; 

c) Le terme "personne" comprend Ies per
sonnes physiques, les societes et ·tous autres 
groupements de personnes; 

d) Le terme "societe" designe t oute per
sonne morale ou toute entite qui est consideree 
comme une personne morale aux fins d'impo
~ition; 

e) Les expressions "entreprise d'un Etat 
contractant" et "entreprise de l'autre Eta:t 
contractant" designent respectivement une en
treprise exploitee par un resident d'un Etat 
contractant et une entreprise exploitee par un 
resident de l'autre Etat contractant; · 

f) L'expression "autorite compet·ente" de
signe: 

dans le cas de la Finlande, le Ministere des 
Finances ou son representant autorise, 

dans le cas de la France, le Ministre de 
l'Economie et des Finances ou son represen
tant autorise. 

2. Pour l'application de la convention par 
un Etat corntractant, ·toute expressiön qui n'est 
pas autreme111t definie a le sens qui lui es.t 
attribue par la legislation dudit Etat regissant 
les impots faisant l'objet de la convention, a 
moins que le contexte n'exige une interpreta
tion differente. 

Article 4 

Domicile fiscal 

1. Au sens de la presente convention, .r'ex
pression "resident d'un Etat contractant" de
signe toute pel1Sonne qui, en vertu de la Ie
gislation dudit Etat, es·t assujettie a l'impot 
dans cet Etat, en raison de son domicile, de 
sa residence, de son siege de direction ou de 
tout autre critere de nature analogue. 

2 . Har en fysisk person enligt bestämmel
serna under punkt 1 ovan sin hemor:t i båda 
de avtalsslutande s,taterna, s.kall följande reg
ler gälla: 

a) Vederbörande skall anses ha sin hemort 
i den avtalsslutande stat där han har eri sta
digvarande bostad till sitt förfogande. Har 
han stadigvarande bostad i båda staterna, an
ses han ha sin hemort i den s,tat med vilken 
han har de mest fasta personliga och ekono
miska förbindc;:lserna (centrum för livsintres
sena). 

b) Om det icke kan avgöras i vilkendera 
avtalsslutande s1taten vederbörandes centrum 
för livsintressena är beläget, eller om han icke 
har en stadigvarande bostad till sitt förfogande 
i någondera staten, anses han ha sin hemort i 
den stat där han sedvanligt vistas. 

c) Vistas vederbörande sedvanligt i båda de 
av.talsslutande s'taterna eller vistas han icke 
vanligtv1s 1i någondera av dem, anses han ha 
sin hemor.t i den avtalsslutande stat i vilken 
han är medborgare. 

d) Är vederbörande medborgare i båda de 
aV:talssluJtande staterna eller är han icke med
borgare i någondera av dem, skall de behöriga 
myndigheterna i de båda s.taterna avgöra frå
gan genom ömsesidig överenskommelse. 

3 . Har någon annan än en fysisk person 
enligt bestämmelserna i 1 stycket i denna arti
kel sin hemort i båda de avtalsslutande sta
terna, skall denne anses ha sin hemort i den 
avtalsslutande stat där platsen för dess fak
tiska ledning är belägen. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. Med uttrycket "fasrt driftställe" åsyftas 
i detta avtal en stadigvarande plats för affärs
rörelse, där företagets verksamhet helt eller 
delvis utövas. 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt: 

a) platsen för företagets ledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e ) verkstad; 

2 14225/70 
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2. Lorsque, selon la disposition du para
graphe 1, une personne physique est consideree 
comme resident de chacun des Etats contrac
tants, le cas est resolu d'apres les regles sui
vantes: 

a) Cette personne es.t cons.ideree comme re
sident de l'Etat contractant ou elle dispose 
d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle 
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans 
chacun des Etats contractants, elle est conside
ree comme resident de l'Etat contractant avec 
lequel ses liens personnels et economiques sont 
les plus etroits ( centre des interets vitaux); 

b) Si l'Etat contractant ou cette personne 
a le centre de ses interets vitaux ne peut pas 
etre determine, ou si elle ne dispose d'un 
foyer d'habitation permanent dans aucun des 
Etats contractants, elle es.t consideree comme 
resident de l'Etat contractant ou elle sejourne 
de fac;:on habituelle; 

c) Si cette personne ·sejourne de fac;:on ha
bituelle dans chacun des Etats contractants ou 
si elle ne sejourne de fac;:on habituelle dans 
aucun d'eux, elle est consideree comme resident 
de l'Etat contractant dant elle possede la 
nationalite; 

d) Si cette personne possede la nationalite 
de chacun des Etats contractants ou si elle ne 
possede la nationalite d'aucun d'eux, les auto
rites competentes des Etats contractants tran
chent la question d'un commun accord. 

3. Lorsque, selon la disposition du para
graphe 1, une personne autre qu'une personne 
physique est consideree comme resident de 
chacun des Etats contractants, elle est reputee 
resident de l'Etat contractant ou se trouve son 
siege de direction effective. 

Article 5 

Etablissement stable 

1. Au sens de la presente convention, l'ex
pression "etablissement stable" designe une 
installation fixe d'affaires ou l'entreprise 
exerce tout ou partie de son activite. 

2. L'expression "etablissement stable" com-
prend notamment: 

a) un siege de direction; 
b) une succursalei 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; 



10 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för 
tillvaratagande av naturtillgångar; 

g) plats för byggnads- eller inSJtallationsar
bete, som varar mer än tolv månader. 

3. Fast driftställe skall icke anses inne
fatta: 

a) användning av utrymmen endasrt för 
lagring, utställning eller utlämnande av före
.taget tillhöriga varor; 
. b) innehav av ett företaget tillhörigt varu

lager, avsett uteslutande för lagring, ut;ställ
ning eller utlämnande; 

· c) innehav av ett företaget tillhörigt varu
l~g~r,. avsett uteslutande för bearbetning eller 
foradlmg genom ett annat företags försorg; 

d) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för inköp av va
ror eller för införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för att för före
itagets räkning ombesörja reklam, införskaffa 
upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning 
eller utöva annan liknande verksamhet av för
beredande eller biträdande art. 

4. Person, som är verksam i avtalsslutande 
stat för ett företag i den andra avtalsslutande 
staten men icke är sådan oberoende represen
tant som avses i 6 stycket, anses såsom ett 
fas.t drifts.tälle ii den förstnämnda s.taten, om 
han innehar och i den förstnämnda s.taten re
gelbundet använder sig av fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn och verksamheten icke 
är begränsad till inköp av varor för företagets 
räkning. . 

5. Försäkringsföretag i avtalsslutande S:tat 
anses ha fas.t driftställe i den andra av tals slu
tande staten räknat från den tidpunkt då före
·taget genom sin representant uppbär försäk
ringspremier i sistnämnda stat eller beviljar 
försäkringar för risker inom denna stats om
råde. 

6. Företag i avtalsslutande stat anses icke 
ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten enbart på den grund att företaget idkar 
affärsverksamhet i den andra staten genom 
förmedling av en mäklare, allmän kommissio
när eller annan självständig representant, om 
dessa personer därvid fullgör uppdrag som till
hör deras normala affärsverksamhet. 

f) une mine, une carriere ou tout autre 
lieu d'extraction de ressources naturelles · 

g) un chantier de construction ou de' mon
tage dont la duree depasse douze mois. 

3. On ne considere pas qu'il y a etablisse
ment stable si: 

a) il est fait usage d'installations aux seules 
fins de stockage, d'exposition ou de livraison 
de marchandises a.ppattenant a l'entreprise; 

b) des marchandises appartenant a l'entre
prise sont entreposees aux seules fins de s.tock
age, d'exposition ou de livraison; 

c) des marchandises appartenant a l'entre
prise sont entreposees aux seules fins de trans
formation par une autre entreprise; 

d) une installation fixe d'affaires es:t utili
see aux seules fins d'acheter des marchandises 
ou de reunir des informations pour l'entre
prise; 

e) une installation fixe d'affaires est utili
see, pour l 'entreprise, aux seules fins de 
publicite, de fourniture d'informations, de 
re~herches scientifiques ou d'activite~ analogues 
qru ont un caractere preparatoire ou auxili
aire. 

4. Une personne agissant dans un Etat 
· contr,actant pour le compte d'une entreprise 
de 1 autre Etat contractant - autre qu'un 
agent jouissant d'un staitut independant, vise 
au paragraphe 6 - est consideree comme 
"etablissement s.table" dans le premier Etat 
si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'el
le y exerce habituellement lui permettant de 
conclure des contrats au nom de l'entreprise, 
a moins que l'activ1te de cette personne ne 
soit limitee a l'achat de marchandises pour 
l 'entrepris.e. 

5. Une en:treprise d'assurance d'un Etat 
contractant est consideree conune ayant un 
etablissement stable dans· l 'autre Etat contrac
tant des l'ins.tant que, par l'intermediaire d'un 
representant, elle perc;oit des primes sur le 
territoire de ce dernier Etat ou assure des 
risques situes sur ce. territoire. 

6. On ne considere pas qu 'une entreprise 
d'un Etat contractant a un etablissement 
s·table dans l'autre Etait contractant du seul 
fait qu'elle y exerce son activite par l'entre
mise d 'un courtier, d'un commissionnaire ge
neral ou de tout autre intermediaire jouissant 
d'un statut independant, a condition que ces 
personnes agissent dans le cadre ordinaire de 
leur activite: 

l 

7. Enbart den omständigheten att ett bo
lag i avtalsslutande srtat innehar bestämmande
rätten i eller lyder under ett bolag som har 
sin hemort i den andra avtalsslutande staten 
eller som utför affärstransaktioner i denna 
andra stat (genom ett fast driftställe eller an
nars) skall icke i och för sig medföra att nå
gotdera bolaget betraktas såsom ett fast drift
ställe för det andra bolaget . 

KAPITEL III 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom må beskattas 
i den avtalsslutande stat i vilken egendomen 
finnes. 

2. Uttrycket "fast egendom" skall ha den 
betydelse som ulttrycket har enligt lagstiftning
en i den avtalsslutande stat i vilken egendo
men i fråga finnes. Under detta uttryck inbe
gripes dock alltid tillbehör till fast egendom, 
döda och levande inventarier i jordbruks- och 
skogsbruksföretag, rättigheter på vilka stad
gandena i allmän lagstiftning angående fast 
egendom äger tillämpning, nyttjanderätt till 
fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta 
ersättningar för nyttjandet av mineralfyndighe
ter, källor och andra naturtillgångar. 

Vid tillämpningen av detta avtal åsyftas 
med detta uttryck även aktier eller andelar 
i en sammanslutning som äger en fastighet, 
om dessa aktier eller andelar medför rätt att 
besitta en del av fastigheten. 

Fartyg och luftfartyg skall icke betraktas 
som fast egendom. 

3. Bestämmelserna i 1 stycket i denna arti
kel skall tillämpas såväl på inkomst, som har 
förvärvats genom omedelbart nyttjande av fast 
egendom, som på inkomst, vilken erhålles ge
nom uthyrning av fast egendom eller genom 
varje annat nyttjande av denna. 

4. Bestämmelserna i 1 och 3 styckena av 
denna artikel skall även tillämpas på inkomst 
av företags fasta egendom samt på inkomst 
av fast egendom,· som nyttjas vid utövning av 
fria yrken. 
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7. Le fait qu'une societe qui est un resi
dent d'un Etat contractant controle ou est 
controlee par une societe qui est un resident 
de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son 
activite ( que ce soit par l'intermediaire d'un 
etablissement stable ou non) ne suffit pas, en 
lui-meme, a faire de l'une quelconque de ces 
societes un etablissement stable de l'autre. 

CHAPITRE III 

lmposition des revenus 

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus provenan:t de biens immo
biliers sont imposables dans l'Etat contractant 
ou ces biens sont situes. 

2. L'expression "biens immobiliers" est 
definie conformemetllt a la legislation fiscale 
de l'Etat contractant ou les biens consideres 
sont situes . L'expression englobe en tous cas 
les accessoires, le cheptel mort ou vif des 
explo!tations agricoles et forestieres, les droits 
auxquels s'appliquent les dispositions du droLt 
prive concernant la propriete fonciere, l 'usu
fruit des biens immobiliers et les droits a des 
redevances variables ou fixes pour l'exploita
tion ou la conces.sion de l' exploitation de 
gisements mineraux, sources et autres richesses 
du sol. 

Pour l'application de la presente convention, 
cette expression comprend egalement les ac
tions ou les parts dans une societe possedant 
un immeuble, qui donnent droit a la jouissance 
d'une fraction de cet immeuble. 

L~s navires, bateaux et aeronefs ne sont 
pas consideres comme biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'ap
pliquent aux revenus provenant de l'exploita
tion directe, de la location ou de l'affermage, 
ainsi que de toute autre forme d'exploitation 
de biens immobiliers . 

4. Les dispositions des paragraphes 1 ·et 3 
s'appliquent egalement aux reven).JS provenant 
des biens immobiliers d 'une enitreprise ainsi 
qu'aux revenus des biens immobiliers servant 
a l'exercice d'une profession liberale. 

I 

.. I 
I 
I 

I 
I 
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· Artikel 7 

Aff ärsinkomst 

1. InkomSit av företag i avtalsslutande srtait 
beskattas endast i denna start, såvida företaget 
icke bedriver rörelse i den andra avtalsslu
tande staten från ett där beläget fast drift
Sitälle. Bedriver företaget rörelse på nyss an
givet sätt, må den andra starten beskatta före
tagets inkomst, men endas1t den del därav 
som hänför sig .till det fasta driftstället. 

2. Bedriver företag i avtalsslutande s.tat rö
relse i den andra avtalsslutande staten från ett 
där beläget fast driftställe, skall i vardera av
talsslutande staten till det fasta driftstället 
hänföras den inkomst som driftstället skulle 
ha kunnat medföra, om driftstället varit 
ett fristående företag med samma eller lik
nande verksamhet, bedriven under samma el
ler liknande villkor, samt driftstället själv
ständigt skulle ha avslutat affärer med det 
företag till vilket driftstället hör. 

3 . Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst skall avdrag medgivas för kostnader 
som har erlagts för det fasta driftställets räk
ning, häri inbegripna jämväl kostnaderna för 
företagets ledning och allmänna förvaltning, 
oavsett om kostnaderna har erlagts i den stat 
där det fas1ta driftstället är beläget eller an
norstädes. 

4. Vad i 2 stycket av denna artikel föreskri
ves skall emellertid -i den mån i avtalsslutande 
stat inkomst, som kan hänföras till fast drift
ställe, enligt praxis har fastställts på grundval 
av en fördelning av företagets hela inkomst 
på de olika delarna av företaget, icke utgöra 
hinder för att i denna avtalsslutande stat den 
beskattningsbara inkomsten bestämmes genom 
ett sådant brukligt fördelningsförfarande. För
delningssättet skall likväl härvid leda till ett re-

-sultat. -som överenss.tämmer med de i denna 
artikel fastställda principerna. 

5. Inkomst skall icke anses hänföra isig 
till ett fast driftställe allenast av den anled
ningen att det fasta driftstäUet har inköpt varor 
för företagets räkning. 

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
förei:rllf>ncle stvrken skall ink:omst, som hänför 
sig till fast drifts.tälle, bestämma:s genom sam
ma förfarande år från år, såvida icke giltiga 
skäl föranleder annat. 

Article 7 

Benefices des entreprises 

1. Les benefices d'une entreprise d'un Etat 
contractant ne sont imposables que dans cet 
Etat, a moins que l'entreprise n'exerce son 
activite dans l'autre Etat contractant par l'in
termediaire d'un etablissement stable qui y 
est situe. Si l'entreprise exerce son activite 
d'une telle fa\:on, les benefices de l'entreprise 
sont imposables dans l'autre Etat mais uni
quement dans la mesure ou ils sont imputa
bles audit etablissement stable. 

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat con
tractant exerce son activite dans l'autre Etait 
contractant par l'intermediaire d'un etablisse
ment stable qui y est situe, il est impute, dans 
chaque Etat contractant, a cet etablissement 
stable les benefices qu'il aurait pu realiser 
s'il avait cons.titue une entreprise distincte et 
separee exer\:ant des activites identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou 
analogues et traitanit en toute independance 
avec l'entreprise dont il constitue un etablisse
ment stable. 

3. Dans le calcul des benefices d'un eta
blissement stable, sont admises en deduction 
les depenses exposees aux fins poursuivies par 
cet etablissement stable, y compris les depen
ses de direction et les frais generaux d'adminis-
1tration ainsi exposes, soit dans l'Etat ou est 
situe cet etablissement stable, soit ailleurs. 

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, 
de determiner les benefices imputables a un 
etablissement stable sur la base d'une reparti
.tion des benefices totaw~-- de l'entreprise entre 
ses diverses parties, aucune disposition du 
paragraphe 2 n'empeche cet Etat contractant 
de determiner les benefices imposables selon 
la repartition en usage; la methode de reparti
tion adoptee doit cependant etre telle que le 
resultat obtenu soit conforme aux principes 
enonces dans le present article. 

5. Aucun benefice n'est impute a un eta
blis.sement s:table du fait que cet etablissement 
s.table a simplement achete des marchandis-es 
pour l'entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes precedents, les 
benefices a imputer a l'etablissement S1table 
sont calcules chaque annee selon la meme 
methode, a moins qu'il n'existe des motifs 
valables et suffisants de proceder autrement: 

7. Omfattar inkomst sådana poster som be
handlas särskilt i andra artiklar i detta avtal, 
skall bestämmelserna i denna artikel icke in
verka på föreskrifterna i nämnda artiklar. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst, som förvärvas genom utövan
de av internationell sjöfart eller luftfart, .skall 
beskattas endast i den avtalsslutande stat mom 
vilken företagets verkliga ledning befinner sig. 

2. Om ett rederis verkliga ledning befinner 
sig ombord på ett fartyg, skall den an.ses .vara 
förlagd till den avtalsslutande stat 1 v11k~n 
den hamn är belägen där fartyget har sm 
hemort eller om sådan hamn icke finnes, i 
den avtalssl~tande stat i vilken rörelsens id
kare är bosatt. 

Artikel 9 

Associerade föret ag 
I fall då 
a) ett företag i avtalsslutande stat direkt el-

ler indirekt deltar i ledningen eller övervak
ningen av ett företag i den andra avtalsslu
tande staten eller äger del i detta företags ka
pital, eller 

b) saimma personer direkt eller indireklt del
tar i ledningen -eller övervakningen av såväl 
ett företag i den ena avtalsslutande staten som 
ett företag i den andra avtalsslutande st~ten 
eller äger del i båda dessa företags kapital, 

och om i dessa fall mellan företagen i fråga 
i deras kommersiella eller ekonomiska för
bindelser har avtalats eller föreskrivits villkor, 
som avviker från dem som skulle ha över
enskommits mellan företag som är oberoende 
av varandra, må den inkomst som skulle ha 
tillkommit det ena företaget, om sagda villkor 
icke hade ftmnits, inräknas i detta företags 
inkomst och beskattas i överensstämmelse där
med. 

Artikel 10 

Dividender 

1. Dividend, som bolag med hemort i av
talsslutande stat har betalat till person med 
hemort i den andra avtalsslutande staten, skall 
beskattas endast i denna andra start:. 

.. 
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7. Lorsque les benefices comprennent des 
' elements de revenu traites separement dans 
d'autres atiticles de la presente convention, 
les dispositions de ces articles ne sont pas 
affeotees par les dispositions du present ar.ticle. 

Article 8 

Navigation maritime et aerienne 

1. Les benefices provenant de l'exploita
tion en trafic international, de navires ou 
d'ae~onefs ne .sont imposables que dans l'Etat 
contractant ou le siege de la direction effective 
de l'entreprise est situe. 

2. Si le siege de la direction effective d'une 
entreprise de navigation maritime est a bord 
d'un navire ce siege sera repute situe dans 
l'Etat contr~ctant ou se trouve le port d'atta
che de ce navire ou, a defaut de poN d'attache, 
dans l'Etat contractant dont l'exploitant du 
navire est un resident. 

Article 9 

Entreprises associees 
Lorsque 
a) une entreprise d'un Etat contractant par

ticipe directemenit ou indirectement a la direc
tion, au c6ntrole ou au capita! d'une entreprise 
de l'aU1tre Etat contractant, ou que 

b) les memes persbnnes participetit directe
ment ou indirectement a la direction, au con
trole ou au capital d'une entreprise d'un Etat 
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat 
contractant, 

et que, dans l'un et l'autre cas,. les deux 
entreprises sont, dans leurs relations co~
merciales-ou financieres, liees par des condi-
1tions acceptees ou imposees, qui different d.e 
celles qui seraient conclues entre des entrepn
ses independantes, les benefices qui, sans ces 
conditions auraient ete obtenus par l'une des 
entl'eprise~ mais n'oJJJt pu l'etre en fait a cause 
de ces conditions, peuvent etre inclus dans les 
benefices de cette entreprise et imposes en 
consequence. 

Article 10 

Dividendes 

1 Les dividendes payes par une societe 
qui. est un resident d'un Etat contractant a 
un resident de l'autre Etat contractant ne sont 
imposables que dans cet autre Etat. 

I 

I 
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2 . Dividender, vilka bolag med hemort i 
avtalsslutande stat har betalat till bolag med 
hemont i den andra avtalsslutande staten, skall 
befrias från skatit i sistnämnda stat så som 
skulle vara fallet om båda bolagen skulle ha 
sin hemor.t i denna stat, förutsatt att den in
terna lagstiftningen i nämnda stat tillåter så
dan befrielse vid relationer mellan inhemska 
bolag. 

3. a) Erlägges dividend, vilken har betalart:s 
av bolag med hemort i Frankrike och som 
skulle medföra rätt till skattegottgörelse ( avoir 
fiscal) om mottagaren skulle ha varit en i 
Frankrike bosaitt person, till fvsisk eller juri
disk person med hemort i Finland, medför 
den rätt för mottagaren att ur den franska stats
kas,san ( Tresor) erhålla ett belopp som mot
svarar nämnda skattegottgörelse, utan hinder 
av bestämmelserna i 1 stycket ovan minskad 
med en skatt om 15 proc~nt. Denna skatt be
räknas på det sammanlagda beloppet av den 
utbetalade dividenden och ovan avsedda utbe
talning. 

b) RPstämmelsetna uncler punkt a här ovan 
skall tillämpas på följande personer med hem
ort i Finland: 

1 ) fysiska personer, vilka är skattskyldiga i 
Finland för hela beloppet av dividend, som har 
utdelats av bolag med hemort i Frankrike, 
samt för bruttobeloppet av sådan utbetalning 
som avses här ovan under punkt a och som 
ansluter sig itill denna dividend; 

2) bolag, vilka är skattskvldiga i Finland 
för hela beloppet av dividend, som har utde
lats av bolag med hemort i Frankrike, samt 
för hela beloppet av sådan utbetalning som 
avses här ovan under punkt a och som anslu
ter sig till denna dividend, och vilka äger 
mindre än 10 procent av det bolags kapital 
som delar ut dividenden; 

3) investeringsbolag .och investeringsfonder 
med hemoN i Finland, i vilka personer med 
hemort i Finland äger mer än 80 procent av 
aktierna eller andelarna. 

c) Bruttobeloppet av betalning som åsyftas 
under punkt a här ovan skall betraktas som 
dividend vid tillämpningen av alla bestämmel
ser i detta avtal. 

4. a) Person med hemort i Finland, som 
erhåller dividend vilken har utdelats av bolag 
med hemort i Frankrike, och som icke kan 
tillgodogöra sig betalning som åsyftas i 3 styc
ket av denna ar.tikel, må yrka på återbetalning 

2. Toutefois, les dividendes payes par une 
societe residente de l'un des E.tats contrac
tants a une societe residente de l'autre E.tat 
sont exoneres d'impots dans cet autre Etat'. 
dans la mesure et dans les conditions ou une 
telle exoneration sera1t accordee en vertu de 
la legislation interne de cet Etat, si l'une et 
l'autre societes etaient residentes dudit Etat. 

3. a) Les dividendes payes par une societe 
residente de France, qui donneraient droit a 
un avoir fiscal s' ils etaient rec;:us par un resi
dent de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont 
payes a des personnes physiques ou morales 
residentes de Finlande, a un payement du Tre
sor franc;:ais d'un montant egal a cet avoir 
fiscal, sous deduction, nonobstant les disposi
tions du paragraphe 1, d'un impot de 15 pour 
cent calcule .sur le total constitue par le divi
dende mis en distribution et le payerrient vise 
ci-dessus. 

b) Les dispositions de l'alinea a) s'appli
queront aux residents de Finlande enumeres 
ci-apres: 

1) Les personnes physiques assujetties a 
l'impot finlandais a raison du montant total 
des dividendes distribues par la societe resi
dente de France et du payement brut vise a 
l'alinea a) afferent a ces dividendes; 

2) Les societes qui sont assujetties a l'imp6t 
finlandais a raison du montant total des divi
dendes distribues par la societe residente de 
France et du payement brut vise a l'alinea a) 
afferent a ces dividendes et qui detiennent 
moins de 10 pour cent du capita! de la soci
ete distributrice; 

3) Les societes d'investissement ou les 
fonds d'investissement residents de Finlande 
et dont plus de 80 pour cent des actions ou 
des parts sont deteimes par des residents de 
Finlande. 

c) Le payement brut prevu a l'alinea a) 
sera considere comme un dividende pour l'app
lication de !'ensemble des dispositions de la 
convention. 

4. a) A moins qu'il ne beneficie du paye
ment prevu au paragraphe 3, un resident de 
Finlande qui rec;:oit des dividendes distribues 
par une societe residente de France peut de
mander le remboursement du precompte affe-

av skatteförskott ( precompte) , som har beta
lats för denna dividend, om så fordras genom 
förmedling av det bolag som delar ut divi-
denden. · 

b) Bruttobeloppet av återbetalat skatteför
skott skall betralctas som dividend vid tillämp
ningen av alla bestämmelser i detta av.tal. 

5. Med uttrycket "dividend" åsyftas i den
na ar.tikel inkomst av aktier, nyttjanderättsan
delar, gruvandelar, stiftareandelar och andra 
rättigheter, vilka utan att vara på gäldsför
hållande grundade fordringar medför del i 
vinst, samt övrig av bolagsrättigheter erhållen 
inkomst, vilken enligt skattelagstiftningen i 
den stait där det utbetalande bolaget har hem
ort likställes med inkomst av aktier. 

6. Bestämmelserna i 1, 2, 3 och 4 stycke
na av denna artikel skall icke tillämpas 
om den 1som erhåller förmån i form av divi
dender har hemort i avtalsslutande stait och 
har ett fast driftställe i den andra avtalsslutan
de staten, där det bolag som erlägger dividen
den har hemort, och den medverkan som ut
gör grunden för utbetalning av dividenden har 
ett verkligt samband med detta driftställe. I . 
detta fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 

Fast . driftställe i Frankrike, som tillhör bo
lag med hemort i Finland, är likväl berättigat 
att åiterfå uppburet skatteförskott, minskat 
med skatteinnehållning enligt i fransk lag
stiftning fastställd skattesats . 

7. Har bolag i avtalsslutande s,tat ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten, 
må skatt innehållas vid källan i denna av,tals
slutande stat enligt dess lagstiftning, men så
lunda innehållen skatt må icke överstiga 15 
procent av två tredjedelar av det fasta drift
ställets inkomster. Inkomstbeloppet beräknas 
med avdrag av den bolagsskatt som utgår på 
nämnda inkoms,ter. 

Artikel 11 

RäntOr 

1. Räntor, som härrör från den ena avtals
sltande staten och har utbetalats till en per
son med hemort i den andra avtals1slutande 
staten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Dessa räntor må likväl beskattas i den 
avtalsslutande stat från vilken de härrör och 
enligt denna stats lagstiftning, men skatten må 
icke överstiga 10 procent av räntebeloppet. 
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rent a ces dividendes acquitte, le cas echeant, 
par la societe distributrice. 

b) Le montant brut du precompte rem
bourse sera considere comme un dividende 
pour l'application de l'ensemble des disposi
tions de la convention. 

5. Le terme "dividendes" employe dans le 
present article designe les revenus provenant 
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts 
de mine, parts de fondateur ou autres parts 
beneficiaires a l'exception <les creances, ainsi 
que les revenus d'autres parts sociales assimi
les aux revenus d'actions par la legislaition 
fiscale de l'Etat dont la societe distributrice 
est un resident. 

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 
3 et 4, ne s'appliquent pas lorsque le bene
ficiaire des dividendes, resident d'un Etat 
contractant, a, dans l'autre Etat contractant 
dont la societe qui paie les dividendes es.t un 
resident, un etablissement stable auquel se 
rattache effectivement la participation gene
ra:trice des dividendes. Dans ce cas, les dispo
sitions de l'apticle 7 sont applicables. 

Toutefois, l'etablissement stable en France 
d'une societe residente de Finlande beneficie 
du remboursement du precompte sous deduc
tion de la retenue a la source calculee au 
taux fixe par la legislation franc;:aise. 

7. Lorsqu'une societe residente d'un Eta.t 
contractant a un etablissement stable dans 
l'autre Etat contractant, elle peut y etre assu
jettie a un impot retenu a la source conforme
ment a la legislation de cet autre Etait contrac
tant, mais cet impot ne peut exceder 15 pour 
cent des deux-tiers du montant des benefices 
de l'etablissement stable calcule apres payement 
de l'impot sur les societes afferent auxdits 
benefices . 

Article 11 

Interhs 

1. Les interets provenant d'un Etat con
tractant et payes a un resident de l'autre Etat 
contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

2. Toutefois, ces interets peuvent etre im
poses dans l'Etat contractant d'ou ils provien
nent et selon la legislation de cet Etat, mais 
l'impot ainsi etabli ne peut exceder 10 pour 
cent du montant des interets. 
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Med avvikelse från vad ovan sagts må för 
räntor, vilka utgår på i Frankrike före den 1 
januari 1965 emitterade obligationer, i denna 
stat uppbäras en skatt av 12 procent. 

Par derogation aux dispositions de 1'alinea 
precedent, les interets des obligations emises 
en France avant le ler janvier 1965 peuvent 
etre soumis dans cet Etat a un impot de 12 
pour cent. 

3. Med avvikelse från bestämmelserna i 
2 S'tycket i:nå räntor, som avses i 1 stycket, icke 
beskattas 1 den avtalsslutande stat från vilken 
de härrör, om de 

. a) har . betal~ts för gäld eller delbetalning 
1 anslutmng till försäljning av industriella 
~ommersiella ·eller vetenskapliga apparater elle; 
till byggande av anläggningar för industriella 
kommersiella, vetenskapliga eller offe!lJtlig~ 
ändamål, 

b) har betalats för gäld av vilket slag som 
helst, som har beviljats. av bankins,titut, 

i.:) på grund av betalnings anfordran eller 
rättegäng har betalats såsom gottgörelse för 
?röjsmål för gäld för vilken räntebetalning 
icke hade överenskommits. 

4. Med uttrycket "ränta" avses i denna 
artilcel inkomst av värdepapper, som har ut
färdaits av staten, av obligationer, oberoende 
a.~ orn dessa .har utfärdats mot intecknings
sakerhet eller icke heller om till dem ansluter 
sig rätt ;till andel i vinst eller icke samt all 
ann.an inkomst, vilken enligt skattel;gs.tiftning
e~. 1 den sta~ från vilken inkomsten härrör, jäm
stalles med inkoms1t av försträckning. 

5. Bestämmelserna i 1 och 2 styckena i 
denna artikel itillämpas icke om i avtalsslutande 
stat bosatt mottagare av ränta innehar ett fast 
driftisrtälle i den andra avtalsslutande staten, 
som räntan härrör från och den fordran av 
vilken räntan härflyter' har ett direkt sam
band med detta driftställe. I sådant fall tilläm
pas bestämmelserna i artikel 7. 

6. Ränta skall anses härröra från avtalsslu
tande s,tat om den betalas av denna s>tat själv, 
av ett offentligträttsligt samfund inom denna 
sitat eller av någon ~om har hemort i denna 
stat. Innehar emellertid räntebetalaren an
tingen han har hemor.t i avtalsslutand; stat 
eller ej, inom en av;talsslutande stat ett fast 
driftställe, till vilk·et den fordran som räntan 
betalas för hänför sig och vilket bär räntebör
dan, skall räntan anses härröra från den avtals
slutande stat där det fasta driftstället finnes . 

7. Överstiger utbetalat räntebelopp, på 
grund av särskilt förhållande mellan gälde-

3. Par derogation aux dispositions du pa
ragraphe 2, les interets mentionnes au para
graphe 1 ne peuvent pas etre imposes dans 
l'Etat contractant d'ou ils proviennent lors-
qu'ils ' 

a) sont payes en vertu de contrats de pret 
ou de payement differe afferents a des ventes 
d'equipements industriels, commerciaux ou 
scientifiques ou a la construction d'installations 
industrielles, commerciailes ou scientifiques ou 
d'ouvrages publics; 

b) sont payes sur un pret de n'importe 
quelle nature consenti par un etablissem·ent 
bancaire; 

c) sont payes a titre d'indemnite de retard 
a la suite d'une sommation ' ou d'une actio~ 
en justice, sur une creance pour laquelle un 
interet n'avait pas ete stipule. '' 

4. Le terme "interets" employe dans le 
present article designe les revenus '<les fonds 
.publics, des obligations d'emprunts, assortis 
ou non de garanties hypothecaires ou d'une 
clause de participation aux benefices et des 

, d ' creances e toute nature, ainsi que tous autres 
produits assimiles aux revenus de sommes . 
pretees par la legislation fiscale de l'Etat d'ou 
proviennent les revenus. 

5. Les disposi:tions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsgue le beneficiaire des 
interers, resident d 'un Etat contractant, a, 
dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent · 
les interets, u~ etablissement stable auguel se' 
ra:tta~he, ~ffect1vement la creance generatrice 
~es .mterets. Dans ce cas, les dispositions de 
1 art1cle 7 sont applicables. · · 

6. Le~ interers sont consideres comme pro
venan:t dun Etat contractant" lorsque le debi
teur est cet Etat lui-meme, une collectivite 
locale ou un resident de cet Etat. Toutefois, 
1orsque le debiteur des interets, gu'il soit ou 
non resident d'un Etat contractant, a dans un 
Etat contractant un etablissement stable pour 
lequel l'emprunt generateur des interets a ete 
contracte et qui supporte la charge de ces 
interets, lesdits interets sont reputes provenir 
de l'Etat contractant ou l'etablissement stable 
est situe. 

7. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancier ou que 

-~~~------

näten och borgenären eller mellan dem båda 
och tredje person, med hänsyn till den gäld, 
för vilken räntan betalas, det belopp som 
skulle ha avtalats mellan gäldenären och bor
genären om ett dylikt särskilt förhållande icke 
förelegat, skall bestämmelserna i denna artikel 
tillämpas endast på det sistnämnda beloppet. 
I sådant fall skall den överskjutande delen 
av beloppet beska:ttas i enlighet med lagstift
ningen i vederbörande avtalsslutande stat med 
iakttagande av övriga bestämmelser i detta 
avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som influtit i den ena av
talsslutande staten och har betalats till person 
med hemort i den andra avtalsslutande s:taiten, 
skall beskattas endast i denna sistnämnda stat. 

2. Med uttrycket "royalty" åsyftas i denna 
artikel varje slag av betalning, som uppbäres 
såsom ersättning för nyttjandet av eller för 
rätten att ny.ttja upphovsrätt till litterära, 
konstnärliga eller vetenskapliga verk, däri in
begripet biograffilmer, patent, varumärke, 
mönster ·eller modell, ritning, hemligt recept 
eller hemlig tillverkningsprocess ävensom för 
nyttjandet av eller för rätten att nyttja in
dustriell, komm,ersiell eller vetenskaplig u:t
rus,tning ·eller för upplysningar om erfaren
hetsrön av industriell, kommersiell eller veten
skaplig natur. 

3. Bestämmelserna i 1 stycket av denna arti
kel tillämpas icke, om en mottagare av royalty, 
vilken har hemort i den ena avtalsslutande 
staten, innehar ett fas:t driftställe i den andra 
avtalsslutande staten, från vilken royaltyn här
rör, och den rättighet eller egendom, av vilken 
royaltyn bärflyter, direkt 11.änför sig till det 
fasta driftstället. I detta fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7. 

4. Föranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och mottagaren av royalty eller mel
lan dem och 1tredje person att det utbetalade 
royaltybeloppet, med beaktande av det nyttjan
de, den rättighet eller den upplysning för vil
ken royaltyn erlägges, överstiger det belopp 
som Slkulle ha avtalatis mellan utbetalaren och 
mo~tagaren om ett dylikt förhållande icke hade 
förelegat, skall besitämmelserna i denna artikel 
tillämpas endast på sist avsedda belopp. I så
dant fall skall det överskjutande beloppet be-
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l'un et l 'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des interets payes, 
compte tenu de la creance pour laquelle ils sont 
verses, excede celui dont seraient convenus le 
deb1teur et le creancier en l'absence de pareil
les relations, les dispositions du present article 
ne s'appliquent qu'a ce dernier monitant. En 
ce cas, la partie excedentaire des payements 
reste imposable conformement a la legislation 
de chaque Etat contractant et compte tenu 
des autres dispositions de la presente conven
tion. 

Article -12 

Redevances 

1. Les redevances provenant d'un Etat con
tractant et payes a un resident de l'autre 
Etat contractant ne som imposables que dans 
cet autre Etat. 

2. Le terme "redevances" employe dans le 
present article designe les remunerations de 
itoute nature payees pour l'usage ou la con
cession de l'usage d'un droit d'auteur sur une 
oeuvre litteraire, artistique ou scientifique, y 
compris les films cinematographigues, d'un 
brevet, d'une marque de fabrique ou de com
merce, d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, 
d'une formule ou d'un procede secrets, ainsi 
que pour l'usage ou la concession de l'usage 
d'un equipement industriel, commercial ou 
scientifique et pour des informations ayant 
trait a une experience acquise dans le domaine 
industriel, commercial ou scientifique. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
s' appliquerrt pas lorsque le beneficiaire des 
redevances, resident d'un Etat contractant, a, 
dans l'autre Etat contractant d'ou proviennernt 
les redevances, un etablissement stable auquel 
se rattache effectivement le droit ou le bien 
generateur des redevances. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 7 sont applicables. 

4. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancier ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des redevances payees, 
compte tenu de la prestation pour laquelle elles 
sont versees, excede celui dont seraient conve
nus le debiteur et le creancier en l'absence 
de pareilles relations, les dispositions de pre
sent article ne s'appliquent qu'a ce dernier 
montant. En ce cas, la partie excedentaire des 
paiements reste imposable conformement a la 
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skattas i enlighet med lagstiftningen i veder
börande avtalsslutande stat under iakttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

För säl jnin gsvins t 

1. Vinst på grund av överlåtelse av i 6 arti
keln 2 stycket avsedd fast egendom eller av bo
lagsandelar eller med dem jämförbara rättig
heter i bolag, vars tillgångar främst består av 
fast egendom, beskattas i den avtalsslutande 
stat i vilken nämnda fast egendom är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till anläggnings
tillgångarna vid ett fast driftställe, vilket ett 
företag i den ena avtalsslutande staten innehar 
i den andra avtalsslutande staten, eller av lös 
egendom, som är att hänföra till en stadig
varande anordning, över vilken en person med 
hemort i den ena avtalsslutande staten förfogar 
i den andra avtalsslutande staten för utövning 
av fritt yrke, däri inbegripen vinst genom över
låtelse av sådant fast driftställe (särskilt för sig 
eller i samband med överlåtelse av hela före
taget) eller av sådan stadigvarande anordning, 
må beskattas i denna andra stat. Vinst på 
grund av överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, 
som nyttjas i internationell trafik, samt av lös 
egendom, som hör samman med användningen 
av dem, beskattas likväl i den avtalsslutande 
stat där företagets verkliga ledning befinner 
sig. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av all 
annan än ovan i 1 och 2 styckena avsedd 
egendom skall beslrnttas endast i den avtals.slu
tande stat i vilken överlåtaren har sin hemort. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som har förvärvats av en per
son med hemort i en avtalsslutande stat genom 
utövning av fritt yrke eller annan därmed jäm
förbar självständig verksamhet, beskattas en
dast i denna stat, om han icke i den andra 
avtalsslutande staten har en stadigvarande an
ordning, som regelbundet står till hans för
fogande för utövandet av verksamheten. Har 
han en sådan stadigvarande anordning, må 

legislation de chaque Eta:t contractant et comp· 
te tenu des autres dispositions de la presente 
convention. 

Article 13 

Gains en capita! 

1. Les gains provenant de l'alienation de; 
biens immobiliers, tels qu'ils sont definis au 
paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'alienation 
de parts ou de droits analogues· dans une soci
ete dont l'actif est compose principalement de 
biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat 
contractant ou ces biens immobiliers sont si
,tues . 

2. Les gains provenant de !'alienation de 
biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un 
etablissement s.table qu'une entreprise d'un 
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, 
ou de biens mobiliers const1tutifs d'une ba:se 
fixe dont dispose un resident d'un Etat con
tractant dans l'autre Etat contractant pour l 'ex- · 
ercice d'une profession liberale, y compris 
de tels gains provenant de l'alienation globale 
de cet etablissement stable ( seul ou avec l'en
semble de l'entreprise). ou' de cette ba:se fixe, 
sont imposables dans cet autre Etat. Toute
fois, les gains provenant de l'alienation de navi
res ou d'aeronefs exploites en tra.fic interna
tional et de biens mobiliers affectes a l 'exploi
ta:tion desdits navires ou aeronefs ne rsont 
imposables que dans l'Etat contractant ou le 
siege de la direction effective de l'entreprise 
est situe. 

3. Les gains provenant de l'aliena.tion de. 
tous biens autres que ceux qui sont mention
nes aux paragraphes 1 et 2 ne 1sont imposables 
que dans l'Etat contractant don:t le cedant est 
tin resident. 

Article 14 

Professions independantes 

1. Les revenus 'qu'un resident d'un Etat 
contractant tire d'une profession liberale ou 
d'autres activites independantes de caractere 
analogue ne sont imposables que dans tet 
Etat, a moins que ce resident ne dispose de 
fa~on habituelle dans l'autre Etat contractant 
d'une base fixe pour l'exercice de ses activites. 
S'il dispose d'une telle base, les revenus sont 
imposables dans l'autre Etat mais uniquement 

I 
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inkomsten beskattas i denna andra s,tat, dock 
endas1t till den del som kan hänföras till denna 
stadigvarande anordning. . 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar spe
ciellt självständig verksamhet av vetenskaplig, 
litterär, konstnätlig, uppfostrande eller under
visande art samt självständig verksamhet såsom 
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare 
eller revisor. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Såframt ej annat följer av bestämmelserna 
i artiklarna 16, 18 och 19 i detta avtal, skall 
löner, arvoden och andra lilrnande vederlag, 
som person med hemort i avtalsslutande s,tat 
uppbär för personligt arbete, beskattas endas1t 
i denna stat, såvida icke arbetet har utförts 
i den andra avtalss.lutande staten. Har arbetet 
utförts i den andra staten, må vederlaget härför 
beskattas i denna stat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i 1 styc
ket av denna artikel skall vederlag, som person 
med hemort i avtalsslutande stat uppbär för 
arbete, som har utförts i den andra avtals.slu
tande staten, beskattas endast i förstnämnda 
stat, om 

a) mottagaren vistas i denna andra stat un
der skatteåret under en eller flera tidsperioder, 
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar, 

b) vederlaget .betalas av eller på uppdrag av 
en arbetsgivare, som ej har hemort i denna 
andra stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belastar 
ett fast driftställe eller en stadigvarande anord
ning, som arbetsgivaren har i denna andra s,ta:t. 

3. Utan hinder av bestämmelserna ovan i 
denna artikel må vederlag för arbete , som har 
utförts ombord på fartyg eller luf tfartvg i 
internationell trafik, beskaittas i den avtalsslu
tande stat där företagets verkliga ledning är 
belägen. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Tantiem, mötesarvoden och andra liknande 
vederlag, som en . person med hemort i avtals
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i 

19 

dans la mesure ou ils sont impu:tables a ladite 
base fixe. 

2. L'expression "professions liberales" com
prend en particulier les activites independantes 
d'ordre scientifique, litteraire, artistique, edu
catif ou pedagogique, ainsi que les activites 
independantes des medecins, avocats, ingeni
eurs , architectes, dentistes et comptables. 

Article 15 

Professions dependantes 

1. Sous reserve des dispositions des artic
les 16, 18 et 19, les salaires, traitements et 
autres remunerations similaires qu'un resident 
d'un Etat contractant r~oit au titre d'un em
ploi salarie ne sont imposables que dans cet 
Eitat, a moins que l'emploi ne soit exerce 
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y 
est exerce, les remunerations re~ues a ce titre 
sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1, les remunerations qu'un residenrt 
d 'un Etat contractant re~oit au titre d'un em
ploi salarie exerce dans l'autre Etat contrac
tant ne sont imposables que dans le premier 
Etat si: 

a) le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat 
pendant une periode ou des periodes n'exce
dant pas au total 183 jours au cours de l'annee 
fiscale consideree, , 

b) les remuneratfons sont payees par un 
employeur ou au nom d'un employeur qui 
n'est pas resident de l'autre Etat, et 

c) la charge des remunerations n'est pas 
supportee par un etablissement stable ou une 
base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 

3. Nonobstant les dispositions precedentes 
du present article, les remunerations au titre 
d'un emploi salarie exerce a bord d'un navire 
ou d'un aeronef en trafic international sont 
imposables dans l'Etat contractant ou le siege 
de la direction effeci:ive de l'entreprise est 
situe. 

Article 16 

Tantiemes 

Les tantiemes, jetons de presence et autres 
retributions similaires qu'un resident d'un 
Etat contractant r~oit en sa qualite de mem-
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styrelse eller förvaltningsorgan i bolag med 
hemort i den andra avtalsslutande s,taten, må 
beskattas i denna sistnämnda s.tat. 

Artikel 17 

Konstnärer och idrottsmän 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik
larna 14 och 15 i detta avtal må inkomst, som 
professionella konstnärer, såsom skådespelare, 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartis,ter 
och musiker, samt idrottsmän förvärvar vid 
verksamhet de personligen utövar i denna sin 
egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat 

vilken denna verksamhet har utövats. 
2 . Utan hinder av alla andra bestämmelser 

i detta avtal må bolag i avtalsslutande sitat, 
vilket i den andra avtalsslutande s:taten för
medlar tjänster, som utföres av ovan i 1 stycket 
avsedd person, oberoende av om denne har 
hemort i avtalsslutande •stat eller ej, beskattas 
i denna andra avtalsslutande stat för inkomst 
som det erhåller genom förmedling av nämnda 
tjäns.ter, såvida bolaget icke visar att det var
ken direkt eller indirekt kontrolleras av denna 
person. 

Artikel 18 

Pensioner 

Såframt icke annat föranledes av bestämmel
serna i 19 artikeln 1 stycket, beskattas 
pensioner och andra liknande vederlag, som 
med anledning av tidigare anställning erlägges 
.till person med hemort i avtalsslutande stat, 
endast i denna stat. 

Artikel 19 

Offentliga uppdrag 

1. Vederlag, däri även inbegripet pension, 
som avtalsslutande stat eller dess offentlig
rättsliga samfund eller denna stats offentliga 
inrättning antingen direkt eller ur sina fonder 
erlägger till fysisk person på grund av tjänster, 
som utförts för denna stat, samfund eller 
inrättning vid handhavande av offentligt upp
drag, må beskattas i denna stat. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 16 och 
18 i detta avtal ,tillämpas även på ved~rlag och 

bre du conseil d'administration au de sur
. veillance d'une societe qui est un resident de 
l'autre Etat contractant sont imposables dans 
cet autre Etat. 

Article 17 

Artistes et sportif s 

. . 1. Par derogation aux dispositions des ar
ucles 14 et 15, les revenus que les profession
nels du spectacle, tels les artistes de theatre 
de cinema, de la radio ou de la television e~ 
les musiciens, ainsi que les sportifs retirent 
de leu.rs activites personnelles en cette qualite 
sant unposables dans l'Etat contractant ou 
ces activites sant exercees. 

2. Nonobstant toute ·autre disposition de 
la presente convention, une societe d'un Etat 
contractant qui fournit dans l'autre Etat con
tractant les services d'une personne visee au 
paragraphe 1, residente ou non d'un Etat 
contractant, est imposable dans cet autre Et-at 
contractant sur les benefices qu'elle· retire de 
cette prestation de services, a moins que cette 
s~ciete n'etablisse qu'elle n'est pas contrölee 
directement ou indireatement par cette per
sonne. 

Article 18 

Pensions 

Sous reserve des dispositions du paragraphe 
1 de l'article 19, Ie.s pensions et autres remu
nerations similaires, versees a un resident d'~ 
Etat contractant au titre d'un emploi anterieur 
ne sant imposables que dans cet Etat. - ' 

Artide 19 

Fonctions publiques 

. 1. Les ,remunerations, y compris les pen
s10ns, versees par un Etat contractant ou l'urie 
de ses collectivites locales, ou un etablissement 
public de cet Etat, soit directement soit par 
prelevement sur des fonds qu'ils ont consti
tues, a une personne physique au titre de 

. services rendus a cet Etat, a cette collectivite 
ou a cet etablissement public, dans l'exercice 
de fonctions de caractere public, sant imposables 
dans cet Etat. 

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 
18 s'appliquent aux remunerations ou pensions 

1 
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pensioner, som någondera avtals;slutande staten 
eller dess offentligräutsliga samfund eller offent
lig inrättning betalar på grund av tjänster, 
vilka har utförts i samband med av den be
driven kommersiell eller indus1triell verksam-
het. 

Ar:tikel 20 

Studerande och lät'are 

1. a) Studerande eller praktikant, som har 
eller har haft hemort i en avtalsslutande Sltat 
och som vis.tas i den andra avtalsslutande sta
ten enbart för atlt komplettera sina s.tudier 
eller sin utbildning, skall icke beskattas i 
denna andra stat för belopp som han erhåller 
för s1tt uppehälle, sina studier eller sin utbild-
ning. 

b) Detsamma gäller vederlag, vilket sådan 
studerande eller praktikant erhåller för person
ligt arbete, som han har utfört i den avtals
slutande stat där han bedriver sina studier eller 
kompletterar sin utbildning, förutsatt att veder
laget är absolut nödvändigt för hans ':ppehälle. 

2. Fysisk person, ·som har hemort 1 den ena 
av.talsslutande staten när han inleder sin vistelse 
i den andra avtalsslutande struten och som 
befinner sig i den sistnämnda avtalsslutande 
staten främst för att undervisa dler för att 
bedriva vetenskaplig forskning eller i båda 
dessa syften, är i sistnämnda avtalsslutande s.tat 
under högst två år, räknat från hans ankomst 
till denna stat, befriad från skatt för inkomster 
på grund av personliga tiänster, som har ut
förts inom ramen för denna undervisnings- och 
forskningsverksamhet. 

Denna bestämmelse tillämpas icke på in
komst, som erhålles genom undervisnings- och 
forskningsarbete, om detta icke utförts till 
allmän nytta, utan främst till särskild nytta 
för en eller flere personer . 

Artikel 21 

Icke särskilt nämnda inkomster 

Inkomster, vilka tillkommer en person med 
hemort i en avtalsslutande s;tat och som icke 
uttryckligen har nämnts i föregående artiklar 
i detta avtal, skall beskattas endast i nämnda 
stat. 
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versees au titre de services rendus dans le 
cadre d'une activite commerciale ou industrielle 
exercee par l'un des Eta:ts contractants, l'une 
de ses collectivites locales ou l'un de ses 
etablissements publics. 

Article 20 

Etudiants et professeurs 

1. a) Les sommes qu'un etudiant ou un 
stagiaire qui est, ou qui eta~t auparavant, un 
resident d'un Etat contractant et qui sejourne 
dans l'autre Etat contractant a seule fin d'y 
poursuivre ses etudes ou ·sa formation, rei;oit 
pour couvrir ses frais d'entretien, d'etudes 
ou de formation ne sant pas imposables dans 
cet autre Eta t. 

b) Il en eslt de meme de la remuneration 
d'un emploi exerce dans l'Etat contractan:t ou 
il poursuit ses etudes ou sa formation a la 
condition que cetJte remuneration soit ·stricte
ment necessaire a son entretien. 

2. Une personne physique qui est un resi
dent d'un Etat con:tractant au debut de son 
sejour dans l'autre Etat contraotant et qui 
sejourne dans ce dernier Eta:t principalement 
dans le but d'enseigner ou de se livrer a des 
travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre 
de ces buts, est exoneree d'impot dans ce 
dernier Eta:t contractant, pendant une periode 
n'excedant pas deux annees a compter de la 
date de son arrivee dans ledit Etat, a raison 
de ses revenus qui proviennent de services 
personnels rendus aux fins d'enseignement ou 
de recherche. 

Cette disposition n'est pas applicable aux 
revenus provenant de travaux d'enseignement 
et de recherche si ces travaux ne sont pas 
entrepris dans l'interet public mais principale
ment en vue de la realisation d'un avantage 
particulier beneficiant a une ou a des per
sonnes determinees. 

Artide 21 

Revenus non expressement mentionnes 

Les elements du revenu d'un resident d'un 
Etat contractant qui ne sant pas expressement 
mentionnes dans les anticles precedents de la 
presente convention ne sont imposables que 
dans cet Etat. 
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KAPITEL IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Fast egendom, som har definierats i 6 
artikeln 2 stycket i detta avtal, må beskattas 
i den avtalsslutande stat i vilken egendomen 
finnes. 

2. Lös egendom, vilken såsom driftkapital 
hör till ett företags fasta driftställe, samt lös 
egendom, som hänför sig till en stadigvarande 
anordning för utövning av ett fritt yrke, må 
beskattas i den stat i vilken det fasta drift
stället eller den stadigvarande anordningen 
r ;mnes. 

3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i inter
nationell trafik, samt lös egendom, som hänför 
sig till nytJtjandet av dem, beskattas endast i 
den avtalsslutande stat där företaget i fråga 
har sin verkliga ledning. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som 
innehas av en person med hemort i avtals
slutande sitat, beskattas endast i denna stat. 

KAPITEL V 

Bestämmelser till förhindrande av 
dubbelbeskattning 

Artikel 23 
Dubbelbeskaittning förhindras på följande 

sä:tt: 

1. För Frankrikes del: 
a) Andra inkomster än de som avses här 

nedan under punkt b i detta stycke är befriade 
från sådan skatt 1till Frankrike som nämnes i 
2 artikeln 3 stycket a punkten, när dessa in
lmmster enligt detta avtal må beskattas i Fin
land. 

b) I fråga om inkomster som avses i artik
larna 11, 16 och 17 i detta avtal och som har 
beskattats i Finland i överensstämmelse med 
nämnda artiklar, beviljar Frankrike dem som 
har hemor.t i Frankrike och erhåller sådana 
inkomster från Finland en skattegottgörelse, 
som motsvarar den skatt som har uppburits i 
Finland. 

Denna skattegottgörelse, vars storlek icke 
må överskrida beloppet av den skatt som har 

CHAPITRE IV 

Imposition de la fortune 

Article 22 

Fortune 

1. La fortune constituee par des biens im
mobiliers, tels qu'ils sont definis au paragraphe 
2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat 
contractant ou ces biens sont situes. 

2. La fortune constituee par des biens mo
biliers faisant partie de l'actif d'un etablisse~ 
ment stable d'une entreprise ou par des biens 
mobiliers constitutifs d'une base fixe servant a 
l'excercice d'une profession liberale est impos
able dans l'Etat conttactant ou est situe l'eta
blissement stable ou la base fixe. 

3. Les navires et les aeronefs exploites en 
trnfic international ainsi que les biens mobi
liets affectes a leur exploitation ne sont impo
sables que dans l'Etat contractant ou le siege _ 
de la direction effective de l'entreprise es1t · 
situe. 

4. Tous les autres elements de la fortune 
d'un resident d'un Etat contractant ne sont 
imposables que dans cet Etat. 

CHAPITRE V 

Dispositions pour eliminer les doubles 
impositions 

Article 23 
La double imposition est evitee de la . 

maniere suivante: 

1. Dans le cas de la France: 
a) Les revenus auttes que ceux vises a 

l'alinea b) ci-dessous sont exoneres des imp6ts 
fran\;ais mentionnes au sousparagraphe 3 a) 
de l'article 2, lor:sque ces revenus sont ·impo
sables en Finlande en vertu de la presente · 
convention. 

b) En ce qui concerne les revenus vises aux 
articles 11, 16 et 17 qui ont supporte l'imp6t 
finlandais conformement aux dispositions des
dits articles, la France accotde aux residents de 
France percevant de tels revenus de source 
finlandaise un credit d'imp6t cotrespondant a 
l'impot per01 en Finlande. 

Ce credit d'impot, qui ne peut exceder le 
montant de l'imp&t pers;u sur les revenus en 

uppbutiits för den berötda inkomsten, beviljas 
för skatter som har nämnts i 2 artikeln 3 
stycket a punkten och vid vilkas fastställande 
nämnda inkomster har beaktats. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punk
terna a och b i detta stycke må skatten till 
Frankrike för den del av inkoms.ten som enligt 
detta av.tal skall beskattas i Frankrike fastställas 
enliot den ska1ttefot som motsvatar den beskatt
nin:Sbara inkomsten hela belopp enligt lagstift
ningen i Frankrike. 

2. För Finlands del: 
a) Andra inkomster och tillgångat än de 

som avses nedan i punkt b i detta stycke är 
befriade från sådan skatt till Finland som 
åsyftas i 2 artikeln 3 stycket b punkten, när 
dessa inkomster eller tillgångar må beskattas 

Frankrrke. 

b) I fråga om inkomster, som avses i attik
larna 10, 11, 16 och 1 7 och som i överens
stämmelse med bestämmelserna i nämnda artik
lat har beskattats i Frankrike, medger Finland 
personer med hemott i Finnland, vilka erhåller 
dylika inkomstet från Ftankrike, en skatte
gottgörelse, som motsvarat den skatt som hat 
uppbutits i Frankrike. 

Denna skattegottgötelse, vars s1tot1ek icke 
må överskrida beloppet av den skatt som hat 
uppburits för den berörda inkomsten, beviljas 
för skaJtter som hat nämnts i 2 artikeln 3 
stycket b punkten och vid vilkas fastställande 
nämnda inkomster hat beakta1ts. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punk
terna a och b i detta stycke må skatten ttll 
Finland för den del av inkomsten som enligt 
detta avtal skall beskattas i Finland fastställas 
enligt den .skattefot som motsvarar den be
skattningsbara inkoms.tens hela belopp enligt 
skattelagstiftningen i Finland. 

KAPITEL VI 

Särskilda föreskrifter 

Artikel 24 
Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande s:tat skall 
icke i den andra avtalsslutande staten bli före
mål för någon beskattning eller någon därmed 
sammanhängande förpliktelse av annat ellet 
mer tyngande slag än de som medborgarna i 
denna senare stat är eller kan bli underkastade 
under samma föthållanden. 
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cause, s'impute sur les imp6ts vises a l'alinea 
3 ) a) de l' article 2 dans les bases desquels 
lesdits tevenus sont inclus. 

c) Nonobstant, les dispositions des ooineas 
a) et b), l'imp6t frans;ais peut etre calcule sur 
le revenu imposable cotrespondant au montant 
global du revenu imposable conformement a 
la legislation frans;aise. 

2. Dans le cas de la Finlande: 
a) Les revenus et les elements de la fortune 

autres que ceux vises a l'alinea b) ci-dessous 
sont exoneres des imp6ts finlandais mentionnes 
a l'alinea 3 b) de l'article 2, lorsque ces 
tevenus ou ces elements de la fortune sont 
imposables en France en vertu de la ptecente 
convention. 

b) En ce qui concerne les revenus vises aux 
articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporte 
l'imp{)t frans;ais conformement aux dispositions 
desdi,ts anticles, la Finlande accorde aux resi
dents de Finlande precevant de tels tevenus de 
source frans;aise un credit d'impot conespon
dant a l'impot pers;u en France. 

Ce credit d'impot, qui ne peut excedet le 
m01.tant de l'impot pers;u sur les revenus en 
cause, s'impute sur les imp6ts vises a l'alinea 
3 b) de l'article 2 dans les bases desquels 
lesdits revenus sont inclus. 

c) Nonobstant les dispositions des alineas 
a) et b), l'impo.t finlandais peut etre calcule 
sur le revenu imposable en Finlande en vertu 
de la ptesente cÖnvention, au taux conespon
dant au montant g1oba:l du tevenu imposable 
conformement a la legislation finlandaise. 

CHAPITRE VI 

Dispositions speciales 

Atticle 24 
N on-discrimination 

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne 
sonit soumis dans l'autte Etat contractant a 
aucune imposition ou obligation y telative, qui 
est autte ou plus lourde que celle a laquelle 
sont ou pourront ette assujettis les nationaux 
de cet autre Etat se ttouvant dans la meme 
situation. 
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2. Uttrycket "medborgare" åsyftar: 

a) alla fysiska personer, som är medborgare 
avtalsslutande stat; 
b) alla juridiska personer och sammanslut

ningar, som har bildats i enlighet med gällande 
lags1tiftning i avtalsslutande stat. 

3. Statslös skall icke i avtalsslutande stat bli 
föremål för någon beskattning eller någon där
med s,ammanhängande förpliktelse av anna1t 
eller mer .tyngande slag än de som medborgarna 
i denna stait är eller kan bli underkastade un
der samma förhållanden. 

4. Beskattningen av ett fast driftställe, 
som ett företag i den ena avtalsslutande stll!ten 
har i den andra avtalsslutande staten, må i 
denna andra stat icke vara mindre förmånlig än 
beskattningen av företag i denna andra s,taJt, 
som bedriver verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse skall icke anses medföra 
förpliktelse för någondera avtalsslutande staten 
att medgiva personer med hemort i den andra 
avitalsslutande staten sådan räitt till personliga 
avdrag vid bes:kruttningen, skattelättnader eller 
skattenedsattningar på grund av civilstånd eller 
försörjningsplikt mot familj, som medgives per
soner med hemort i den förstnämnda avtals
slutande struten. 

5. Företag i en av'talsslutande stat, vars 
kapital direkt eller indirekt antingen heh eller 
delvis äges eller kontrolleras av en person med 
hemort i den andra avtalsslutande staten eller 
av personer med hemort i denna, må icke i den 
förs1tnämnda avtalsslutande staten till etterlev
nad ålärrgas föreskrifter eller förpliktelser av 
annait eller mer tyni:rnnde slag än andra lik
nande föret11g i den förstnämnda staten är eller 
kan bli underkastade. 

6. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
arltikel skatter av varje slag. 

Artikel 25 

Ömsesidigt avtalsförf arande 

1. Anser person med hemort i avtalsslu
tande stat att i en avtalsslutande stait eller i 
båda avtalsslutande staterna har vidtagits åt
gärder, som för honom har medfört eller kom
mer att medföra en mot detta avtal stridande 
beskattning, må han, oberoende av de rätts
medel som är honom förbehållna de 

2. Le terme "nationaux" designe: 

a) toutes les personnes physiques qui posse
dent la nationalite d'un Etat contractant; 

b) toutes les personnes morales, societes de 
personnes et associations constituees conforme
ment a la legislaition en vigueur dans un Etat 
contractant. 

3. Les apatrides ne sont soumis dans un 
Etat contractant a aucune imposition ou obliga
tion y relative, qui est autre ou plus lourde que 
celle a laquelle sont ou pourront etre assujettis 
les naitionaux de cet Btat se trouvant dans la 
meme situation. 

4. L'imposition d'un etablissement stable 
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans 
l'autre Etait contractant n'est pas etablie dans 
cet autre Eta1t d'une fa~on moins favorable que 
l'imposition des entreprises de cet autre Etat 
qui exercent la meme activite. 

Cetite disposition ne peut etre interpretee 
comme obligeant un Etat contractant a accorder 
aux residents de l'autre Etat contractant les 
deductions personnelles, abattements et reduc
tions d'impöt en fonotion de la situation ou 
des charges de farnille qu'il accorde a ses 
propres residents. 

5. Les entreprises d'un Etat contractant, 
dont le capital est en totalite ou en partie, 
direotement ou indirectement, detenu ou con
trole par un ou plusieurs residents de l'autre 
Etat contractant, ne sont soumises 'dans le 
premier Etat contractant a aucune disposition 
ou obligation y relative, qui est autre ou plus 
1ourde que celle a laquelle sont ou pourront 
etre assujetties les autres entreprises de meme 
nature de ce premier Etat. 

6. Le terme "imposition" designe dans le 
present article les impots de itoute nature ou 
denomination. 

Article 25 

Procedure 

1. Lorsqu'un resident d'un Etat contractant 
estime que les mesures prises par un Etat con
tractant ou par chacun des deux Etats entral
nent ou entraineront pour lui une imposition 
non conforme a la presente convention, il peut, 
independamment des recours prevus par la 
legislation nationale de ces Etats, soumettre 

berörda sta:t(.nnas interna lagstiftning, göra 
framställning i saken hos behörig myndighet 
i den avtalsslutande stat där han har sin hem
ort. 

2. Finner den behöriga myndigheten fram
s:tällningen grundad utan att dock själv förmå 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom överens
kommelse med den behöriga myndigheten i den 
andra avtalsslutande sitaten, så att en beskatt
ning som strider mot detta avtal undvil<:es. 

3. De . behöriga mvndigheterna i de avtals
slutande staterna skall bemöda sig om att ge
nom överenskommelse i samförstånd undanröja 
svårigheter, som måhända uppkommer rörande 
tillämpningen av detta avtal. De kan även för
handla om förhindrande av dubbelbeskattning 
i sådana fall som ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna må rådgöra direkt med var
andra för att uppnå ett sådant avtal som avses 
i de förel'.!ående styckena. Om ett muntligt ut
byte av åsikter synes underlätta uppnåendet av 
ett avtal, må ett dylikt åsiktsutbyte äga rum 
inom en kommission, b<:stående av företrädare 
för vederbörande myndigheter i de avtalsslu
tande staterna. 

5. De behöriga mvndiQheterna i de avtals
s1utande s1t11JtPrna bes1tämmer rtet tillväg~ir11ngs
sätt som skall iakttagas när detta avtal tilläm
pas. 

Artikel 26 
Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall sinsemellan utbyta så
dana upplysningar som är nödiga för att be
stämmelserna i detta avtal och i de avtalsslu
tande staternas interna lags1tiftning angående 
de skatter som avses i avtalet skall kunna 
tillämpas, :till den del mm beskattningen på 
grund av dem omfattas av detta avtal. Alla 
sålunda utbytta upplysningar skall hålla:s hem
liga och må yppas endast för personer och 
myndigheter vilka det åligger att fa~tställa 
eller uppbära i detta avtal avsedda skatter. 

2. Bestämmelserna i 1 stvcket må likväl icke 
tolkas så att de skulle förplikta någondera av
talsslutande stalten att: 

a) vidtaga administrativa åtgärder, som står 
i strid med dess egen eller den andra avtals
slutande statens lagstiftning eller administra
tiva praxis; 
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son cas a l'autorite competente de l'Etat con
tractant dont il est resident. 

2. Cette autorite s'efforcera, si la reda
rnation lui parait fondee et si elle n'est pas elle
meme en mesure d'apporter une solution 
satisfaisante, de regler la question par voie 
d'accord amiable avec l'autorite competente de 
l'autre Etat contractant, en vue d'eviter une 
imposition non conforme a la convention. 

3. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'efforcent, par voie d'accord 
amiable, de resoudre les difficultes auxquels 
peut donner lieu l'application de la convention. 
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'eviter 
la double imposition dans les cas non prevus 
par la convention. 

4. Les autorites competentes des Etats 
contractants peuvent communiquer directement 
entre elles en vue de parvenir a un accord 
comme il est indique aux paragraphes prece
dents. Si des echanges de vues oraux semblent 
devoir facilitet cet accord, ces echanges de 
vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commis
sion composee de representants des autorites 
competentes des Etats contractants. 

5. Les autorites competentes des Etats 
contractants determinent les modalites d'appli
cation de la presente convention. 

Article 26 
Echange de renseignements 

1. Les autorit€s competentes des Etats 
contractants echangeront - les renseignements 
necessaires pour appliquer les dispositions de 
la presente convention et celles des lois inter
nes des Etats contractants relatives aux impots 
vises par la convention dans la mesure ou 
l'imposition qu'elles prevoient est conforme a 
la convention. Tout renseignement ainsi echange 
sera tenu secret et ne pourra etre communique 
qu'aux personnes ou autorites chargees de 
l'etablissement ou du recouvrement des impots 
vises par la presente convention. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
peuvent en aucun cas etre interpretees comme 
imposant a l'un des Etats contractants !'obli
gation: 

a) de prendre des dispositions administrati
ves derogeant a sa propre legislation ou a sa 
pratique administrative ou a celle de l'autre 
contractant; 
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b) lämna upplysningar, som icke kan inför
skaffas med stöd av lagstiftningen eller inom 
gränserna för normalt administrativt förfarande 
i den ena .eller den andra avtalsslutande staten· 

' 
c) läna upplysningar, vilka skulle röja 

affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller ett 
kommersiellt förfaringssätt eller upplysningar 
vilkas vidarebefordran skulle skada den all~ 
männa ordningen (l'ordre public). 

.3. Upplysningar skall utbytas antingen på 
tjänsitens vägnar eller, i enskilda fall, på begä
ran. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staiterna skall i samförstånd utarbeta 
en förteckning över de uppgifter som skall 
lämnas på tjänstens vägnar. 

Artikel 27 

Handräckning vid skatteuppbörd 

1. De båda avtalsslutande sta:terna förbin
der sig a:tt ömsesidigt ge varandra hjälp och 
stöd vid uppbörden enligt · bestämmelserna i 
respektive lagstiftning av skatter som avses i 
detta avtal, samt :till dem hörande skatte
förhöjningar, skattetillägg, moraräntor, räntor 
och kostnader, när dessa slutgiltigt har förfallit 
till betalning enligt lagstiftningen i den stat 
som har påkallat åtgärden. 

2. Till anhållan, som göres i detta ·syfte, 
skall fogas de handlingar som enligt lags.tifa
ningen i det land som anhåller om åtgärd er
fordras för fast&rällande av atJt de belopp som 
skall uppbäras slutgiltigt har förfallit till be
talning. 

.3. När de berörda handlingarna har erhållits 
~ke~ delg~vning samt uppbörds- och indrivnin·gs
atgarder 1 den 1srtat som har mottagit anhållan 
härom och verkställes i enlighet med denna 
stats egna lagar om uppbörd och indrivning av 
skatter. Särskilt skall uppbördshandlingarna för
sättas i ett skick som möjliggör uppbörd i den 
ordning som är föreskriven i lagstiftningen i 
nämnda stat. 

4. Utestående skaittetillgodohavanden skall 
icke betraktas såsom fordringar med förmåns
rätt i den s.ta;t som har mottagit anhållan. 

5. I den mån fråga är om skattefordran 
som ännu kan göras till föremål för besvär, må 
fordringsägarstaten för att säkerställa sina rät
:tigheter anhålla hos den andra staten om aitt 
denna vidtar sådana betryggande åtgärder som 
dess lagstiftning tillåter. 

b) de fournir des renseignements qui ne 
pourraient etre obtenus sur la base de sa 
propre legislation ou dans le cadre de sa 
pratique administrative normale ou de celles 
de l'autre Etat contractant; 

c) de 1transmettre des renseignemen'ts qui 
reveleraient un secret commercial, industriel 
prof essionnel ou un procede commercial ou de~ 
renseignements dont la communication serait 
contraire a l'ordre public. 

.3 . L'echange de renseignements sera effec
tue soit d'office, soit sur demande en ce qui 
concerne des cas concrets. Les autorites compe
•tentes des Etats contractants etabliront . d'un 
commun accord la liste des renseignements qui . 
seront communiques d'office. 

Article 27 

Assistance au recouvrement 

1. Les deux Etats contrac tants conviennent 
de se preter nmtuellement assis1tance et appui 
en vue de recouvrer, suivant les regles propres 
a leur legislation, les impots, auxquels s'appli
que la presente convention, les majorations de 
droits, droits en sus, indemnites de .retard et 
interets et frais afferents a ces impots, lorsque 
ces. sommes ~onit d~finitivement dues en appli
cat10n des Jo15 de I Etat derriandeur. 

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 signifi~a~ 
t!ons et m.esures de :ecouvrement et de percep
tion onrt heu dans I Etat requis conformement 
au.'C lois applicables pour le recouvrement et la 
perception de ses propres impots. Les titres de 
perception, en particulier, sont rendus executoi
res dans la forme prevue par la legislation de 
cet Eta:t. 

4. Les creances fiscales a recouvrer ne se
rent pas considerees comme des creances. privi
legiees dans l'Etat requis . 

5. En ce qui concerne les creances fiscales 
qui serent 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. 

Artikel 28 
Privilegier för diplomater och konsuler 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör icke 
sådana privilegier i beskattningshänseende som 
tillkommer medlemmar av diplomatiska be
skickningar och deras enskilda 1tjäns.tepersonal 
samt medlemmar av konsulatspersonal, antin
gen dessa privilegier grundar .sig på folkrätten 
eller på särskilda överenskommelser. 

2. Detta avtal gäller icke internationella 
organisationer, dessas organ eller funktionärer, 
ej heller personer som i egenskap av medlem
mar av personalen vid tredje lands diploma
tiska beskickning eller konsulat vistas i avtals
slutande stat utan aitt de, i den mån fråga är 
om skatter på inkomst eller förmögenhet, an
ses ha hemort i någondera av de avtalsslutande 
staterna. 

Artikel 29 
Territoriell utvidgning 

1. Detta avtal må, antingen i oförändrad 
form eller med erforderliga begränsningar, ut
vidgas rtill a:nt gälla Republiken Frankrikes 
områden boNom haven, i den mån dessa upp
bär likartade skatter som de som detta avtal 
tillämpas på. Sådan utvidgning av avtalets gil
tighet träder i kraft räknat från den dag samt 
med de förbehåll och villkor, inberäknat så
dana som avser avtalets upphörande, som i 
samförstånd har bestämts och överenskommits 
genom notväxling på diplomatisk väg mellan 
de avtalsslutande staterna eller genom vilket 
som helst annat förfarande, som överensstäm
mer med bestämmelserna i deras konstitutio
ner. 

2. Såframt de båda avtalsslutande staterna 
icke överenskommer annorlunda upphör av
talet, när någondera av dem har uppsagt det
samma på det sätt som är angivet i artikel 
.31, under de villkor som nämnes i nvssnämn
da artikel att gälla inom alla de områden som 
det i överens.s.tämmelse med denna artikel har 
utvidgats rtill att omfatta. 

KAPITEL VII 

Slutbestämmelser 

Artikel .30 
Ikraftträdandet 

1. Envar av de avtalsslutande staterna skall 
underrätta den andra om när de åtgärder har 
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Article 28 
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 

1. Les dispositions de la presente conven
.tion ne portent pas atteinte aux privileges 
fiscaux dont beneficient les membres des missions 
diplomatiques et leurs domestiques prives ainsi 
que les membres des postes consulaires en 
vertu soit des regles du droit des gens, soit de 
dispositions conventionelles . 

2. La convention ne s'applique pas aux 
organisations internationales, a leurs organes et 
fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres 
de miss10ns diplomatiques ou consulaires 
d'Eta:ts tiers, sont presentes dans un Etat 
contractant et ne sont pas considerees comme 
residentes de l 'un ou l'autre Etat contractant 
au regard . des impots sur le revenu et sur la 
fortune. 

Article 29 
Extension territoriale 

1. La presente convention peut etre eten
due, telle quelle ou avec les modifications 
necessaires, aux territoires d'outre-mer de la 
Republique franc;aise qui perc;oivent des impots 
de caractere analogue a ceux auxquels s'appli
que la convention. Une telle extension prend 
effet a partir de. la date, avec les modifications 
et dans les conditions, y compris les conditions 
relatives a la cessation d'application, qui sont 
fixees d'un commun accord entre les Etats 
contractants par echange de notes diplomati
ques ou selon toute autre procedure conforme 
a leurs dispositions constitutionnelles. 

2. A moins que les deux Etats contractants 
n'en soient convenus autrement, lorsque la 
convention sera denoncee par l'un d'eux en 
vertu de l' article .31, elle cess era de s 'appliquer, 
dans les conditions prevues a cet article, a 
tout territoire auquel elle a ete etendue con
formement au present article. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Article .30 
Entree en vigueur 

1. Chacun des Etats contractants notifiera 
a l'autre l'accomplissement des procedures 
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vidtagiits som enligt den förstnämnda s;tatens 
lagstiftning erfordras för att detta avtal skall 
kunna bringas i kraft . Avtalet träder i kraft 
den första dagen i den månad som följer näst 
efter den månad under vilken den senare av 
dessa underrättelser har avgivits. 

2. Bestämmelserna i avtalet skall första 
gången 'tillämpas 

a) i Frankrike: 
i) å ena sidan på sådana skatter på dividen

der och räntor som innehålles vid källan och 
å andra sidan i fråga om betalningar som av
ses i 10 artikeln 3 och 4 styckena på inkomster 
som betalas sedan detta avtal har trätt i kraft; 

ii) på övriga 1skatter på inkoms.t för skatte
året 1970 och de därpåföljande åren; 

b) i Finland: 
i) i fråga om sådana skatter på dividender 

och räntor som innehålles vid källan på in
koms.ter som betalas sedan detta avtal har 
trätt i kraft; 

ii) på övriga skatter på inkomst för skatte
året 1970 och de därpåföljande åren. 

. 3. När detta avtal träder i kraft upphör 
avtalet av den 25 augusti 1958 mellan Finland 
och Frankrike för undvikande av dubbelbe
ska:ttning beträffande skatter å inkomst ·och 
förmögenhet samt för fastställande av bestäm
melser om ömsesidig administrativ handräck
ning i ärenden angående beskattning av in
koms1t och förmögenhet att gälla. 

Tillämpningen av bestämmelserna i sis·t
nämnda avtal upphör räknat från den dag då 
motsvarande bes.tämmelser i detta avtal första 
gången träder i kraft i enlighet med stycket 2 
i denna artikel. 

Artikel 31 

Upphörande 

Detta avtal skall förbli i kraft till dess det
samma har uppsagts av någondera avtalsslu
tande staten. Vardera avtalsslutande staten må 
på diplomaitisk väg uppsäga avtalet inom de 
sex första månaderna av vilket kalenderår som 
helst efiter år 197 5. I händelse av sådan upp
sägning skall avitalet upphöra att vara i krafit: 

r:quises par sa legislation pour la mise en 
v1gueur de la presente convention. Celle-ci 
entrera en vigueur le premier jour du mois 
suivant celui au cours duquel a eu lieu la 
derniere de ces notifications. 

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la 
premiere fois: 

a) en France: 
i) en ce qui concerne, d'une part les 

impots per<;;us par voie de retenue a la source 
sur les dividendes et les interets, d'autre part 
les payements prevus a l'article 10 paragraphes 
3 et 4, aux produits mis en payement a comp
ter de la date de l'entree en vigueur; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, a l'annee d'imposition 1970 et aux 
annees suivantes; 

b) en Finlande: 
i) en ce qui concerne les impots perc;;us 

par voie de retenue a la source sur les divi
dendes et les interets, aux produits mis en 
payement a compter de la date de l'entree en 
vigueur; · 

ii) en ce qui concerne les autres impots. sur 
le revenu, a l'annee d'imposition 1970 et aux 
annees suivantes. 

3. L'entree en vigueur de la presente con
vention mettra fin a la convention du 25 aout 
1958 entre la Finlande et la France tendant a 
eviter les doubles impositions et a etablir 'cles 
regles d'assistance administrative reciproque 
en matiere d'impots sur les revenus et sur la 
fortune. 

Les dispositions de cette convention cesse
ront de s'appliquer a compter de la date a 
laquelle les dispositions correspondantes de la 
presente convention entreront en vigueur . pour 
la premiere fois confotmement au paragraphe 2 
ci-dessus. 

Article 31 

Denonciation 

La presente convention demeurera en vi- · 
gueur tant qu'elle n'aura pas ete denoncee par 
l'une des Etats contractants. Chacun des Etats 
contractants peut denoncer la convention par 
voie diplomatique dans les six premiers mois 
de chaque annee civile suivant l'annee 1975. 
Dans ce cas, la convention cessera d'etre appli
cable: 

. . 

a) i Frankrike: 
i) å ena sidan i fråga om sådana skatter på 

dividender och räntor som innehålles vid käl
lan och å andra sidan i fråga om betalningar 
som avses i 10 artikeln 3 och 4 styckena be
träffande inkomster som betalas efter den 30 
juni under det kalenderår som följer näst efter 
det år då uppsägningen har skett; 

ii) i fråga om övriga skatter på inkomst 
beträffande alla skatteår efter det år då upp
sägningen har skett. 

b) i Finland: 
i) i fråga om sådana skatter på räntor, som 

innehålles vid källan, på inkomster som betalas 
efter den 30 juni under det kalenderår som 
följer näst efter det år då uppsägningen har 
skett; 

ii) i fråga om övriga skatter på inkomst be
träffande alla skatteår efter det år då upp
sägningen har skett. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
av sina regeringar därtill behörigen befullmäk
tigade, undertecknat detta avtal och försett 
det med sina sigill . 

Uppgjort i Helsingfors den 11 september 
år nittonhundrasjuttio i två exemplar, vart
dera på finska och franska språken, vilka båda 
texter äger lika vitsord. 

För Republiken Finlands regering: 

Väinö Leskinen 

För Republiken Frankrikes regering: 

Maurice Schumann 
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a) en France: 
i) en ce qui concerne, d'une part les impots 

perc;;us par voie de retenue a la source sur les 
dividendes et les interets, d'autre pa11t les 
payements prevus a l'article 10 paragraphes 3 
et 4, aux produits mis en payement apres le 
30 juin de l'annee civile su1vant inunediate
ment celle au cours de laquelle le preavis ama 
ete notifie; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu pour toute annee d'imposition sui
vant l'aru'iee au cours de laquelle le preavis 
aura ete notifie . 

b) en Finlande: 
i) en ce qui concerne les impots perc;;us par 

voie de retenue a la source sur les interets, aux 
produits mis en payement apres le 30 juin de 
l'annee civile suivant immediatement celle au 
cours de laquelle le preavis aura ete notifie; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, pour toute annee d'imposition sui
vant l'annee au cours de laquelle le preavis 
aura 6te notifie. 

En foi de quoi, les soussignes dument au
itorises a cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs ont signe la presente convention et 
y ont appose leur sceau. 

Fait a Helsinki, le 11 septembre mil neuf 
cent soixante dix, en deux originaux, chacun 
en langue finnoise et en langue fran~aise, les 
deux textes faisant egalement foi. 

Pour le Gouvernement de la 
Republique de Finlande: 

Väinö Leskinen 

Pour le Gouvernement de la 
Republique Franc;;aise: 

Maurice Schumann 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Frankrike för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgå
ende av skatt. 

Gällande skatteavtal med Frankrike ingicks 
i Paris den 25 augusti 1958. På grund av den 
internationella utvecklingen i fråga om skatte
avtal och itill följd av ändringar i de båda 
sitaternas 1skattela.gsitiftning blev det nödvändigt 
att förnya det nuvarande skaitteavtalet. Förden
skull inleddes underhandlingar om etit skaitte
avtal mellan de både länderna i december 1969 
i Paris och dessa underhandlingar slutfördes i 
juni 1970 i Helsingfors. Resultatet av dem 
blev att ett utkast till avtal paraferades den 
19 juni 1970 och ett därmed överensstäm
mande avtal undertecknades i Helsingfors den 
11 september 1970. 

Det nya skatJteavtalet innehåller ic!ke några 
betydande principiella ändringar, jämfört med 
det tidigare avtalet, men det är fulls:tändigare 
och mera detaljerat än detta. Speciellt har man 
i det nya avtalet, i överensstämmelse med den 
prax..is som under den senaste 1tiden har tilläm
p Ms i Finland, försökt följa det utkast till 
skatteavtal som år 1963 offentliggjordes av 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling ( OECD) . Det nya 1skatteav,talet är 
därför uppbyggt på samma sätt som de andra 
skatteavtal som Finland har ingått under den 
senasrte tiden. 

Skatteavtalet är indelat i sju kapitel, näm
ligen: I Avtalets !tillämpningsområde, Il De
finitioner, III Beskattning av inkomst, IV 
Beskattning av förmögenhet, V Bestämmelser 
till förhindrande av dubbelbeskattning, VI 
Särskilda föreskrifter och Vll Slutbestämmel
ser. 

Enligt besitämmelserna om avtalets !tillämp
ningsområde i kapitel I skall skatteav1talet till
lämpas på personer som har hemort i någon
dera av de avtalsslutande staterna eller i dem 
båda (artikel 1 ) . I detta sammanhang må 
konstateras, att oavsett bestämmelsen i artikel 
1 innefattar bestämmeLserna om diskriminering 
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i artikel 24 också sådana medborgare i avtals
slutande stat som icke har hemort i någondera 
avtalssluta:nde s:taten. 

För Finlands del berör skatteavtalet inkomst
och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, sjö
mansskatt och kyrkoskatt samt för Frankrikes 
del den inkomstskatt som betalas av fysiska 
personer, tilläggsskatt på fysiska personers in
komster och bolagsskatt. En jämförelse med 
gällande 1skatteavtal visar, att skatterna till 
Finland har utökats med sjömansskatten, s:om 
icke nämndes tidigare. Det bör beaktas, att 
förbudet mot diskriminering i 24 artikeln 6 
stycket berör skatter av alla slag och icke 
e:ndas:t de skatter som anges i kapitlet om av
talets tillämpningsområde. Skatteavtalet gäller 
därför delvis också indirekta skatter. 

De viktigas,te allmänna definitionerna ingår 
i artiklarna 3, 4 och 5. En jämförelse mellan 
definitionsartiklama och motsvarande avsnitt 
i nuvarande skatteavtal ger vid handen, att 
definitionerna i. d~t nya skatteavtalet är mera 
detaljerade än de som ingår i det tidigare 
avtalet, ehuru de följer samma principer 
som hktills har :tillämpats. Såsom ett undantag 
från OECD:s modellavtal kan nämnas bestäm
melsen om fast driftställe för försäkringsföretag 
i 5 artikeln 5 stycket ·i det nya skatteavtalet, 
vilken även ingår i" gällande skatteavtal. En 
nyhet i jämförelse med gällande skaitteavtal och 
OECD:s modellavital är bestämmelsen om kon
tinentalsockeln i 3 artikeln 1 stycket a punk
ten. 

Bes:tämmelserna om beskattningsteknisk hem
ort ingår i artikel 4 i det nya skatteavtalet. 
Dessa bestämmelser har en central betydelse, 
bl.a. när det gäller at1t lösa den konflikt som 
uppstår när en och samma person på grund 
av den nationella lagstiftningen inom de avtals
slutande staterna är allmänt skattskyldig (för 
samtliga inkomster från olika håll) i vardera 
avtalsslutande staten. · 



2 

Bestämmelser om beskattningsrättens fördel
ning mellan . de avtalsslutande staterna i så
dana fall då en och samma person enligt den 
interna lags,tiftningen i dessa stater är skatt
skyldig för sin inkomst både i det land dät 
han har sin hemo1~t och i det land som in
komsten härrör från ingår i artiklarna 6-22. 
Enligt dessa bestämmelser kan beskattnings
rätten tillkomma antingen båda länderna eller 
endast det ena av dem. Tillkommer beskatt
ningsrätten endast den ena avtalsslutande sta
ten, har i skatteavtalet använts uttrycket "skall 
beskattas endast i". Om beskattningsrätten 
tillkommer den stat inom vilken inkomstkällan 
befinner sig eller om beskattningsrätten är de
lad och . det fördenskull ankommer på den stat . 
där vederbörande har sin hemort att undvika 
dubbelbeskattning, har i avtalet använts ut
trycket "må beskattas". 

Om det icke uttryckligen har bestämts an
norlunda i artiklarna 6- 20, beskattas enligt 
artikel 21 i det nya skatteavtalet inkomster 
för person med hemort i en avtalsslutande stat, 
endas.t i denna 1stat. Denna bestämmelse över
ensstämmer med den som ingår i nu gällande 
skatteavtal. 

Inkomst av fast egendom beskattas enligt nu 
gällande skatteavtal endast i den stat inom 
vilken den fasta egendomen är belägen. Enligt 
6 artikeln 1 stycket i det nya skatteavtalet må 
dylik inkomslt · beskattas i den avtalsslutande 
stat i vilken den fasta egendomen finnes . 
Detta innebär, att ehuru sistnämnda stat gär 
beskatta inkomst av fast egendom, tillkommer 
samma rätt också den sta:t där den skatt
skyldige har sin hemort. Denna stat bör emel
lertid .· förhindra dubbelbeskattning genom att 
bevilja antingen gottgörelse eller befrielse enligt 
vad som närmare utredes i det följande. I 
överensistämmelse med den praxis som har om
fattats i de senaste skatteavtalen har till 6 arti
keln 2 stycket i det nya avtalet fogats en be
s,tämmelse .som likställer aktier eller andelar i 
en sammanslutning, som äger en fastighet, -
närmast i bostadsaktiebolag och andelslag samt 
fastighert:sbolag -, med fast egendom. 

Enligt , aritikel 7 i det nya skatteavtalet skall 
inkomst av affärsföretag beskattas endast i den 
avtalsslutande stat där företaget befinner sig. 
Har företaget emellertid ett fast driftställe i 
den .andra avtalsslutande staten må den del av 
företagets inkomst isom hänför sig till det fasta 
driftsitället beskattas i den avtalsslutande stat 
där driftstället befinner ·sig. Bestämmelsen 

motsvarar OECD:s avtalsmodell och överens
stämmer med de nya avtal som Finland har 
ingått. ' 

Artikel 8 i det nya skatteavtalet, vilken 
gäller sjöfatt och luftfa11t; innehåller den tidi
gare principen, att inkomst av verksamhet av 
hithörande slag skall beskattas endast i den 
avtalsslutande stat inom vilken företagets verk
liga ledning befinner sig. Till det nya avtalet 
har, med avvikelse från nu gällande skatte
avtal, fogats ett med OECD:s avtalsmodell 
överenss1tämmande 2 stycke i artikel 8 som 
gäller förfarandet i sådana fall då ett företags 
ledning . befinner sig ombord på ett fartyg. 

Bestämmelsen om beskfottning av koncerners 
inkomst i nu gällande skatteavtal återfinnes i 
artikel 9 i det nya avtalet. 

Den proportionella skatt på vinst av värde
papper som har varit i kraft i Frankrike har 
avskaffats . På grund härav har en bestämmelse 
som skulle motsvara artikel 7 i nu gällande 
skatteavtal såsom onödig utelämnats ur det 
nya avtalet. 

Bestämmelserna om beskattning av dividend
lnkomst ingår i artikel 10 i det nya skatteavta
let. Nämnda artikel har 1till följd av de änd
ringar som har skett i ska:ttelags1tif.tningen i 
Finland och i Frankrike fått etit helt annat 
innehåll än motsvarande artikel i nu gällande 
avtal. I Frankrike beskattas bolagsvinsit utan 
att några avdrag beviljas på grundval av divi
dendutdelning. På dividend, som utdela's av 
bolag, innehålles förskott endast om dividen
den betalas till annan än en person med hem
ort i Frankrike. Denna innehållning av skatt · 
vid källan ( "retenue a la source") är 25 pro
cent, om annat ick~ föranledes av skatteavtalet. 
Till förebyggande av kedjebeskattning åter
bäres av franska staitsmedel till mottagaren av 
dividenden den bolagsskatt :som redan har be
talats på grund av bolagets vinst. Det beViljas 
alltså en s.k. skattegottgörelse ( "avoir fiscal") 
på villkor at,t denna gottgörelse innefattas i 
dividendmottagarens beskattningsbara inkoms.r. 
Beskattningsbar inkomst är härvid för divi 
dendmottagaren det sammanlagda beloppet a~ 
dividenderna · och skattegottgörelsen. Skatte
gottgörelsen uppgår till hälften av dividend
beloppet. Dessutom är det karakteristiskt för 
bolagsbeskattningen i Fankrike att, när divi
dender utdelas på grund av vinst, i sådana fall 
då bolagsskatt (enligt en skattesats av 50 % ) 
icke tillfullo har betalats för de inkoms;ter som 
utgör grund för denna vinst, bör -ett s.k. ersät-

tande förskottsavdrag ( "precompte" ) gö
ras . Dess storlek uppgår 1till hälften av divi
dendens nettobelopp, dvs . till en tredjedel av 
det sammanlagda beloppet av dividenden och 
skattegottgörelserna · ( "avoir fiscal") . Skatte
got.tgörelse ( "avoir fiscal") erlägges också i 
form av ersä!ttning för förskottsavdrag ( "pre
compte") från dividend. Dividendinkomster, 
som från utlandet inflyter till Frankrike, är på 
grund av den terriltorialprincip som 1tillämpas 
i Frankrike skattefria där. 

Enligt stadgandena i lagen om beskattning 
av inkomst av näringsverksamhet ( NärSkL), 
som trädde i kraft vid ingången av år 1969, 
är dividender och räntor på andelskapital, som 
inhem1skt aktiebolag eller andelslag erhållit 
från inhemskt aktiebolag eller andelslag icke 
s:kaintepliktig inkomst, dock ~å, att dividender 
och räntor på aktier eller andelar, vilka icke 
hör till anläggningstillgångar, är skattepliktig 
inkomst för penninginrättning samt försäkrings
och pensionsans.talt. Enligt 24 § 4 punkten i 
lagen om . inkomst- och förmögenhetsska:tlt 
( IFL) är vad inhemskt aktiebolag eller andel
slag i dividend erhållit från aktiebolag icke 
skattepliktig inkomst. Enligt 24 § IFL är 
det m.a.o. - med avvilcelse från vad som är 
fallet enligt NärSkL - icke ett villkor för 
skattefriheten att dividenderna har erhållits 
från ert inhemskt aktiebolag. Stadgandet i IFL 
skall tillämpas när Mmmanslutning, som erhål
ler dividend, icke idkar sådan näring som avses 
i NärSkL. Emedan de dividender som beröres 
av NärSkL och som finska bolag erhåller från 
utlandet här utgör skattepliktig inkomst har 
man under den senaste tiden i sk3Jtteavtals
politiken s.träva:t till att, om annat icke följer 
av speciella förhållanden i andra länder, här 
befria dividender, som utländska bolag betalar 
till finska bolag, från skatt. 

De principer som ingår i ovan anförda stad
ganden har beaktats i artikel 10 i det nya 
skatteavtalet. Huvudprincipen är densamma 
som förut och enligt den beskattas dividend
inkoms.ter endast i den stat där de mottages. 
Fördenskull blir dividender, som från Frank
rike betalas till personer i Finland, icke enligt 
huvudreglen föremål för innehållning av en 
källskatt ( "retenue a la source" ) på 25 pro
cent. Med avvikelse från OECD:s avtalsmodell 
befrias dividender, vilka bolag med hemort i 
en avtalsslutande stat har betalat rt:ill bolag 
i den andra avtalsslutande staten, från ska:tt i 
sis:tnämnda stat, förutsatt att den interna lag-
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stiftningen i nämnda stat tillåter · sådan be
frielse vid relationer mellan inhemska bolag. 
Då lagstiftningen i Franlnike icke innehåller 
något stadgande, som skulle motsvara 6 § 
5 punkten NärSKL, berör ovan relaterade 
bestämmelse enbart Finland. 

Besrt:ämmelserna om skattegottgörelse ( "avoir 
fiscal") , vilka utsträcker nämnda förmån så, 
att den kommer personer med hemort i Finland 
till godo, ingår i 10 artikeln 3 stycket i det nya 
av,talet . Den förskottsinnehållning som göres 
i Frankrike på gottgörelsen uppgår itill 15 
procent. 

Ett villkor för erhållande av skattegottgörelse 
är att dividenden är skattepliktig i det land 
där den mottages. Fördenskull kan penning
inrättningar samt försäkrings- och pensionsan-
1stalter i Finland ävensom de som här bedriver 
handel med värdepapper, i samband med divi
dender på aktier, vilka icke hör till anlägg
ningstillgångar, samt fysiska personer alltid få 
skatregottgörelse av franska staten. Däremot 
kan andra aktiebolag icke komma i åtnjutande 
av nämnda förmån, emedan de dividendin
koms·ter som de mottager från Frankrike utgör 
skattefri inkomst i Finland med stöd av 10 
artikeln 2 stycket i det nya skatteavtalet. De 
kan dock med stöd av 10 artikeln 4 s.tycket 
yrka på återbäring av ersättande skatteförskott 
( "precompte"). Styckena 5 och 6 i artikel 
10 i avtalet motsvarar annars bestämmelserna 
i OECD:s avtalsmodell, bortsett från att till 
6 stycket har fogats ett nytt slutavsnitt. På 
grund av första d~len av nyssnämnda 6 stycke 
tillämpas icke bestämmelserna i 4 stycket i 
samma artikel om återbetalning av ersättan
de förskottsinnehållning ( "precompite"), om 
det bolag som erhåller dividenderna har ett 
fast driftsställe i den stat som dividenderna 
härrör från. I överensstämmelse med OECD:s 
principer skall dividendinkomsit härvid, såsom 
varande i artikel 7 avsedd affärsinkomst, i förs
ta hand beskattas i det land den härrör från. 
Med stöd av det nya slutavsnittet i 6 stycket 
av nämnda artilcel återbetalas ersättande för
skortsinnehåUning ( "precompte") också till 
fast driftställe, som finskt bolag har i Frankri
ke, men på beloppet innehålles i Frankrike en 
källskatt ( "retenue a la source") på 25 pro
cent. 

Bestämmelsen i 10 artikeln 7 stycket i skatte
avtalet med Frankrike är ny och har inrymts 
i artikeln om dividender, ehuru den i fråga om 
sitt innehåll skulle kunna stå som en särskild 
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artikel i skatteavtalet. ·Grunden för _berörda 
7 stycket av 10 artikeln iir, att ehuru skatte
foten för bolagsskatt i Frankrike är 50 procent, 
kan den totala skattebördan dock i vissa fall 
stiga till 625 procent, emedan en separat käll
skatt ( "retenue a la source") om 25 procent 
uppbäres på net.tovinsten av affärsverksamhet, 
som utländskt bolag bedriver i Frankrike. Här
med avses den vinst som belöper sig på fast 
driftställe, vilket tillhör nämnda bolag, minskad 
med bolagsskat:ten ( 50 % ) . Frankrike har gått 
med på att i sådant fall minska skatteinnehåll
ningen vid källan, och .till följd härav har be
stämmelsen i 10 artikeln 7 stycket utarbetats . 
Enligt den får innehållen källskatt ( "retenue 
a la source") icke överskrida 15 procent av 
två tredjedelar av det fasta driftställets vinst, 
sedan bolagsskatten har avdragits. 

Artikel 11 i det nya sJrntteavtalet, vilken 
gäller räntor, överensstämmer med OECD:s 
avtalsmodell, även om däri har beaktats Ult
vecklingen i fråga om beskattningsteknisk 
behandling av räntor. Enligt huvudregeln, 
11 artikeln 1 stycket, må räntor som har beta
la.ts till en person med hemort i den andra av
talsslutande staten beskattas i den stat där de 
mottagits. Dock må den stat som räntorna här
rör från uppbära skatt, som likväl icke får 
överstiga 10 procent av räntebeloppet. Enligt 
artikel 9 i nu gällande skatteav:tal beskattas 
ränteinkomst endast i den stat där fordrings
ägaren har skatterättsligt hemvist. 

Enligt artikel 12, som gäller royalty, be
skaittas royalty, som har betalats ·till person 
med hemort i den andra avtalsslutande staten, 
endast i denna sistnämnda stat. Denna bestäm
melse, som överensstämmer med OECD:s av
talsmodell, mdtsvarar innehållet i artikel 10 i 
nu gällande sikatteavtal. 

Nu gällande skatteavtal innehåller ingen sär
skild bestämmelse om beskattning av försälj
ningsvinst. Artikel 13 i det nya skatteavtalet 
innehåller däremot en bestämmelse om försälj
ningsvins1t. Denna överenss:tämmer väsentligen 
med motsvarande bestämmelse i OECD:s av
talsmodell. 

Inkomst, som har förvärvats genom själv
ständigt personligt arbete, beskauas endast i 
den stat där den som har utfört s!id::int arbete 
har sin hemort, såframt han icke förfogar över 
en stadigvarande anordning i den andra avtals
slut~.nde staten. Har han en sådan s:tadigvaran
de anordning må den inkomst som hän'för sig 
till denna beskattas i den stat där den stadig-

varande anordningen bdinner sig. Begreppet 
stadigvarande anordrung i d~t nya avtalet ~
sätter begreppet fast centralS1tälle i nu gällande 
av:tal. 

Enligt artikel 15 i det nya aVitalet, vilken 
avser osjälvständigt personligt arbete, avgöres 
frågan om beskattningsrätten främst av den 
plats där arbetet u tföres. Artikeln motsvarar 
till innehållet artikel 14 i nu gällande ·avtal. 

Bestämrn:elser om ·s:tyrelsearvoden, inkoms,ter 
som konstnärer och idrottsmän förvärvar i sin 
personliga yrkesutövning, pensioner, vederlag 
för offentliga uppdrag samt s.tuderandes ooh 
lärares inkomster ingår i a11tiklarna 16-20 i 
det nya skatteavtalet. Dessa arrtiklar överens
stämmer, med v1ssa undantag, med motsvarande 
artiklar i nu gällande skatteavtal. Ny är främst 
bestämmelsen i 17 artikeln 2 stycket, enligt 
vilken bolag i avtalsslutande stat, vilket för
med1ar tjänster som utföres av konstnärer eller 
idrottsmän, må beskattas i den avtalsslutande 
stat där dessa tjänster har förmedlats. Bestäm
melserna om studerande och lärare i artikel 20 
i det nya avtalet är också nya. De avviker även 
från bestämmelserna i motsvarande ar.tikel i 
OECD:s avtalsmodell. 

Artikel 22 i det nya skatteavtalet, vilken 
motsvarar artikel 20 i nu gällande avtal, över
ensstämmer med OECD:s av.talsmodell. Eme
dan förmögenhetsbeskattning icke förekommer 
i Frankrike, gäller artikeln endasrt Finland. 

En internationell dubbelbeskattning förhind
ras när vardera avtalsslutande staten enligt · 
artiklarna 6-22 kan bes:kaJtta antingen in
komst eller förmögenhet med stöd av de be
s:tämmelser som ingår i artikel 23. I de fall 
då det har överenskommits, att bes:kattnings
rätt skall ;tillerkännas endast den ena av:tals
slutande staten (genom uttrycket "beskattas 
endast"), behövs inga föreskrifter om förfa
randet. 

Finland har regelmässigt till förebyggande av 
internationell dubbelbeskattning omfattat ett 
s.k. befrielsesystem ( "exemption method"). 
Enligt detta sys.fem befrias inkom~t, som har 
influtit i Frankrike, och i Frankrike befintlig 
förmögenhet från skatt till Finland, om de 
enligt skatteav1talet kan beskattas i Frankrike 
(se t . ex. 7 artikeln 1 stycket). Inkomst, som 
på detta sätt har befriats från skatt, beaktas 
dock vid bestämmandet av den skattefot en
ligt vilken skatt shi11 betalas i Finland för 
återstoden av den berörda personens inkomster. 

En bestämmelse härom ingår i 23 artikeln 2 
stycket c punkten i det nya skatteavtalet. 

Närmast med tanke på kontrollen har i de 
s1katteavtal, som Finland under den senas.te 1ti
den ingått, i fråga om inkomster i form av 
dividender och, räntor införts ett s.k. gottgö
relseförfarande ( "credit method"). Enligt det
ta beviljar Finland pers.oner, som har sin hem
ort här och erhåller inkomst av nämnda slag 
i den andra avitals1slutande s1taten, en gottgö
relse, som motsvarar den skatt som uppbäres 
i den andra avtalsslutande s.taten. I det nya 
skatteavtalet mellan Finland och Frankrike har 
gottgörelseförfarandet, när det gäller Finland, 
utsträckts till att gälla förutom de ·skatter på 
dividender som i Frankrike uppbäres i form av 
innehållning ( 10 artikeln 3 stycket a punkten 
och 7 stycket), även ränteinkomster och styrel
searvoden samt inkomster som idrottsmän och 
konstnärer åtnjuter. Den skattegottgörelse som 
beviljas genom detta förfarande får dock icke 
överstiga beloppet av den skatt som i Finland 
uppbäres på denna inkomst. 

När det gäller Frankrike innehåller artikel 
23 i skatteavtalet bestämmelser som lilmar de 
ovru;i relaterade, ehuru punkt b i 23 artilceln 
1 stycket icke berör inkomster i form av di-
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vidender, detta på grund av den · territorial
princip som Frankrike omfattar. 

Det nya skatteavtalet innehåller dessutom 
artiklar som angår förbud mot diskriminering 
( 24), ömsesidigt avtalsförfarande ( 25), ut
byte av upp1ysningar ( 26), handräckning vid 
skatteuppbörd ( 27), privilegier för diplomater 
och konsuler ( 28), territoriell utvidgning 
( 29), ikraftträdandet ( 30) samt upphörandet 
(31 ) . 

Det nya skatteavtalet skall :tillämpas första 
gången i fråga om skatteåret 197 0. 

På grund av vad ovan anfötts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att R iksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser i det i Hel

singfors den 11 september 1970 med 
Frankrike ingångna avtalet fö r förh ind
rande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av 
skatt, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan nämnda av.tal innehåller bestäm
melser vilka hör till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Frankrike för förhindrande av 

dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut S1tadgas: 

Bestä~melserna i det avtal för förhindrande 
av dubbelbeskat:tning av inkon1st och förmö
genhet samt kringgående av skatt som den 
11 s'eptember 1970 ingicks i Helsingfors mel
lan Republiken Finland och Republiken Frank
rike skall, såvitt de hör till lagstiftningens om-

Helsingfors den 18 december 1970. 

råde, vara i kraft såsom om dem har överens
kommits . 

Närmare föreskrifter · om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Republiken Frankrikes regering för förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet samt kringgående av skatt 

Republiken Finlands regering och Republi
ken Frankdkes regering, vilka önskar ingå ett 
avtal för förhindrande av dubbelbeskattning 
av inkomst och förmögenhet samt kringgående 
av skatit, har överenskommiit om följande : 

KAPITEL I 

Avtalets tillämpningsområde 

Atitikel 1 

Personligt tillämpningsområde 

Detta ;,ivtal tillämpas på personer som har 
sin hematit i någondera av de avtalsslutande 
staterna eller i båda srtaterna. 

Artikel 2 

I avtalet avsedda skatter 

1. Detta 1avtal skall tillämpas på skatter, 
som på grundval av inkomst och förmögenhet 
skall betalas till avtalsslutande slt:M eller rtill 
offentligträittsligt samfund inom denna, obe
roende av på vilket sätt skatten uppbäres. 

2. Med s:katver på inkomst och förmögen
het fö11s1tås alla skatter som utgår på hela , in
komsten och hela förmögenheten ,eller på 

1
en 

del av dessa, däri inbegripna skatter på vinst, 
som har erhållits genom överlåtelse av lös eller 
fast egendom, samt skatter som påföres på 
grund av stegring av förmögenhets värde. 

3. De skatter på vilka detta avtal .skall till
lämpas är för närvarande: 

CONVENTION 

entre le Gouvernement de la Republique . de 
Finlande et le Gouvernement de la Republique 
Frani;aise tendant a eviter les doubles imposi
tions et a prevenir l'evasion fiscale en matiere 

d'impots sur le revenu et sur la fortune 

Le Gouvernement de la Republique de Fin
lande et le Gouvernement de la Republique 
Fran\'.aise, desireux de conclure une conven
tion tendant a eviter les doubles impositions 
et a prevenir l'evasion fiscale en matiere 
d'impöts sur le revenu et ·sur la fortune, 

Sont convenus <les disposi·tions suivantes: 

CHAPITRE I 

Champ d'application de la convention 

Article 1 

Personnes visees 

La presente convention s'applique aux per
sonnes qui sont des residents d\in Etat con
traatant ou de chacun des deux Etats. 

Article 2 

Impots vises 

1. La presente convention s'applique aux 
impots sur Je revenu et sur la fortune per\'.us 
pour le compte de chacun des Etats contrac
tants ou de ses collectivites locales, quel que 
soit le sys.teme de perception. 

2. Sont consideres comme impöts ·sur le 
revenu et sur la fortune les impots per\'.US sur 
Je reveni.:t total, sur la fortune totale, ou _sur 
des elements du revenu ou de la fortune, y 
compris les impöts sur les gains provenant 
de l'alienaition de biens mobiliers ou immobili
ers, ainsi que les impöts sur les plus-values. 

3. Les impöts actuels auxquels s'applique 
la convention sont: 

a) i Frankrike: 
i) inkomsitskatt som betalas av fysiska per

soner; 
ii) tilläggs skatt på fysiska personers in

komster; 
iii) bolagsskatt, 

däri inberäk.tiade alla skatter som innehålles 
vid källan, alla förskottsbelopp och förskott 
på ovan avs,edda skatter, (nedan benämnes 
dessa skatter "skatt till Frankrike"); 

b) i Finland: 
i) inkomst- och förmögenhetsskatt; 
ii) kommunalskatt; 
iii) kyrkoskaitt; 
iv) sjömansskatt; 

(nedan benämnes dessa skatter "s:katt till Fin
land"). 

4. A v;talet skall även tillämpas på alla andra 
skatter av samma eller väsentligt likartat slag, 
som införes utöver eller i s1tället för nuvaran
de skatter. De behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna skall underrätta var
andra om ändringar, som företagits i skattelags
stifaningen. 

5. Befinnes det påkallat aJtt på grund av 
ändringar, <som har skett i någondera avtals
slutande sta,tens skattelagstiftning, ändra någon 
artiikel i detta avtal, utan att de allmänna 
grundsatserna i avtalet ändras, må nödiga änd
ringar göras enligt gemensam överenskom
melse genom notväxling på diplomatisk väg 
eller genom vilket som helst annat förfarande, 
som överensstämmer med de avtals1slutande 
staternas statsförfattningar. 

KAPITEL Il 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Såframt icke sammanhanget föranleder 
annat, skall i detta av:tal: 

a) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför · Finlands 
territorialvatten där Finland enligt folkrätten 
och enligt landets egen lagstiftning må utöva 
sina rättigheter i fråga om kontinentalsockeln, 
havsbottnen och deras naturtillgångar; 
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a) en France: 
i) l'impöt sur le revenu des per.sonnes 

physiques; 
ii) la taxe complementaire sur le revenu 

des personnes physiques; 
iii) l'impöt sur les societes; 

. y compris tourtes retenues a la source, tous 
precomptes ou avances decomptes sur les 
impöts vises ci-dessus; 

( ci-apres denommes "impot franc;ais"); 
b) en Finlande: 
i) l'impot sur le revenu et sur la fortune; 
ii) l'impöt communal sur le revenu; 
iii) l'impöt ecclesias.tique; 
iv) l'impÖit sur Jes salaires des gens de mer; 
( ci-apres denommes "impöt finlandais") . 

4. La convention s'appliquera aussi aux 
impöts futurs de nature identique ou analogue 
quI s'ajouteraient aux impöts aotuels ou qui 
les remplaceraient. Les autorites competentes 
des Etats contractants se communiqueront les 
modifications apportees a leurs legislations 
fiscales respectives. - · 

5. S'il parait opportun, en raison de chan
gements intervenus dans la legislation fiscale 
de l'un des Etats contractants, de modifier 
un atiticle de la copvention sans . que les prin
cipes generaux de celle-ci en soient affectes, 
les modificaitions nec~ssaires pourront etre 
effectuees d'un commun accord par echange 
de notes diplomatiques ou selon .toute autre 
·procedure conforme a leurs dispositions consti
tutionelles respectives. 

CHAPITRE Il 

Definitions 

Article 3 

Difinitions generales 

1. Au sens de la pres.ente convention, a 
moins que le conte:xite n'exige une interpre
tation differente: 

a) Le 1terme "Finlande" designe le terri
t6ire de la Republique de Finlande et les zones 
si,tuees hofs des eaux territoriales de la Fin
lande sur lesquelles, en conformite avec le 
droit international et selon sa legislatfon, la 
Finlande peut exercer les droits relatifs au '1it 
de la mer, au sous-sol marin et a leurs res
sources naturelles; 
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uttrycket "Frankrike" åsyfta Republiken 
Frankrikes europdska och transoceapa departe
ment ( Guadeloupe, Guyane, Martinique och 
Reunion) jämte de områden utanför Frankri
kes ;terriitorialvatten där Frankrike enligt folk
rätJten och landets egen lags1tif tning må utöva 
sina rättigheter i fråga om konJtinentalsoc:keln, 
havsboutnen och deras natur.tillgångar; 

b) uttrycken "avtalsslutande s1tat" och "den 
andra avta:lsslutande srt:aten" åsyfrt:a Finland 
eller Frankrike aHtdtersom sammanhanget 
kräver; 

c) uttrycket "person" åsyfta . fysiska perso
ner, bolag och alla andra sammanslumingar av 
personer; 

d) uttrycket "bolag" åsyfta alla juridiska 
personer och alla sammanslutningar, vi1ka i 
beskattningshänseende behandlas såsom juri
diska personer; 

e) uttrycken "företag i avtals slutande 1s.ta11:" 
och "företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyfta företag, som bedrives av person med 
hemort i den ena avtalsslutande staten respek
tive företag som bedrives av person med hem
ort i den andra avtalsslutande staten; 

f) uttrycket "behörig myndighet" åsyfta: 

i Finland finansministeriet eller dess befull
mäktigade ombud, 

i Frankrike ekonomi- och finansministern 
eller av honom befullmäktigat ombud. 

2 . När av,talsslutande stat tillämpar detta 
avta:! skall, såvida icke sammanhanget förut
sätter annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke har angivits annorlunda i 
detta avtal, anses ha den betydelse som ut
trycket har enligt den ifrågavarande statens lag
stiftning om sådana skatter som avses i detJta 
a\r.tal. 

At<tikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. I detta avtal åsyfaas med uttrycket "per
son med hemort i avtalsslutande stait" varje 
person, som enligt vederbörande s'tats lagstift
ning är .skattepliktig där på grund av bosrt:ad, 
varaktig v1stelse, plats för företagsledning eller 
annan liknande omständighet. 

Le terme "France" designe les departements 
europeens et les departements d'outre-mer 
,(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Reunion) 
de la Republique fran1.=aise et les zones situees 
hors des eaux terriitoriales de la France sur 
lesquelles, en conformite avec le droit inter
national et selon sa legislation, la France peut 
exercer les droits relatifs au lit de la mer, 
au sous-sol marin et a leurs ressources natu
relles; 

b) Les expressions "un Etat contractant" 
et "l'autre Etait contractant" designent, suivant 
le contexte, la Finlande ou la France; 

c) Le terme "perso1me" comprend les per
sonnes physiques, les societes et tous autres 
groupements de personnes; 

d) Le terme "societe" designe toute per
sonne morale ou toute entite qui est consideree 
comme une personne morale aux fins d'impo
~ition; 

e) Les expressions "entreprise d'un · Etat 
contractant" et "entreprise de l'autre Eta:t 
contracta!llt" designent respectivement une en
treprise exploitee par un resident d'un Etat 
contractant et une entreprise exploitee par un 
resident de l'autre Etat contractant; 

f) L'expression "autorite competente" de
signe: 

dans le cas de la Finlande, le Minis,tere des 
Finances ou son representant autorise, 

dans le cas de la France, le Ministre de 
l'Economie et des Finances ou son represen
ta111t autorise. 

2. Pour l'application de la convention par 
un Etat contractant, itoute expression qui n'es:t 
pas autrement definie a le sens qui lui ·est 
attribue par la legisla:tion dudit Etat regissant 
les in1p&ts faisant l'objet de la convention, a 
moins que le cont·exte n'exige une interpreta
tion differente. 

Art-ide 4 

Domicile fiscal 

1. Au sens de la presente convention, l'ex
pres.sion "resident d'un Etat contractant" de
signe toute petsonne qui, en v·ertu de la le
gislation dudit Etat, est assujettie a l'impot 
dans cet Etat, en raison de son domicile, de 
sa residence, de son siege de direction ou de 
tout autre critere de nature analogue. 

2. Har en , fysisk -person enligt bes.tämmel
serna under punkt 1 ovan sin hemor:t i båda 
de avtalsslutande statern~, skall följande reg
ler gälla: 

a) Vederbörande skall anses ha sin hemort 
i den avtalsslutande stat där han har en sta
digvarande bostad till sitt förfogande. Har 
han stadigvarande bostad · i båda staterna, an
ses han ha sin hemor.t i den s,tat med vilken 
han har de mest fasta personliga och ekono
miska förbindelserna (centrum för livsintres
sena). 

b) Om det icke kan avgöras i vilkendera 
avtalsslutande sitaten vederbörandes centrum 
för livsintressena är beläget, eller om han icke 
har en stadigvarande bostad till sitt förfogande . 
i någondera staten, ans.es han ha sin hemort i 
den stat där han sedvanligt vistas. 

c) Vistas vederbörande sedvanligt i båda de 
avtalsslutande staterna eller vistas han icke 
vainligtv1s !i någondera av dem, anses han ha 
sin hemort i den avtalsslutande stat i vilken 
han är medborgare. 

d) Är vederbörande medborgare i båda de 
av:talssluitande staterna eller är han icke med
borgare i någondera av dem, skall de behöriga 
myndigheterna i de båda staterna avgöra frå
gan genom ömsesidig överenskommelse. 

3 . Har någon annan än en fysisk person 
enligt bestämmelserna i 1 stycket i denna arti
kel sin hemort i båda de av.talsslutande sta
terna, skall denne anses ha sin hemort i den 
avtalsslutande stat där platsen för dess fak
tiska ledning är belägen. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. Med uttrycket "fast driftställe" åsyftas 
i detta avtal en stadigvarande plats för affärs
rörelse, där företagets verksamhet helt eller 
delvis utövas . 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt: 

a) platsen för företagets ledning; 
b) filial; . 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 

2 14225/70 
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2. .Lorsque, selon la disposition du p~ra
gtaphe 1, une personne-physique est consideree 
comme resident de chacun des Etats contrac
tants, le cas est resolu d'apres les regles sui
vantes: 

a) Cette personne est consideree comme re
sident de l'Etat contractant öu elle dispose 
d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle 
dispose d 'un foyer d'habitation permanent dans 
chacun des Etats contractants, elle est conside
ree comme resident de l'Etat contractant avec 
lequel ses liens personnels et economiques sont 
les plus etroits ( centre des interets vitaux); 

b) Si l'Etat contractant ou cette personne 
a le centre de ses · interets vitaux ne peut pas 
erre determine, ou si elle ne dispose d'un 
foyer d'habitation permanent dans aucun des 
Etats contractants, elle est consideree comme 
resident de l'Etat contractant ou elle sejourne 
de fa1.=on habituelle; 

c) Si cette personne ,sejourne de fa1.=on ha
bituelle dans chacun des Etats contractants ou 
si elle ne sejourne de fa1.=on habituelle dans 
aucun d'eux, elle est consideree comme resident 
de l'Etat contractant dont elle possede . la 
nationalite; 

d) Si cette personne possede la nationalite 
de chacun des Etats contractants ou si elle ne 
possede la nationalite d'aucun d'eux, les auto
rites competentes des Etats contractants tran
chent la question d'un commun accord. 

3. Lorsque, selon la disposition du para
graphe 1, une personne autre qu'une p~rsonne 
physique est corisideree comme resident de 
chacun des Etats contractants, elle est reputee 
resident de l'Eta:t contractant ou se trouve son 
siege de direction effective. 

Article 5 

Etablissement stable 

1. Au sens de la presente- convention, l'ex
pression "etablissement stable" designe une 
installation fixe · d'affaires ou l'e!lltreprise 
exerce tout ou partie de cson activite. 

2. L'expression "etablissement s.table" com-
prend notamment: 

a) un siege de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; 
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f) gruva, stenbrott eller annan plats för 
tillvaratagande av naturtillgångar; 

g) plats för byggnads- eller insstallationsar
bete, som varar mer än tolv månader. 

3. Fast driftställe skall icke anses inne
fatta: 

a) användning av utrymmen endasrt för 
lagring, utställning eller utlämnande av före
. taget tillhöriga varor; 

b) innehav av ett företaget tillhörigt varu
lager, avsett uteslutande för lagring, utställ
ning eller utlämnande; 

c) innehav av dt företaget tillhörigt varu
lager, avsett uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annat företags försorg; 

d) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för inköp av va
ror eller för införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för att för före
tagets räkning ombesörja reklam, införskaffa 
upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning 
eller utöva annan liknande verksamhet av för
beredande eller biträdande art. 

4. Person, som är verksam i avtalsslutande 
stat för ett företag i den andra avtalsslutande 
staten men icke är sådan oberoende represen
tant som avses i 6 stycket, anses såsom ett 
fast drifts.tälle [ den förstnämnda staten, om 
han innehar och i den förstnämnda staten re
gelbundet använder sig av fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn och verksamheten icke 
är begränsad till inköp av varor för företagets 
räkning. 

5. Försäkringsföretag i avtalsslutande S:tat 
anses ha fast driftställe i den andra avtalsslu
tande staten räknat från den tidpunkt då före
•taget genom sin representant uppbär försäk
ringspremier i sistnämnda stat eller beviljar 
försäkringar för risker inom denna stats om
råde. 

6. Företag i avtalsslutande stat anses icke 
ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten enbart på den grund att företaget idkar 
affärsverksamhet i den andra staten genom 
förmedling av en mäklare, allmän kommissio
när eller annan självständig representant, om 
dessa personer därvid fullgör uppdrag som till
hör deras normala affärsverksamhet. 

f) une mine, une carriere ou tout autre 
lieu d'extraction de ressources naturelles; 

g) un chantier de construction ou de mon
tage dont la duree depasse douze mois. 

3. On ne considere pas qu'il y a etablisse
ment stable si: 

a) il est fait usage d'installations aux seules 
fins de stockage, d'exposition ou de livraison 
de marchandises appar;tenant a l'entreprise; 

b) des marchandises appartenant a l'entre
prise sont entreposees aux seules fins de stock
age, d'exposition ou de livraison; 

c) des marchandises appartenant a l' entre
prise sont entreposees aux seules fins de trans
formation par une autre entreprise; · 

d) une installation fixe d'affaires est utili
see aux seules fins d'acheter des marchandises 
ou de reunir des informations pour l'entre
prise; 

e) une installation fixe d'affaires est utili
see, pour l'entreprise, aux seules fins de" 
publicite, de fourniture d'informations, de 
recherches scientifiques ou d'activites analogues 
qui ont un caractere preparatoire ou auxili- _ 
aire. 

4. Une personne agissant dans un Etat 
contractant pour le compte d'une entreprise 
de l'autre E.tat contractant - autre qu'un 
agent jouissant d'un stllltut independant, vise 
au paragraphe 6 - est consideree comme 
"etablissement stable" dans le premier Ertat 
si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'el
le y exerce habituellement lui permettant de 
conclure des contrats au noni de l'entreprise, 
a moins que l'activ1te de cette personne ne 
soit limitee a l'achat de marchandises pour 
l'el1!trepris.e. 

5. Une entreprise d'assurance d'un Etat 
contractant es:t consideree cornme ayant un 
etablissement stable dans l'autre Etat contrac
tant des l'instant que, par l'intermediaire d'un 
representant, elle per~oit des primes sur le 
territoire de ce dernier Etat ou assure des 
risques situes sur ce territoire. 

6. On ne considere pas qu'une entreprise 
d'un Etat contractant a un etablissement 
stable dans l'autre Etlllt contractant du - seul 
fait qu'elle y exerce son activite par l'entre
mise d'un courtier, d'un commissionnaire ge
neral ou de tout autre intermediaire joui3sant 
d'un statut independant, a condition que ces 
personnes agiss.ent dans le cadre ordinaire de 
leur activite. 

7. Enbart den omständigheten att ett bo
lag i avtalsslutande srtat innehar bestämmande
rätten i eller lyder under e,tt bolag som har 
sin hemort i den andra avtalsslutande staten 
eller som utför affärs.transaktioner i denna 
andra stat (genom ertt fast driftställe eller an
nars) skall icke i och för sig medföra a:tt nå
gotdera bolaget betraktas såsom ett fast drift
s.tälle för det andra bolaget . 

KAPITEL III 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom må beskattas 
i den avtalsslutande stat i vilken egendomen 
finnes . 

2. Uttrycket "fast egendom" skall ha den 
betydelse som ulttrycket har enligt lagstiftning
en i den avtalsslutande stat i vilken egendo
men i fråga finnes. Under detta uttryck inbe
gripes dock alltid tillbehör till fast egen<lom, 
döda och levande inventarier i jordbruks- och 
skogsbruksföretag, rättigheter på vilka stad
gandena i allmän lagstiftning angående fast 
egendom äger tillämpning, nyttjanderätt till 
fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta 
ersättningar för nyttjandet av mineralfyndighe
ter, källor och andra naturtillgångar. 

Vid tillämpningen av detta avtal åsyftas 
med detta uttryck även aktier eller andelar 
i en sammanslutning som äger en fastighet, 
om dessa aktier eller andelar medför rätt att 
besitta en del av fastigheten. 

Fartyg och luftfartyg skall icke betraktas 
som fast egendom. 

3. Bestämmelserna i 1 stycket i denna arti
kel skall tillämpas såväl på inkomst, som har 
förvärvats genom omedelbart nyttjande av fast 
egendom, som på inkomst, vilken erhålles ge
nom uthyrning av fast egendom eller genom 
varje annat nyttjande av denna. 

4. Bestämmelserna i 1 och 3 styckena av 
denna artikel skall även tillämpas på inkomst 
av företags fasta egendom samt på inkomst 
av fast egendom, som nyttjas vid utövning av 
fria yrken. 
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7. Le fait qu'une societe qui est un resi
dent d'un Etat contractant controle ou est 
controlee par une societe qui est un resident 
de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son 
activite ( que ce soit par J'intermediaire d'un 
etablissement stable ou non) ne suffit pas, en 
lui-meme, a faire de l'une quelconque de ces 
societes un etablissement stable de l'autre. 

CHAPITRE III 

lmposition des revenus 

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus provenant de biens immo
biliers ·sont imposables dans l'Etat contractant 
ou ces biens sont situes. 

2. L'expression "biens immobiliers" est 
definie conformemel1!t a la legislation fiscale 
de l'Etat contractant ou les biens consideres 
sont situes. L'expression englobe en tous cas 
les accessoires, le cheptel mort ou vif des 
exploi:tations agricoles et forestieres, les droits 
auxquels s'appliquent les dispositions du dro1t 
prive concernant la propriete fonciere, l'usu
fruit des biens immobiliers et les droits a des 
redevances variables ou fixes pour l'exploita
tion ou la concession de l' _ exploitatioti de 
gisements mineraus:, sources et autres richesses 
du sol. 

Pour l'application de la presente convention, 
cette expression comprend egalement les ac
tions ou les parts dans une societe possedant 
un immeuble, qui donnent droit a la jouissance 
d'une fraction de cet immeuble. 

Les navires, bateaux et aeronefs ne sont 
pas consideres comme biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'ap
pliquent aux revenus provenant de l'exploita
tion directe, de la location ou de l'affermage, 
ams1 que de toute autre forme d'exploitation 
de biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 
s'appliquent egalement aux revenus provenant 
des biens immobiliers d'une enitreprise ainsi 
qu'aux revenus des biens immobiliers servant 
a l'exercice d'une profession liberale. 
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Artikel 7 

Affärsinkomst 

1. Inkoms;t av företag i avtalsslutande sitait 
beskattas endast i denna s,tait, såvida företaget 
icke bedriver rörelse i den andra avtalsslu
tande · staten från ett där beläget fast drifu
s.tälle. _ Bedriver företaget rörelse på nyss an
givet sätt, må den andra staiten bes.katta före
tagets inkomst, men endast den del därav 
som hänför sig .till det fasta driftstället. 

2 . Bedriver företag i avtalsslutande stat rö
relse i den andra avtalss.lutande staten från ett 
där beläget fast driftställe, skall i vardera av
talsslutande staten till det fasta driftstället 
hänföras den inkomst som driftstället skulle 
ha kunnat medföra, om driftstället varit 
ett fristående företag med samma eller lik
nande verksamhet, bedriven under samma el
ler liknande villkor, samt driftstället själv
ständigt skulle ha avslutat affärer med det 
företag till vilket driftstället hör. 

3. Vid bes.tämmandet av fast driftställes 
inkomst skall avdrag medgivas för kostnader 
som har erlagts för det fasta drifts.tällets räk
ning, häri inbegripna jämväl kostnaderna för 
företagets ledning och allmänna förvaltning, 
oavsett om kostnaderna har erlagts i den s:tat 
där det fasta driftstället är beläget eller an
norstädes. 

4. Vad i 2 stycket av denna artikel föreskri
ves skall emellertid i den mån i avtalss.lutande 
stat ,inkomst, som kan hänföras till fast drift
s.tälle, enligt praxis har fastställts på grundval 
av en fördelning av företagets hela inkomst 
på de olika delarna av företaget, icke utgöra 
hinder för att i denna avtalsslutande stat den 
beskattningsbara inkomsten bestämmes genom 
ett sådant brukligt fördelningsförfarande. För
delningssättet skall likväl härvid leda till ett re
sultat, som överenss,tämmer med de i denna 
artikel fast~tällda principerna. 

5. Inkomst skall icke anses hänföra isig 
till ett fas:t driftställe allenast av den anled
ningen att det fasta driftstället har inköpt varor 
för företagets räkning. 

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
förej!llende stvcken skall inkomst, som hänför 
sig till fast driftställe, bestämmas genom sam
ma förfarande år från år, såvida icke giltiga 
skäl föranleder annat. 

Article 7 

Benefices des entreprises 

1. Les benefices d'une entreprise d'un Etat 
contractant ne sont imposables que dans cet 
Etat, a moins que l'entreprise n'exerce son 
activite dans l'autre Etat contractant par l'in
termediaire d'un etablissement stable qui y 
est situe. Si l'entreprise exerce son activite 
d'une telle fa~on, les benefices de l'entreprise 
sant imposables dans l'autre Etat mais uni· 
quement dans la mesure ou ils sont imputa-
bles audit etablissement stable. -

2. Lorsqu'une entreprise d'un Eta:t con
tractant exerce son activite dans l'autre Etait 
contractant par l'intermediaire d'un etablisse
ment stable qui y est situe, il est impute, dans 
chaque Etat contractant, a cet etablissement 
stable les benefices qu'il aurait pu realiser 
s'il avait cons.titue une entreprise dis.tincte et 
separee exer~ant des activites identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou 
analogues · et traitanit en toute independatice 
avec l'entreprise dont il constitue un etablisse-
ment stable. . -

3. Dans le calcul des benefices d'un eta
blissement stable, sont admises en deduction 
les depenses exposees aux fins poursuivies par 
cet etablissemerrt stable, y compris les depen
ses de direction et les frais generaux d'adrninis
Jtration ainsi exposes, soit dans l'Etat ou est 
situe cet etablissement stable, soit ailleurs. 

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractarrt, 
de determiner les benefices imputables a un 
etablissement stable sur la base d'une reparti
.tion des benefices totaux de l'entreprise entre 
ses diverses parties, aucune disposition du 
paragraphe 2 n'empeche cet Etat contractant 
de determiner les benefices imposables selon 
la repartition en usage; la methode de reparti
tion adoptee doit cependant etre :telle que le 
resultat obtenu soit conforme aux principes 
enonces dans le present article. 

5. Aucun benefice n'es.t impute a un eta
blis.sement stable du fait que cet etablissement 
stable a simplement achete des marchandises _ 
pour l'entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes precedents, les 
benefices a imputer a l'etablissement sitable 
sont calcules chaque annee selon la meme 
methode, a moins qu'il n 'existe des motifs 
valables et suffisants de proceder autrement. 

7. Omfattar inkomst sådana poster som be
handlas särskilt i andra artiklar i detta avtal, 
skall bestämmelserna i denna · artikel icke in
verka på föreskrifterna i nämnda artiklar. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst, som förvärvas genom utövan
de av internationell sjöfart eller luftfart, skall 
beskattas endast i den avtalsslutande stat inom 
vilken företagets verkliga ledning befinner sig. 

2. Om ett rederis verkliga ledning befinner 
sig ombord på ett fartyg, skall den anses vara 
förlagd till den avtalsslutande stat i vilken 
den hamn är belägen där fartyget har sin 
hemort eller, om sådan hamn icke finnes , i 
den avtalsslutande stat i vilken rörelsens id
kare är bosatt. 

I fall då 

Artikel 9 

Associerade företag 

a) ett företag i avtalsslutande stat direkt el
ler indfoekt deltar i ledningen _ eller övervak
ningen av ett företag i den andra avtalsslu
tande staten eller äger del i detta företags. ka
pital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekit del
tar i ledningen eller övervakningen av såväl 
ett företag i den ena avtalsslutande staten som 
ett företag i den andra avtalss.lutande staten 
eller äger del i båda dessa företags kapital, 

och om i dessa fall mellan företagen i fråga 
i deras kommersiella eller ekonomiska för
bindelser har avtalats eller föreskrivits villkor, 
som avviker från dem som skulle ha över
enskommits mellan företag som är oberoende 
av varandra, må den inkomst som skulle ha 
tillkommit det ena företaget, om sagda villkor 
icke hade funnits, inräknas i detta företags 
inkomst och beskattas i överensstämmelse där
med. 

Artikel 10 

Dividender 

1. Dividend, som bolag med hemort i .av
talsslutap_de stat har betalat till person med 
hemort i den andra avtalsslutande staten, skall 
beskattas endast i denna andra start:. 
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7. Lorsque les benefices comprennent des 
elements de revenu traites separement dans 
d'autres .atiticles de la presente convention, 
les dispositions de ces a11ticles ne sont pas 
affeotees par les dispo-sitions du present ar,ticle. 

Article 8 

Navigation maritime et aerienne 

1. Les benefices provenant de l'exploita
tion, en trafic international, de navires ou 
d'aeronefs ne ,sont imposables que dans l'Etat 
corrtractant ou le siege de la direction effective 
de l'entreprise est situe. - -

2. Si le siege de la direotion effective d'une 
en:treprise de navigation maritime est a bord 
d 'un navire, ce siege sera repute situe dans 
l'Etat contractant ou se trouve le port d'atta
che de ce navire OU, a defaut de poDt d'attache, 
dans l'Etat con:tractant dont l'exploitant du 
navire est un resident . 

Article 9 

Entreprises associees 
Lorsque 
a) une entreprise d'un Eta:t contractant par

ticipe directement ou indirectement a la direc
:tion, au controle ou au capital d'une entreprise 
de l'aUJtre Etat contractant, ou que 

b) les memes personnes participen't directe
ment ou indirectement a la direction, au con
trole ou au capitaI d'une entreprise d'un Etat 
contractant et d'une en:treprise de l'autre Eta.t 
contractant, 

et que, dans l 'un et l'autre cas, les deux 
entreprises sont, dans leurs relations com
merciales ou financieres , liees par des condi-
1tions acceptees ou imposees, qui different de 
celles qui seraient conclues entre des entrepri
ses independantes, les benefices qui, sans ces 
conditions, auraient ete obtenus par l'une des 
entreprises mais n'ont pu l 'etre en fait a cause 
de ces conditions, peuvent etre inclus dans les 
benefices de cette entrepriise et imposes en 
consequence. 

Article 10 

Dividendes 

1. Les dividendes payes par une societe 
qui est un residen:t d'un Eta,r contractant a 
un resident de l'autre Etat contractan:t ne son:t 
imposables que -dans cet autre Etat. 
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2. Dividender, vilka bolag med hemort i 
avtalsslutande stat har be.talat till bolag med 
hemo11t i den andra avtalsslutande staten, skall 
befrias från skatit i sisitnämnda stat så som 
skulle vara fallet om båda bolagen skulle ha 
sin hemor,t i denna sitat, förutsatt att den in
terna lagstiftningen i nämnda stat tillåter så
dan befrielse vid relationer mellan inhemska 
bolag. 

3. a) Erlägges dividend, vilken har betalaits 
av bolag med hemort i Frankrike och som 
skulle medföra rätt till skattegottgörelse ( avoir 
fiscal) om mottagaren skulle ha varit en i 
Frankrike bosaitt person, till fysisk eller juri
disk person med hemort i Finland, medför 
den rätt för mottagaren att ur den franska stats
kasisan ( Tresor) erhålla ett belopp som mot
svarar nämnda skattegottgörelse, utan hinder 
av bestämmelserna i 1 stycket ovan minskad 
med en skatt om 15 procent. Denna skatt be
räknas på det sammanlagda beloppet av den 
utbetalade dividenden och ovan avsedda utbe
talning. 

b) R~stämmelserna under punkt a här ovan 
skall tillämpas på följande personer med hem
ort i Finland: 

1) fysiska personer, vilka är skattskyldiga i 
Finland för hela beloppet av dividend, som har 
utdelats av bolag med hemort i Frankrike, 
samt för bruttobeloppet av sådan utbetalning 
som avses här ovan under punkt a och som 
ansluter sig itill denna dividend; · 

2) bolag, vilka är skattskyldiga i Finland 
för hela beloppet av dividend, som har utde
lats av bolag med hemort i Frankrike, samt 
för hela beloppet av sådan utbetalning som 
avses här ovan under punkt a och som anslu
'ter sig till denna dividend, och vilka äger 
mindre än 10 procent av det bolags kapital 
som delar ut dividenden; 

3) investeringsbolag och investeringsfonder 
med hemont i Finland, i vilka personer med 
hemort i Finland äger mer än 80 procent av 
aktierna eller andelarna. 

c) Bruttobeloppet av betalning som åsyftas 
under punkt a här ovan skall betraktas som 
dividend vid tillämpningen av alla bestämmel
ser i detta avtal. 

4. a) Person med hemort i Finland, som 
erhåller dividend vilken har utdelats av bolag 
med hemort i Frankrike, och som icke kan 
tillgodogöra sig betalning som åsyftas i 3 styc
ket av denna ar.tikel, må yrka på återbetalning 

2. Toutefois, les dividendes payes par une 
societe residente de l'un des Etats contrac
tants a une sociere residente de l'autre Etat, 
sont exoneres d'impöts dans cet autre Etat, 
dans la mesure et dans les conditions ou une 
telle exoneration seraiit accordee en vertu de 
la legislation interne de cet Etat, si l'une et 
l'autre societes etaient residentes dudit Etat. 

3. a) Les dividendes payes par une societe 
residente de France, qui donneraient droit a 
un avoir fiscal s' ils etaient rec;us par un resi
dent de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont 
payes a des personnes physiques ou morales 
residentes de Finlande, a un payement du Tre
sor fran~ais d'un montant egal a cet avoir 
fiscal, soos deduction, nonobstant les disposi
tions du paragraphe 1, d'un impot de 15 pour 
cent calcule sur le total constitue par le divi
dende mis en disitribution et le payement vise 
ci-dessus. 

b) Les dispositions de l'alinea a) s'appli
queront aux residents de Finlande enumeres 
ci-apres : 

1) Les personnes physiques assujetties a 
l'impöt finlandais a raison du montant total 
des dividendes dis.tribues par la societe resi
dente de France et du payement brut vise a 
l'alinea a) afferent a ces dividendes; 

2) Les societes qui sont assujetties a l'impöt 
finlandais a raison du montant total des divi
dendes distribues par la societe residente de 
France et du payement brut vise a l'alinea a) 
afferent a ces dividendes et qui detiennent 
moins de 10 pour cent du cap1tal de la soci
ete distributrice; 

3) Les societes d'investissement ou les 
fonds d'investissement residents de Finlande 
et dont plus de 80 pour cent des actions ou 
des parts sont detenues par des residents de 
Finlande. · 

c) Le payement brut prevu a l'alinea a) 
sera considere comme un dividende pour l'app
lication de !'ensemble des dispos1tions de la 
convention. 

4. a) A moins qu'il ne beneficie du paye
ment prevu au paragraphe 3, un resident de 
Finlande qui rer;oit des dividendes distribues 
par une societe residente de France peut de
mander le remboursement du precompte affe-

av skatteförskott ( precompte), som har beta
lats för denna dividend, om så fordras genom 
förmedling av det bolag som delar ut divi
denden . 

b) Bruttobeloppet av återbetalat skatteför
skott skall betraktas som dividend vid tillämp
ningen av alla bestämmelser i detta avtal. 

5. Med uttrycket "dividend" åsyftas i den
na ar,tikel inkomst av aktier, nyttjanderättsan
delar, gruvandelar, stiftareandelar och andra 
rättigheter, vilka utan att vara på gäldsför
hållande grundade fordringar medför del i 
vinst, samt övrig av bolagsrättigheter erhållen 
inkomst, vilken enligt skattelagstiftningen i 
den stait där det utbetalande bolaget har hem
ort libtälles med inkomst av aktier. 

6. Bes.tämmelserna i 1, 2, 3 och 4 stycke
na av denna artikel skall icke tillämpas 
om den 1som erhåller förmån i form av divi
dender har hemort i avtalsslutande strut och 
har ett fas·t driftställe i den andra avtalsslutan
de staten, där det bolag som erlägger dividen
den har hen10rt, och den medverkan som ut
gör grunden för utbetalning av dividenden har 
ett verkligt samband med detta driftställe. I 
detta fall tillämpas bes.tämmelserna i artikel 7. 

Fast driftställe i Frankrike, som tillhör bo
lag med hemort i Finland, är likväl berättigat 
at t åiterfå uppburet s:katteförskott, minskat 
med skatteinnehållning enligt i fransk lag
stiftning fastställd skattesats. 

7. Har bolag i avtalsslutande s,tat ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten, 
må skatt innehållas vid källan i denna av,tals
slutande stat enligt dess lagstiftning, men så
lunda innehållen skatt må icke överstiga 15 
procent av två tredjedelar av det fasta drift
ställets inkomster . Inkomstbeloppet beräknas 
med avdrag av den bolagsskatt som utgår på 
nämnda inkoms'ter. 

Artikel 11 

Räntor 

1. Räntor, som härrör från den ena avtals
sltande staten och har utbetalats till en per
son med hemort · i den andra avtals1slutande 
staten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Dessa räntor må likväl beskattas i den 
avtalsslutande stat från vilken de härrör och 
enligt denna stats lagstiftning, men skatten må 
icke överstiga 10 procent av räntebeloppet. 
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rent a ces dividendes acquitte, le cas echeant, 
par la societe distributrice. 

b) Le montant brut du precompte rem
bourse sera considere comme un dividende 
pour l'application de l 'ensemble des disposi
tions de la convention. 

5. Le terme "dividendes" employe dans le 
present article designe les revenus provenant 
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts 
de mine, parts de fondateur ou autres parts 
beneficiaires a l'exception des creances, ainsi 
que les revenus d'autres parts sociales assimi
les aux revenus d' actions par la legislaition 
fiscale de l 'Etat dont la societe distributrice 
est un resident. 

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 
3 et 4, ne s'appliquent pas lorsque le bene
ficiaire des dividendes, resident d'un Etat 
contractant, a, dans l'autre Etat con:tractant 
dont la societe qui paie les dividendes est un 
resident, un etablissement stable auquel se 
rattache effectivement la participation gene
ratrice des dividendes . Dans ce cas, les dispo
sitions de l'ar:ticle 7 sont applicables. 

Toutefois, l'etablissement stable en France 
d'une societe residente de Finlande beneficie 
du remboursement du precompte sous deduc
tion de la retenue a la source calculee au 
taux fixe par la legislation fran~aise. 

7. Lorsqu'une societe residente d 'un Etat 
contractant a un etablissemernt s,table dans 
l'autre Etat contrac:tant, elle peut y etre assu
jettie a un impöt retenu a la source conforme
ment a la legislation de cet autre Etat contrac
tant, mais cet impöt ne peut exceder 15 pour 
cent des deux-tiers du montant des benefices 
de l'etablissement stable calcule apres payement 
de l'impöt sur les societes afferent auxdits 
benefices. 

Article 11 

Interets 

1. Les interets provenant d'un Etat con
tractant et payes a un resident de l'autre Etat 
contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

2. Toutefois, ces interets peuvent etre im
poses dans l'Etat contractant d'ou ils provien
nent et selon la legislation de cet Etat, mais 
l'impöt ainsi etabli ne peut exceder 10 pour 
cent du montant des interets. 

.. I 

I 
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Med avvikeLse från vad ovan sagts ·må för 
räntor, vilka utgår på i Frankrike före den 1 
januari 1965 emitterade obligationer, i denna 
stat uppbäras en skatt av 12 procent. 

3. Med avvikelse från bestämmelserna i 
2 s·tycket må räntor, som avses i 1 stycket, icke 
beskattas i den avtalsslutande stat från vilken 
de härrör, om de 

a) har betalats för gäld eller delbetalning 
i anslutning till försäljning av industriella, 
kommersiella eller vetenskapliga apparater eller 
till byggande av anläggningar för industriella, 
kommersiella, vetenskapliga eller offenrtliga 
ändamål, 

b) har betalats för gäld av vilket slag som 
helst, som har beviljats av bankins:titut, 

c) på grund av betalningsanfordran eller 
rättegäng har betalats såsom gottgöreJ:s.e för 
dröjsmål för gäld för vilken räntebetalning 
icke hade överenskommits. 

4. Med uttrycket "ränta" avses i denna 
artikel inkomst av värdepapper, som har ut
färdaits av staten, av obligationer, oberoende 
av om dessa har utfärdats mot intecknings
säkerhet eller icke heller om .till dem ansluter 
sig rätt till andel i vinst eller icke, samt all 
annan inkomst, vilken enligt skattelagstiftning
en i den stat från vill{en inkomsten härrör, jäm
s.tälles med inkoms1t av försträckning. 

5. Bestämmelserna i 1 och 2 styckena i 
denna artikel :tillämpas icke om i avtalsslutande 
stat bosatt mottagare av ränta innehar ett faslt 
drifnsrtälle i den andra avtalsslutande staten, 
som räntan härrör från, och den fordran av 
vilken räntan bärflyter har ett direkit sam
band med detta driftställe. I sådant fall tilläm
pas bestämmelserna i artikel 7. 

6. Ränta skall anses härröra från avtalsslu
.tande stat om den betalas av denna stat själv, 
av ett offentligträttsligt samfund inom denna 
s1tat eller av någon 1som har hemort i denna 
stat. Innehar emeller.tid räntebetalaren, an
tingen han har hemor.t i avtalsslutande stat 
eller ej, inom en av:talsslutande stat ett fas1t 
driftställe, till vilket den fordran som räntan 
betalas för hänför sig och viL~et bär räntebör
dan, skall räntan anses härröra från den avtals
slutande stat där det fasta drif.tstället finnes. 

7. Överstiger utbetalat räntebelopp, på 
grund av särskilt förhållande mellan gälde-

Par .derogation aux dispositions de l'alinea 
precedent, les intere.ts des obligations em1ses 
en France avant le ler janvier 1965 peuvent 
etre soumis dans cet Etat a un impot de 12 
pour cent. 

3. Par derogation aux dispositions du pa
ragraphe 2, les interets mentionnes au para
graphe 1 ne peuvent pas etre imposes dans 
l'Etat contractant d'ou ils proviennent, lors
qu'ils 

a) sont payes en vertu de contrats de pret 
ou de payement differe afferents a des ventes 
d'equipements indusitriels, commerciaux ou . 
scientifiques ou a la construction d'installations 
indus.trielles, commerciailes ou scientifiques ou 
d'ouvrages publics; 

b) sont payes sur un pret de n'impor.te 
quelle nature consenti par un etablissement 
bancaire; 

c) sont payes a dtre d'indemnite de retard, 
a la suite d'une sommation ou d'une action 
en justice, sur une creance pour laquelle un 
interet n'avait pas ete stipule. . 

4. Le terme "interets" employe dans le 
present article designe les revenus des fonds 
publics, des obligations d'emprunts, assortis 
ou non de garanties hypothecaires ou d'une 
clause de patticipation aux benefices, et des 
creances de toute nature, ainsi que tous autres 
produits assimiles aux revenus de sommes 
pretees par la legislation fiscale de l'Etat d'ou 
proviennent les revenus. 

5. Les disposiJtions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire des 
interets, resident d'un Etat contractant, . a, 
dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent 
les interets, un etablissement stable auquel se 
raittache effectivement la creance generatrice 
des interets. Dans ce cas, les dispositions de 
l'article 7 sont applicables. 

6. Les interets sont consideres comme pro
venan1t d'un Etat contractant lorsque le debi
teur est cet Etat lui-meme, une collectivite 
locale ou un residen:t de cet Etat. Toutefois, 
lorsque le debiteur des interets, qu'il soit ou 
non resident d'un Etat contractant, a dans un 
Etat contractant un etablissement stable pour 
lequel l'emprunt generateur des interers a ete 

· contracte et qui suppotte la charge de ces 
interets, lesdits interets sont reputes provenir 
de l'Etat contractant ou l'etablissement sitable 
est situe. 

7. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancier ou que 

nären och borgenären eller mellan dem båda 
och tredje person, med hänsyn till den gäld, 
för vilken räntan betalas, det belopp som 
skulle ha avtalats mellan gäldenären och bor
genären om ett dylikt särskilt förhållande icke 
förelegat, skall bestärrimelserna i denna artikel 
tillämpas endast på det sistnämnda beloppet. 
I sådant fall skall den överskjutande delen 
av beloppet beskattas i enlighet med lagstift
ningen i vederbörande avtalsslutande stat med 
iakttagande av övriga bestämmelser i detta 
avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som influtit i den ena av
talsslutande staten och har betalats till person 
med hemort i den andra avtalsslutande .staiten, 
skall beskattas endast i denna sistnämnda stat. 

2. Med uttrycket "royalty" åsyftas i denna 
artikel varje slag av betalning, som uppbäres 
såsom ersättning för nyttjandet av· eller för 
rätJten att nyttja upphovsrätt .till litterära, 
konstnärliga eller vetenskapliga verk, däri in
begripet biograffilmer, patent, var_umärke, 
mönster eller modell, ritning, hemligt recept 
eller hemlig tillverkningsprocess ävensom för 
nyttjandet av eller för rätten att nyttja in
dustriell, kommersiell eller vetenskaplig ut
rustning eller för upplysningar om erfaren
hetsrön av industriell, kommersiell eller veten
skaplig natur. 

3. Bestämmelserna i 1 stycket av denna arti
kel tillämpas icke, om en mottagare av royalty, 
vilken har hemort i den ena avtalsslutande 
staten, innehar ett fast driftställe i den andra 
avtalsslutande staten, från vilken royaltyn här
rör, och den rättighet eller egendom, av vilken 
royaltyn härflyter, direkt hänför sig till det 
fasta driftstället. I detta fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7. 

4. Föranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och mottagaren av royalty eller mel
lan dem och tredje person att det utbetalade 
royaltybeloppet, med beaktande av det nyttjan
de, den rättighet eller den upplysning för vil
ken royaltyn erlägges, överstiger det belopp 
som skulle ha avtalatJs mellan utbetalaren och 
mottagaren om ett dylikt förhållande icke hade 
förelegat, skall besitämmelserna i denna artikel 
tillämoas endast på sist avsedda beloop. I så
dant fall skall det överskjutande beloppet be-
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l'un et l 'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des interets payes, 
compte tenu de la creance pour laquelle ils sont 
verses, excede celui dont seraient convenus le 
debi:teur et le creancier en l'absence de pareil
les relations, les dispositions du present article 
ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. En 
ce cas, la partie excedentaire des payements 
reste imposable conformement a la legislation 
de chaque Etat contractant et compte tenu 
des autres dispositions de la presente conven
tion. 

Article 12 

Redevances 

1. Les redevances provenant d'un Etat con
tractant et payes a un resident de l'autre 
Etat contractant ne som imposables que dans 
cet autre Etat. 

2. Le terme "redevances" employe dans le 
present article designe les remunerations de 
itoute nature payees pour l'usage ou la con
cession de l'usage d'un droit d'auteur sur une 
oeuvre litteraire, artistique ou scientifique, y 
compris les films cinematographiques, d'un 
brevet, d'une marque de fabrique ou de com
merce, d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, 
d'une formule ou d'un procede secrets, ainsi 
que pour l'usage ou la concession de l'usage 
d'un equipement industriel, commercial ou 
scientifique et pour des informations ayan:t 
trait a une experience acquise dans le domaine 
industriel, commercial ou scientifique. 

3. Les disposttions du paragraphe 1 ne 
s' appliquent pas lorsque le beneficiaire des 
redevances, resident d'un Etat contractant, a, 
dans l 'autre Etat contractant d'ou proviennen:t 
les redevances, un etablissement stable auquel 
se rattache effectivement le droit ou le bien 
generateur des redevances. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 7 sont applicables . 

4. Si, par suite de relations speciales exis
tan:t entre le debiteur et le creancier ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des redevances payees, 
compte tenu de la prestation pour laquelle elles 
sont versees, excede celui dont seraient conve
nus le debiteur et le creancier en l'absence 
de pareilles relations, les dispositions de pre
sent article ne s'appliquent qu'a ce dernier 
montant. En ce cas, la partie excedentaire des 
paiements reste imposable conformement a la 

, I 
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skattas i enlighet med lagstiftningen i veder
börande avtalsslutande stat under iakttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

F örsäljnin gsvinst 

1. Vinst på grund av överlåtelse av i 6 arti
keln 2 stycket avsedd fast egendom eller av bo
lagsandelar eller med dem jämförbara rättig
heter i bolag, vars tillgångar främst består av 
fast egendom, beskattas i den avtalsslutande 
stat i vilken nämnda fast egendom är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till anläggnings
tillgångarna vid ett fast driftställe, vilket ett 
företag i den ena avtalsslutande staten innehar 
i den andra avtalsslutande staten, eller av lös 
egendom, som är att hänföra till en stadig
varande anordning, över vilken en person med 
hemort i den ena avtalsslutande staten förfogar 
i den andra avtalsslutande staten för utövning 
av fritt yrke, däri inbegripen vinst genom över
låtelse av sådant fast driftställe (särskilt för sig 
eller i samband med överlåtelse av hela före
taget) eller av sådan stadigvarande anordning, 
må beskattas i denna andra stat. Vins:t på 
grund av överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, 
som nyttjas i internationell trafik, samt av lös 
egendom, som hör samman med användningen 
av dem, beskattas likväl i den avtalsslutande 
stat där företagets verkliga ledning befinner 
sig. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av all 
annan än ovan - i 1 och 2 styckena avsedd 
egendom skall beskaittas endast i den avtals,slu
tande stat i vilken öv~låtaren har sin hemort . 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som har förvärvats av en per
son med hemort i en avtalsslutande stat genom 
utövning av fritt yrke eller annan därmed jäm
förbar självständig verksamhet, beskattas en
dast i denna stat, om han icke i den andra 
avtalsslutande s,taten har en stadigvarande an
ordning, som regelbundet står till hans för
fogande för utövandet av verksamheten. Har 
han en sådan stadigvarande anordning, må 

legislation de chaque Eta:t contractant et comp· 
te tenu des autres dispositions de la presente 
convention. 

Article 13 

Gains en capita! 

1. Les gains provenant de !'alienation de; 
biens immobiliers, tels qu'ils sont definis au 
paragraphe· 2 de l'article 6, ou de !'alienation 
de parts ou de droits analogues dans une soci
ete dont l'actif est compose principalement de . 
biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat 
contractant ou ces biens immobiliers sont s1-
,tues. 

2. Les gains provenant de !'alienation de 
biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un 
etablissement s.table qu'une entr~rise d'un 
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, 
ou de biens mobiliers const1tutifs d'une base 
fixe dont dispose un resident d'un Etat con
tractant dans l'autre Etat contractant pour l'ex
ercice d'une profession liberale, y compris 
de tels gains provenant de !'alienation globale 
de cet etablissement S1table ( seul OU avec I' en
semble de l'entreprise) ou de cette base fixe, 
sont imposables dans cet autre Etat. Toute
fois, les gains provenant de !'alienation de navi
res ou d'aeronefs exploites en trafic interna
tional et de biens mobiliers affectes a l'exploi
tation desdits navires OU aeronefs ne ISO!lJt 
imposables que dans l'Etat contractant ou le 
siege de la direction effective de l'entreprise 
es.t situe. 

3. Les gains provenant de !'alienation de 
;tous biens autres que ceux qui sont mention
nes aux paragraphes 1 et 2 ne 'SOnt imposables 
que dans l'Etat contractant dont le cedant est 
un resident. 

Article 14 

Professions independantes 

1. Les revenus qu'un resident d'un Etat 
contractant tire d'une profession liberale ou 
d'autres activites independantes de caractere 
analogue ne sant imposables que dans cet 
Etat, a moins que ce resident ne dispose de 
fac;:on habituelle dans l'autre Etat contractant 
d'une base fixe pour l'exercice de ses activites. 
S'il dispose d'une telle base, les revenus sant 
imposables dans l'autre Etat mais uniquement 

inkomsten beskattas i denna andra s.tat, dock 
endas1t till den del som kan hänföras till denna 
stadigvarande anordning. 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar spe
ciellt självständig verksamhet av vetenskaplig, 
litterär, konstnärlig, uppfostrande eller under
visande art samt självständig verksamhet såsom 
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare 
eller revisor. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Såframt ej annat följer av bestämmelserna 
i artiklarna 16, 18 och 19 i detta avtal, skall 
löner, arvoden och andra liknande vederlag, 
som person med hemort i avtalsslutande s.tat 
uppbär för personligt arbete, beskattas endaS1t 
i denna stat, såvida icke arbetet har utförts 
i den andra avtalsslutande staten. Har arbetet 
utförts i den andra staten, må vederlaget härför 
beskattas i denna stat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i 1 styc
ket av denna artikel skall vederlag, som person 
med hemort i avtalsslutande stat uppbär för 
arbete, som har utförts i den andra avtalsslu
tande staten, beskattas endast i förstnämnda 
stat, om 

a) mottagaren vistas i denna andra stat un
der skatteåret under en eller flera tidsperioder, 
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar, 

b) vederlaget betalas av eller på uppdrag av 
en arbetsgivare, som ej har hemort i denna · 
andra stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belastar 
ett fast driftställe eller en S1tadigvarande anord
ning, som arbetsgivaren hat i denna andra s.ta:t. 

3. Utan hinder av bestämmelserna ovan i 
denna artikel må vederlag för arbete. som har 
utförts ombord På fartyg eller luftfartvg i 
internationell trafik, bes.kattas i den avtalsslu
tande stat där företagets verkliga ledning är 
belägen. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Tantiem, mötesarvoden och andra liknande 
vederlag, som en person med hemort i avtals
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i 
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dans la mesure ou ils sont impu:tables a ladite 
base fixe. 

2. L'expression "professions liberales" com
prend en particulier les activites independantes 
d'ordre scientifique, litteraire, artistique, edu
catif ou pedagogique, ainsi que les activites 
independantes des medecins, avocats, ingeni
eurs, architedes, dentistes et comptables. 

Article 15 

Professions dependantes 

1. Sous reserve des dispositions des artic
les 16, 18 et 19, les salaires, traitements et 
autres remunerations similaires qu'un resident 
d'un Etat contractant rec;:oit au titre d'un em
ploi salarie ne sont imposables que dans cet 
Btat, a moins que l'emploi ne soit exerce 
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y 
est exerce, les remunerations rec;:ues a ce titre 
sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1, les remunerations qu'un resideillt 
d'un Etat contractant rec;:oit au titre d'un em
ploi salarie exerce dans l'autre Etat contrac
tant ne sont imposables que dans le premier 
Etat si: 

a) le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat 
pendant une periode ou des periodes n'exce
dant pas au total 183 jours au cours de l'annee 
fiscale consideree, 

b) les remunerations sont payees par un 
employeur ou au nom d'un employeur qui 
n'est pas resident de l'autre Etat, et 

c) la charge des remunerations n'est pas 
supportee par un etablissement stable ou une 
base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 

3. Nonobstant _les dispositions precedentes 
du present article, les remunerations au titre 
d'un emploi salarie exerce a bord d'un navire 
ou d'un aeronef en trafic international sont 
imposables dans l'Etat contractant ou le siege 
de la direction effective de l'entreprise est 
situe. 

Article 16 

Tantiemes 

Les tantiemes, jetons de presence et autres 
retributions similaires qu'un resident d'un 
Etat contractant rec;:oit en sa qualite de men1-
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styrelse eller förvaltningsorgan i bolag med 
hemort i den andra avtalsslutande s,taten, må 
beskattas i denna sistnämnda stat. 

Artikel 17 

Konstnärer och idrottsmän 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik
larna 14 och 15 i detta avtal må inkomst, som 
professionella konstnärer, såsom skådespelare, 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartis,ter 
och musiker, samt idrottsmän förvärvar vid 
verksamhet de personligen utövar i denna sin 
egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat 

vilken denna verksamhet har utövats. 
2. Utan hinder av alla andra bestämmelser 

i detta avtal må bolag i avtalsslutande s1tat, 
vilket i den andra avtalsslutande staten för
medlar tjänster, som utföres av ovan i 1 stycket 
avsedd person, oberoende av om denne har 
hemort i avtalsslutande istat eller ej, beskattas 
i denna andra avtalsslutande stat för inkomst 
som det erhåller genom förmedling av nämnda 
tjäns,ter, såvida bolaget icke visar att det var
ken direkt eller indirekt kontrolleras av denna 
person. 

Artikel 18 

Pensioner 

Såframt icke annat föranledes av bestämmel
serna i 19 artikeln 1 stycket, beskattas 
pensioner och andra liknande vederlag, som 
med anledning av tidigare anställning erlägges 
,till person med hemort i avtalsslutande stat, 
endast i denna stat. 

Artikel 19 

Offentliga uppdrag 

1. Vederlag, däri även inbegripet pension, 
som avtalsslutande stat eller dess offentlig
rättsliga samfund eller denna stats offentliga 
inrättning antingen direkt eller ur sina fonder 
erlägger till fysisk person på grund av tjänster, 
som utförts för denna stat, samfund eller 
inrättning vid handhavande av offentligt upp
drag, må beskattas i denna s:tat. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 
18 i detta avtal ,tillämpas även på vederlag och 

' · 

bre du conseil d'administration au de sur
veillance d'une societe qui est un resident de 
l'autre Etat contractant sont imposables dans 
cet autre Etat. 

Article 17 

Artistes et sportif s 

1. Par derogation aux dispositions des ar
ticles 14 et 15, les revenus que les profession
nels du spectacle, tels les artistes de theatre, 
de cinema, de la radio ou de la television et 
les musiciens, ainsi que les sportifs retirent 
de leurs activites personnelles en cette qualite 
sont imposables dans l'Etat contractant ou 
ces activites sont exercees. 

2. Nonobs:tant toute autre disposition de 
la ptesente convention, une societe d'un Etat 
contractant qui fournit dans l'autre Etat con
tractant les services d'une personne visee au 
paragraphe 1, residente ou non d'un Etat 
contractant, est imposabJe dans cet autre Etat 
contractant sur les benefices qu'elle retire de 
cette pr~station de services, a moins que cette 
societe n'etablisse qu'elle n'est pas controlee 
directement ou indirectement par cette per
sonne. 

Article 18 

Pensions 

Sous reserve des dispositions du paragraphe 
1 de l' article 19, les pensions et autres remu
nerations similaires, versees a un resident d'un 
Etat contractant au titre d'un emploi anterieur, 
ne sont imposables que dans cet Etat. 

Article 19 

Fonctions publiques 

1. Les remunerations, y compris les pen
sions, versees par un Etat contractant ou l'une 
de ses collectivites locales, OU Ull etablissement 
public de cet · Etat, soit directement soit par 
prelevement sur des fonds qu'ils ont consti
tues, a une personne physique au titre de 
services rendus a cet Etat, a cette collectivite 
ou a cet etablissement public, dans l'exercice 
de fonctions de caractere public, sont imposables 
dans cet Etat. 

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 
18 s'appliquent aux remunerations ou pensions 

pensioner, som någondera avtalsslutande staten 
eller dess offentligräntsliga samfund eller offent
lig inrättning betalar på grund av tjänster, 
vilka har utförts i samband med av den be
driven kommersiell eller industriell verksam
het. 

Attikel 20 

Studerande och lärare 

1. a) Studerande eller praktikant, som har 
eller har haft hemort i en avtalsslutande stat 
och som vis,tas i den andra avtalsslutande sta
ten enbar,t för allt komplettera sina studier 
eller sin utbildning, skall icke beskattas i 
denna andra stat för belopp som han erhåller 
för sitt uppehälle, sina studier eller sin utbild
ning. 

b) Detsamma gäller vederlag, vilket sådan 
studerande eller praktikant erhåller för person
ligt arbete, som han har utfört i den avtals
slutande stat där han bedriver sina studier eller 
kompletterar sin utbildning, förutsatt att veder
laget är absolut nödvändigt för hans uppehälle, 

2. Fysisk person, som har hemort i den ena 
avtalsslutande staten när han inleder sin vistelse 
i den andra avtalsslutande stlllten och som 
befinner sig i den sistnämnda avtalsslutande 
staten främst för att undervisa eller för att 
bedriva vetenskaplig forskning eller i båda 
dessa syften, är i sistnämnda avtalsslutande stat 
under högst två år, räknat från hans ankomst 
till denna stat, befriad från skatt för inkomster 
på grund av personliga tjänster, som har ut
förts inom ramen för denna undervisnings- och 
forskningsverksamhet. 

Denna bestämmelse tillämpas icke pa m
komst, som erhålles genom undervisnings- och 
forskningsarbete, om detta icke utförts till 
allinän nytta, utan främst till särskild nytta 
för en eller flere personer. 

Artikel 21 

Icke särskilt nämnda inkomster 

Inkomster, vilka tillkommer en person med 
hemort i en avtalsslutande stat och som icke 
uttryckligen har nämnts i föregående artiklar 
i detta avtal, skall beskattas endast i nämnda 
stat. 
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versees au :titre de services rendus dans le 
cadre d'une activite commerciale ou industrielle 
exercee par l'un des Etats contractants, l'une 
de ses collectivites locales ou l'un de ses 
etablissements publics. 

Article 20 

Etudiants et professeurs 

1. a) Les sommes qu'un etudiant ou un 
stagiaire qui est, ou qui eta1t auparavant, un 
resident d'un Etat contractant et qui sejourne 
dans l'autre Etat contractant a seule fin d'y 
poursuivre ses etudes Oll ·sa formation, te~oit 
pour couvrir ses frais d'entretien, d'etudes 
ou de formation ne sont pas imposables dans 
cet autre Etat. 

b) Il en esit de meme de la remuneration 
d'un emploi exerce dans l'Etat contractant ou 
il poursuit ses etudes ou sa formation a la 
condition que ceute remuneration soit ·stricte
ment necessaire a ·son entretien. 

2. Une personne physique qui est un resi
dent d'un Etat contractant au debut de son 
sejour dans l'autre Etat contraotant et qui 
sejourne dans ce dernier Etait principalement 
dans le but d'enseigner ou de se livrer a des 
travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre 
de ces buts, est exoneree d'impot dans ce 
dernier Etat contractant, pendant une periode 
n'excedant pas deux annees a compter de la 
date de son arrivee dans ledit Etat, a raison 
de ses revenus qui proviennent de services 
personnels rendus aux fins d'enseignement ou 
de recherche. 

Cette disposition n'est pas applicable aux 
revenus provenant de travaux d'enseignement 
et de recherche si ces travaux ne so111t pas 
entrepris dans l'interet public mais principale
ment en vue de la realisation d'un avantage 
particulier beneficiant a une ou a des per
sonnes determinees. 

Article 21 

Revenus non expressement mentionnes 

Les elements du revenu d'un resident d'un 
Etat contractant qui ne soilt pas expressement 
mentionnes dans ·les anticles precedents de la 
presente convention ne sont imposables que 
dans cet Etat. 
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KAPITEL IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Fast egendom, som har definierats i 6 
artikeln 2 stycket i detta avtal, må beskattas 
i den avtalsslutande stat i vilken egendomen 
finnes. 

2. Lös egendom, vilken såsom driftkapital 
hör till ett företags fasta driftställe, samt lös 
egendom, som hänför sig till en stadigvarande 
anordning för utövning av ett fritt yrke, må 
beskattas i den stat i vilken det fasta drift
stället eller den stadigvarande anordningen 
finnes. 

3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i inter
nationell trafik, samt lös egendom, som hänför 
sig till ny1Jtjandet av dem, beskattas endast i 
den avtalssJutande stat där företaget i fråga 
har sin verkliga ledning. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som 
innehas av en person med hemort i avtals
slutande sitat, beskattas endast i denna stat. 

KAPITEL V 

Bestämmelser till förhindrande av 
dubbelbeskattning 

Artikel 23 
Dubbelbeskattning förhindras på följande 

sätt: 

1. För Frankrikes del: 
a) Andra inkomster än de som avses här 

nedan under punkt b i detta stycke är befriade 
från sådan skatt rtill Frankrike som nämnes i 
2 artikeln 3 stycket a punkten, när dessa in
komster enligt detta avtal må beskattas i Fin
land. 

b) I fråga om inkomster som avses i artik
larna 11, 16 och 17 i detta avtal och som har 
beskattaits i Finland i överensstämmelse med 
nämnda artiklar, beviljar Franluike dem som 
har hemor.t i Franhike och erhåller sådana 
inkomster från Finland en skattegottgörelse, 
som motsvarar den skatt som har uppburits i 
Finland. 

Denna skattegottgörelse, vars storlek icke 
må öve11skrida beloppet av den skatt som har 

CHAPITRE IV 

Imposition de la fortune 

Article 22 

Fortune 

1. La fortune constituee par des biens im
mobiliers, tels qu'ils sont definis au paragraphe 
2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat 
contractant ou ces biens sont situes. 

2. La fortune constituee par des biens mo
biliers faisant partie de l'actif d'un etablisse- . 
ment stable d'une entreprise ou par des biens 
mobiliers constitutifs d'une base fixe servant a 
l'excercice d'une profession liberale est impos
able dans l'Etat contractant ou est situe l'eta
blissenient sitable ou la base fixe. 

3. Les navires et les aeronefs exploites en 
trafic international ainsi que les biens mobi
liers affectes a leur exploitation ne sont impo
sables que dans l'Etat contractant ou le siege 
de la direction effective de J'entreprise est · 
situe. 

4. Tous les autres elements de la fortune 
d'un resident d'un Etat contractant ne sont 
imposables que dans cet Etat. 

CHAPITRE V 

Dispositions pour eliminer les doubles 
impositions 

Article 23 
La double imposition est evitee de la 

maniere suivante: 

1. Dans le cas de la France: 
a) Les revenus autres que ceux vises a 

l'alinea b) ci-dessous sonrt exoneres des impots 
franc;ais mentionnes au sousparagraphe 3 a) 
de l'article 2, lorsque ces revenus sont impo
sables en Finlande en vertu de la presente 
convention. 

b) En ce qui concerne les revenus vises aux 
articles 11, 16 et 17 qui ont supporte l'imp6t 
finlandais conformement aux dispositions des
dits articles, la France accorde aux residents de 
France percevant de tels revenus de source 
finlandaise un credit d'impot correspondant a 
l'impot perc;u en Finlande. 

Ce credit d'impot, qui ne peu:t exceder le 
montant de l'imp&t perc;u sur les revenus en 

uppbudts för den berörda inkomsten, beviljas 
för skatter som har nämnts i 2 artikeln 3 
stycket a punlcten och vid vilkas fastställande 
nämnda inkomster har beaktats. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punk
terna a och b i detta stycke må skatten till 
Frankrike för den del av inkoms.ten som enligt 
detta avtal skall beskattas i Frankrike fastställas 
enligt den ska1ttefot som motsvarar den beskatt
ningsbara inkomsten hela belopp enligt lagstift
ningen i Frankrike. 

2. För Finlands del: 
a) Andra inkomster och tillgångar än de 

som avses nedan i punkt b i detta stycke är 
befriade från sådan skatt till Finland som 
åsyftas i 2 artikeln 3 stycket b punkten, när 
dessa inkomster eller tillgångar må beskattas 

Frankrike. 

b) I fråga om inkomster, som avses i artik
larna 10, 11, 16 och 1 7 och som i överens
stämmelse med bestämmelserna i nämnda artik
lar har beskattats i Frankrike, medger Finland 
personer med hemort i Finnland, vilka erhåller 
dylika inkomster från Frankrike, en skatte
gottgörelse, som motsvarar den skatit som har 
uppburits i Frankrike. 

Denna skattegottgörelse, vars storlek icke 
må överskrida beloppet av den skatt som har 
uppburits för den berörda inkomsten, beviljas . 
för skaitter som har nämnts i 2 artikeln 3 
stycket b punkten och vid vilkas fastställande 
nämnda inkomster har beaktaits. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punk
terna a och b i detta stycke må skatten till 
Finland för den del av inkoms.ten som enligt 
detta avtal skall beskattas i Finland fastställas 
enligt den skattefot som motsvarar den be
skattningsbara inkomstens hela belopp enligt 
skattelagstiftningen i Finland. 

KAPITEL VI 

Särskilda föreskrifter 

Artikel 24 
Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande s1tat skall 
icke i den andra avtalsslutande staten bli före
mål för någon beskattning eller någon därmed 
sammanhängande förpliktelse av annat eller 
mer tyngande slag än de som medborgarna i 
denna senare stat är eller kan bli underkastade . 
under samma förhållanden. 
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cause, s'impute sur les impots vises a l'alinea 
3 ) a) de l' article 2 dans les bases desquels 
lesdits revenus sont inclus . 

c) N onobs tant, les dispositions des · ailineas 
a) et b)' l'impot franc;ais peut etre calcule sur 
le revenu imposable correspondant au montant 
global du revenu imposable conformement a 
la legislation franc;aise. 

2. Dans le cas de la Finlande: 
a) Les revenus et les elements de la fortune 

autres que ceux vises a l'alinea b) ci-dessous 
sont exoneres des impots finlandais mentionnes 
a l'alinea 3 b) de l'article 2, lorsque ces 
revenus ou ces elements de la fortune sont 
imposables en France en vertu de la precente 
convention. 

b) En ce qui concerne les revenus vises aux 
articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporte 
l'impot franc;ais conformement aux dispositions 
desd~ts a11ticles, la Finlande accorde aux resi
dents de Finlande precevant de tels revenus de 
source franc;aise un credit d'impot correspon
dant a l'impot perc;u en France. 

Ce credit d'impot, qui ne peut exceder le 
m01.tant de l'impot perc;u sur les revenus en 
cause, s'impute sur les impots vises a l'aJinea 
3 b) de l'article 2 dans les bases desquels 
lesdits revenus sont inclus. 

c) Nonobstant les dispositions des alineas 
a) et b)' l'impot finlandais peut etre calcule 
sur le revenu imposable en Finlande en vertu 
de la presente convention, au taux correspon
dant au montant global du revenu imposable 
conformement a la legislation finlandaise. 

CHAPITRE VI 

Dispositions speciales 

Article 24 
N on-discrimination 

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne 
son1t soumis dans l'autre Etat contractant a 
aucune imposition ou obligation y relative, qui 
est autre ou plus lourde que celle a laquelle 
sont ou pourront etre assujettis les nationaux 
de cet autre Etat se trouvant dans la meme 
situation. 
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2. Uttrycket "medborgare" åsyftar: 

a) alla fysiska personer, som är medborgal'e 
i avtalsslutande stat; 

b) alla juridiska personer och sammanslut
ningar, som har bildats i enlighet med gällande 
lags1tiftning i av talsslutande stat. 

3. Statslös skall icke i avtalsslutande s.tat bli 
föremål för någon beskattning eller någon där
med s·ammanhängande förpliktelse av annart: 
eller mer .tyngande slag än de som medborgarna 
i denna stait är eller kan bli underkastade un
der samma förhållanden. 

4. Beskattningen av ett fast driftställe, 
som ett företag i den ena avtalsslutande s:tarten 
har i den andra avtalsslutande staten, må i 
denna andra stat icke vara mindre förmånlig än 
beskattningen av företag i denna andra stat, 
som bedriver verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse skall icke anses medföra 
förpliktelse för någondera avtalsslutande staten 
att medgiva personer med hemort i den andra 
av!talsslutande staten sådan räitt till personliga 
avdrag vid beska;ttningen, skattelättnader eller 
sbttenedsä:tltningar på grund av civilstånd eller 
försörjningsplikt mot familj, som medgives per
soner med hemort i den förstnämnda avtals
slutande staiten. 

5. Företag i en av'talsslutande s:tat, vars 
kapital direk:t eller indirekt antingen he1t eller 
delvis äges eller kontrolleras av en person med 
hemort i den andra avtalsslutande staten eller 
av personer med hemort i denna, må icke i den 
förs:tniirnnda avtalsslutande staten till efiterlev
nad åläi:rn;as föreskrifter eller förpliktelser av 
annrnt eller mer tynii:ande slag än andra lik
nande föret1-1ii: i den förstnämnda staten är eller 
kan bli underkastade. 

6. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
a11tikel s:kat'ter av varje slag. 

Artikel 25 
Ömsesidigt avtalsförf arande 

1. Anser person med hemort i avtalsslu
tande stat att i en avtalsslutande strut eller i 
båda avtalsslutande staterna har vidtagits åt
gärder, som för honom har medfört eller kom
mer att medföra en mot detta avtal stridande 
beskattning, må han, oberoende av de rätts
medel som är honom förbehållna de 

2. Le terme "nationaux" .designe: 

a) toutes les personnes physiques qui posse
dent la nationalite d'un Etat contractant; 

b) toutes les personnes morales, societes de 
personnes et associations constituees conforme
ment a la legislaition en vigueur dans un Etat 
contractant. 

3. Les apatrides ne sont soumis dans un 
Etat contractant a aucune imposition ou obliga
tion y relative, qui est autre ou plus lourde que 
celle ?i laquelle sont ou pourront etre assujettis 
les naitionaux de cet Btat se trouvant dans la 
meme situation. 

4. L'imposition d'un etablissement s:table 
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans 
l'autre Etait contractant n'est pas etablie dans 
cet autre Eta1t d'une fa;on moins favorable que 
l'imposition des entreprises de cet autre Etat 
qui exercent la meme activite. 

Cebte. disposition ne peut etre interpretee 
comme obligeant un Etat contractant a accorder 
aux residents de l'autre Etat contractant les 
deductions personnelles, abattements et reduc
tions d'impot en fonotion de la situation ou 
des charges de famille qu'il accorde a ses 
propres residents. 

5. Les entreprises d'un Etat contractant, 
dont le capital est en totalite ou en partie, 
direotement ou indirectement, detenu ou con
trole par un ou plusieurs residents de l'autre 
Etat contractant, ne sont soumises dans le 
premier Etat contractant a aucune disposition 
ou obligation y relative, qui est autre ou plus 
lourde que celle a laquelle sant ou pourront 
etre assujetties les autres entreprises de meme 
nature . de ce premier Etat. 

6. Le terme "imposition" designe dans le 
present article fes impots de toute nature ou 
denomination. 

Article 25 

Procedure 

1. Lorsqu'un residenit d'un. Etat contractant 
estime que les mesures prises par un Etat con
tractant ou par chacun des deux Etats entra1-
nent ou entraineront pour lui une imposition 
non conforme a 1a presente convention, il peut, 
independamment des recours prevus par la 
legislation nationale de ces Etats, soumettre 

berörda staiternas interna lagstiftning, göra 
framställning i saken hos behörig myndighet 
i den avtalsslutande stat där han har sin hem
ort. 

2. Finner den behöriga myndigheten fram
s:tällningen grundad utan att dock själv förmå 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom överens
kommelse med den behöriga myndigheten i den 
andra avtalsslutande s1taten, så att en beskatt
ning som strider mot detta avtal undvikes. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall bemöda sig om att ge
nom överenskommelse i samförstånd undanröja 
sv>l.righeter, som måhända uppkommer rörande 
tillämpningen av detta avtal. De kan även för
handla om förhl.ndrande av dubbelbeskattning 
i sådana fall som ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna må rådgöra direkt med var
andra för att uppnå ett sådant avtal som avses 
i de föreii:'1.ende styckena. Om ett muntligt ut
byte av åsikter synes underlä:tta uppnåendet av 
ett avtal, må ett dylikt åsiktsutbyte äga rum 
inom en kommission, bf'ståendc av företrädare 
för vederbörande myndigheter i de avtalsslu
tande staterna. 

5. De behöriga mvndigheterna i d~ avtals
slu'tande st::i1te>tna besitämmer det tillväii:a!Ylln.gs
sätt som skall iakttagas när detta avtal tilläm
pas. 

Artikel 26 
Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall sinsemellan utbyta så
dana upplysningar som är nödiga för a·tt be
stämmelserna i detta avtal och i de avtalsslu
tande staternas interna lagsitiftning angående 
de skatter som avses i avtalet skall kunna 
tillämpas, :till den del rnm beskattningen på 
grund av dem omfattas av detta avtal. Alla 
sålunda utbytta upplysningar skall hållas hem
liga och må yppas endast för personer och 
myndigheter vilka det åligger att fasitställa 
eller upPbära i detta avtal avsedda skatter. 

2. Bestämmelserna i 1 stvcket må likväl icke 
tolkas så att de skulle förplikta någondera av- · 
tals slutande staiten att: 

a) vidtaga administrativa åtgärder, som står 
i strid med dess egen eller den andra avtals
slu tande statens lagstiftning eller administra
tiva praxis; 
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son cas a l'autorite competente de l'Etat con
tractant dant il es,t resident. 

2. Cette autorite s'efforcera, si la reda
rnation lui paralt fondee et si elle n'est pas elle
meme en mesure d'apporter une solution 
satisfaisante, de regler la question par voie 
d'accord amiable avec l'autorite competente de 
i'autre Etat contractant, en vue d'evi,ter une 
imposition non conforme a la convention. 

3. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'efforcent, par voie d'accord 
amiable, de resoudre les difficultes auxquels 
peut donner lieu l'application de la convention. 
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'eviter 
la double imposition dans les cas non prevus 
par la convention. 

4. Les autorites competentes des Etats 
contractants peuvent communiquer directement 
entre elles en vue . de parvenir a un accord 
comme il est indique aux paragraphes prece
dents. Si des echanges de vues oraux semblent 
devoir facilitet cet accord, ces echanges de 
vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commis
sion composee de representants des autorites 
competentes des Etats contractants. 

5. Les autorites competentes des Etats 
contractants determinent les modahtes d'appli
cation de la presente convention. 

Article 26 
Echange de renseignements 

1. Les autorite's competentes des Etats 
contractants echangeront les renseigri.ements 
necessaires pour appliquer les dispositions de 
ila presente convention et celles des lois inter
nes des Etats contractants relatives aux impots 
vises par la convention dans la mesure ou 
l'imposition qu'elles prevoient est conforme a 
la convention. Tout renseignement ainsi echange 
sera tenu secret et ne pourra etre communique 
qu'aux personnes ou autorites chargees de 
l'etablissement ou du recouvrement des impots 
vises par la pr_esente convention. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
peuvent en aucun cas erre interpretees comme 
imposant a l'un des Etats contractants !'obli-
gation: -

a) de prendre des dispositions administrati
ves derogeant a sa propre legislation ou a sa 
pratique administrative ou a celle de l'autre 
contractant; 
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b) lämna upplysningar, som icke kan inför
skaffas med stöd av lagstiftningen eller inom 
gränserna för normalt adminisitrativt förfarande 

den ena eller den andra avtalsslutande staten; 

c) läna upplysningar, vilka skulle ro1a 
affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller ett 
kommersiellt förfaringssätt eller upplysningar, 
vilkas vidarebefordran skulle skada den all
männa ordningen (l'ordre public). 

3. Upplysningar skall utbytas antingen på 
tjäns:tens vägnar eller, i enskilda fall, på begä
ran. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staiterna skall i samförstånd utarbeta 
en förteckning över de uppgifter som skall 
lämnas på tjänstens vägnar. 

Artikel 27 

Handräckning vid skatteuppbörd 

1. De båda avtalsslutande staterna förbin
der sig att ömsesidigt ge varandra hjälp och 
stöd vid uppbörden enligt bestämmelserna i 
respektive lagstiftning av skatter som avses i 
detta avtal, samt till dem hörande skatte
förhöjningar, skattetillägg, moraräntor, räntor 
och kostnader, när dessa slutgiltigt har förfallit 
till betalning enligt lagstiftningen i den stat 
som har påkallat åtgärden. 

2. Till anhållan, som göres i detta ·syfte, 
skall fogas de handlingar som enligt lags.tifa
ningen i det land som anhåller om åtgärd er
fordras för fasts.tällande av allt de belopp som 
skall uppbäras slutgiltigt har förfallit till be
talning. 

3. När de berörda handlingarna har erhållits 
sker delgivning samt uppbörds- och indrivnings
åtgärder i den 1srtait som har mottagit anhållan 
härom och verkställes i enlighet med denna 
stats egna lagar om uppbörd och indrivning av 
skatter. Särskilt skall uppbördshandlingarna för
sättas i ett skick som möjliggör uppbörd i den 
ordning som är föreskriven i lagstiftningen i 
nämnda stat. 

4. Utestående sbttetillgodohavanden skall 
icke betraktas såsom fordringar med förmåns
rätt i den s.tat som har mottagit anhållan. 

5. I den mån fråga är om skattefordran 
som ännu kan göras till föremål för besvär, må 
fordringsägarstaten för att säkerställa sina rät-
1tigheter anhålla hos den andra staten om artt 
denna vidtar sådana betryggande åtgärder som 
dess lagstiftning tillåter. 

b) de fournir des renseignements qui ne 
pourraient etre obtenus sur la base de sa 
propre legislation ou dans le cadre de sa 
pratique administrative normale ou de celles 
de l'autre Etat contractant; 

c) de ;transmettre des renseignemen'ts qui 
reveleraient un secret commercial, industriel, 
prof essionnel ou un procede commercial ou des 
renseignements dont la communication serait 
contraire a l'ordre public. 

3. L'echange de renseignements sera effec
tue soit d'office, soit sur demande en ce qui 
concerne des cas concrets . Les autorites compe
•tentes des Etats contractants etabliront d'un 
commun accord la liste des renseignements qui 
seront communiques d'office. 

Article 27 

Assistance au recouvrement 

·i. Les deux Etats contractants conviennent 
de se preter mutuellement assisitance et appui 
en vue de recouvrer, suivant les regles propres 
a leur legislation, les impots, auxquels s'appli· 
que la presente convention, les majorations de 
droits, droits en sus, indemnites de retard et 
interets et frais afferents a ces impots, lorsque 
ces sommes sont definitivement dues en appli
cation des lois de l'Etat demandeur. 

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

3. Au vu de ces documents, les significa
tions et mesures de recouvrement et de percep
tion onit lieu dans l'Etat requis conformement 
aux lois applicables pour le recouvrement et la 
perception de ses propres impots. Les titres de 
perception, en particulier, sont rendus executoi
res dans la forme prevue par la legislation de 
cet Eta:t . 

4. Les creances fiscales a recouvrer ne se
ront pas considerees comme des creances privi
legiees dans l'Etat requis. 

5. En ce qui concerne les creances fiscales 
qui seront 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. 

Artikel 28 
Privi~egier för diplomater och konsuler 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör icke 
sådana privilegier i beskattningshänseende som 
tillkommer medlemmar av diplomatiska be
skickningar och deras .enskilda •tjäns.tepersonal 
samt medlemmar av konsulatspersonal, antin
gen dessa privilegier grundar :sig på folkrätten 
eller på särskilda överenskommelser. 

2. Detta avtal gäller icke internationella 
organisationer, dessas organ eller funktionärer, 
ej heller personer som i egenskap av medlem
mar av persongJen vid tredje lands diploma
tiska beskickning eller konsulat vistas i avtals
slutande stat utan att de, i den mån fråga är 
om skatter på inkomst eller förmögenhet, an
ses ha hemor,t i någondera av de avtalsslutande 
staterna. 

Artikel 29 
Territoriell utvidgning 

1. Detta avtal må, antingen i oförändrad 
form eller med erforderliga begränsningar, ut
vidgas rtill a:tit gälla Republiken Frankrikes 
områden boritom haven, i den mån dessa upp
bär likartade skatter som de som detta avtal 
tillämpas på. Sådan utvidgning av avtalets gil
tighet träder i kraft räknat från den dag samt 
med de förbehåll och villkor, inberäknat så
dana som avser avtalets upphörande, som i 
samförs,tånd har bestämts och överenskommits 
genom notväxling på diplomatisk väg mellan 
de avtalsslutande staterna eller genom vilket 
som helst annat förfarande, som överensstäm
mer med bestämmelserna i deras kons.titutio
ner. 

2. Såframt de båda avtalsslutande staterna 
icke överenskommer annorlunda upphör av
talet, när någondera av dem har uppsagt det
samma på det sätt som är angivet i artikel 
31, under de villkor som nämnes i nvssnämn
da artikel att gälla inom alla de områden som 
det i överens.stämmelse med denna artikel har 
utvidgats 1till att omfatta. 

KAPITEL VII 

Slut bestämmelser 

Artikel 30 
Ikraftträdandet 

1. Envar av de avtalsslutande staterna skall 
underrätta den andra om när de åtgärder har 
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Article 28 
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 

1. Les dispositions de la presente conven
tion ne portent pas atteinte aux privileges 
fiscaux dont beneficient les membresdes missions 
diplomatiques et leurs domestiques prives ainsi 
que les membres des postes consulaires en 
vertu soit des regles du droit des gens, soit de 
dispositions conventionelles. 

2. La convention ne s'applique pas aux 
organisations internationales, a leurs organes et 
fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres 
de missions diplomatiques ou consulaires 
d'Eta:ts tiers, sont presentes dans un Etat 
contractant et ne sont pas considerees comme 
residentes de l'un ou l'autre Etat contractant 
au regard des impots sur le revenu et sur la 
fortune. 

Article 29 
Extension territoriale 

1. La presente convention peut etre eten
due, telle quelle ou avec les modifications 
necessaires, aux territoires d'outre-mer de la 
Republique frani;;aise qui peri;;oivent des impots 
de caractere analogue a ceux auxquels s'appli
que la convention. Une telle extension prend 
effet a partir de la date, avec les modifications 
et dans les conditions, y compris les conditions 
relatives a la cessation d'application, qui sont 
fixees d'un commun accord entre les Etats 
contractants par echange de notes diplomati
ques ou selon toute autre procedure conforme 
a leurs dispositions' constitutionnelles. 

2. A moins que les deux Etats contractants 
n'en soient convenus autrement, lorsque la 
convention sera denoncee par l'un d'eux en 
vertu de l' article 31, elle cess era de s 'appliquer, 
dans les conditions prevues a cet article, a 
tout territoire auquel elle a ete etendue con
formement au present article. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Article 30 
Entree en vigueur 

1. Chacun des Etats contractants notifiera 
a l'autre l'accomplissement des procedures 
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vidtag1ts som enligt den förstnämnda statens 
lagstiftning erfordras för att detta avtal skall 
kunna bringas i kraft . Avtalet träder i kraft 
den första dagen i den månad som följer näst 
efter den månad under vilken den senare av 
dessa underrättelser har avgivits . 

2. Bestämmelserna i avtalet skall första 
gången tillämpas 

a) i Frankrike: 
i) å ena sidan på sådana skatter på dividen

der och räntor som innehålles vid källan och 
å andra sidan i fråga om betalningar som av
ses i 10 artikeln 3 och 4 styckena på inkomster 
som betalas sedan detta avtal har trätt i kraft; 

ii) på övriga 1ska:tter på inkomst för skatte
året 1970 och de därpåföljande åren; 

b) i Finland: 
i) i fråga om sådana skatter på dividender 

och räntor som innehålles vid källan på in
koms.ter som betalas sedan detta avtal har 
t rätt i kraft; 

ii) på övriga skatter på inkomst för skatte
året 1970 och de därpåföljande åren. 

3. När detta avtal träder i kraft upphör 
avtalet av den 25 augusti 1958 mellan Finland 
och Frankrike för undvikande av dubbelbe
ska:ttning beträffande skatter å inkomst och 
förmögenl1et samt för fastställande av bestäm
melser om ömsesidig administrativ handräck
ning i ärenden angående beskattning av in
koms1t och förmögenhet att gälla. 

Tillämpningen av bestämmelserna i sist
nämnda avtal upphör räknat från den dag då 
motsvarande bes.tämmelser i detta avtal första 
gången träder i kraft i enlighet med stycket 2 
i denna artikel. 

Artikel 31 

Upphörande 

Detta avtal skall förbli i kraft •till dess det
samma har uppsagts av någondera avtalsslu
tande staten. Vardera avtalsslutande staten må 
på diplomaitisk väg uppsäga avtalet inom de 
sex första månaderna av vilket kalenderår som 
helst dter år 197 5. I händelse av sådan upp
sägning skall avitalet upphöra att vara i krafa: 

requises par sa legislation pour la mise en 
v1gueur de la presente convention. Celle-ci 
entrera en vigueur le premier jour du mois 
suivant celui au cours duquel a eu lieu la 
derniere de ces notifications . 

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la 
premiere fois: 

a) en France: 
i) en ce qui concerne, d'une part les 

impots peri;us par voie de retenue a la source 
· sur les dividendes et les interets, d'autre part 
les payements prevus a l'article 10 paragraphes 
3 et 4, aux produits mis en payement a comp
ter de la date de l'entree en vigueur; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, a l'annee d'imposition 1970 et aux 
annees suivantes ; 

b) en Finlande: 
i) en ce qui concerne les in1pots peri;us 

par voie de retenue a la source sur les divi
dendes et les interets, aux produits mis en 
payement a compter de la date de l 'entree en 
vigueur; , 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, a l'annee d'imposition 1970 et ·aux 
annees suivantes. . 

3. L'entree en vigueur de la presente con
vention mettra fin a la convention du 25 aolit 
1958 entre la Finlande et la France tendant a 
eviter les doubles impositions et a etablir des 
regles d 'assistance administrative reciproque 
en matiere d'impots sur les revenus et sur la 
fortune . 

Les dispositions de cette convention cesse
ront de s'appliquer a compter de la date a 
laquelle les dispositions correspondantes de la 
presente convention entreront en vigueur pour 
la premiere fois conformement au paragraphe 2 
ci-dessus. 

Article 31 

Denonciation 

La presente convention demeurera en vi
gueur tant qu'elle n 'aura pas ete denoncee par 
l'une des Etats contractants. Chacun des Etats 
contractants peut denoncer la convention par 
voie diplomatique dans les six premiers mois 
de chaque annee civile suivant l'annee 1975 . 
Dans ce cas, la convention cessera d'etre appli
cable: 

a) i Frankrike: 
i) å ena sidan i fråga om sådana skatter på 

dividender och räntor som innehålles vid käl
lan och å andra sidan i fråga om betalningar 
som avses i 10 artikeln 3 och 4 styckena be
t räffande inkomster som betalas efter den 30 
juni under det kalenderår som följer näst efter 
det år då uppsägningen har skett; 

ii) i fråga om övriga skatter på inkomst 
beträffande alla skatteår efter det år då upp
sägningen har skett. 

b) i Finland: 
i) i fråga om sådana skatter på räntor, som 

innehålles vid . källan, på inkomster som betalas 
efter den 30 juni under det kalenderår som 
följer näst efter det år då uppsägningen har 
skett; 

ii) i fråga om övriga skatter på inkomst be
träffande alla skatteår efter det år då upp
sägningen har skett. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
av sina regeringar därtill behörigen befullmäk
tigade, undertecknat detta avtal och förseitt 
det med sina ·sigill. 

Uppgjort i Helsingfors den 11 sepitember 
år nittonhundrasjuttio i två exemplar, vart
dera på finska och franska språken, vilka båda 
texter äger lika vitsord. 

För Republiken Finlands regering: 

Väinö Leskinen 

För Republiken Frankrikes regering: 

Maurice Schumann 

.. 
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a) en France: 
i) en ce qui concerne, d'une part les imp6ts 

peri;us par voie de retenue a la source sur les 
dividendes et les interets, d'autre pa11t les 
payements prevus a l'article 10 paragraphes 3 
et 4, aux produits mis en payement apres le 
30 juin de l'annee civile smvant immediate
ment celle au cours de laquelle le preavis aura 
ete notifie; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, pour toute annee d'imposition sui
vant l'annee au cours de laquelle le preavis 
aura ete notifie . 

b) en Finlande: 
i) en ce qui concerne les impots peri;us par 

voie de retenue a la source sur les interets, aux 
produits mis en payement apres le 30 juin de 
l'annee civile suivant immediatement celle au 
cours de laquelle le preavis aura ete notifie; 

ii) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu, pour toute annee d'imposition sui
vant l'annee au cours de laquelle le preavis 
aura ete notifie. 

·En foi de quoi, les soussignes dument au
torises a cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs ont signe la presente convention et 
y ont appose leur sceau. 

Fait a Helsinki, le 11 septembre mil neuf 
cent soixante dix, en deux originaux, chacun 
en langue finnoise· et en langue frani;aise, les 
deux textes faisa~t egale:ment foi. 

Pour le Gouvernement de '1a 
Republique de Finlande: 

Väinö Leskinen 

Pour le Gouvernement de la 
Republique Frani;aise: 

Maurice Schumann 


