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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 Alands landsting angående rege-

ringens till Hi ksdagen överlä..rnnade lJroposi tion med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestämmel-

ser i avtalet med Portugal för förhindrande av 

dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt 

bifall till lag, genom vilken fördrag med främmande makt 

bringas i kraft inom landskapet Åland, för så vitt i 

fördraget ingår bestämmelser, som innebär u pphävande eller 

ä ndring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelse-

lagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal för 

Finlands del även gäller kommunalskatt, på vilket beskatt

n ingsområde Landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten själv-

styrelselagen tillkommer lagstiftningsbehörighet i lan.dskapet, 

erfordras Landstingets bifall till ifrågavarande lag s ikraft-

trädande i landskapet. 

Hed bifogande av regeringens p roposition, som järn-

väl innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att .Ålands landsting måtte ge sitt b ifall 

till den i propositionen ingående lagens 

ikraftträdande i landskapet Ål and till de 

delar sagda avtal innebä r avvikelse från själv-

styr~lselagen, under förutsä ttning att Ri ksdagen 



go dkän .. ner propositionen i oförändrad 

form. 

Helsingfors den 4 december 1970. 

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

Justitieminister 

r 
.?, 6 - lv---------

E.o. Tuominen 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. 

Vid samarbetet i skattefrågor inom den 
Europeiska frihandelssammanslutningen har 
frågan om ett skatteavtal mellan Finland och 
Portugal ofta kommit före. I Finland har 
intresse för saken funnits redan en längre 
tid. Det har nämligen varit känt att företag 
här har ämnat etablera sig även i Portugal. 
Portugal hade emellertid icke deltagit i ut
arbetandet av skatteavtal innan frihandels
området bildades. Praktiska orsaker utgjorde 
fördenskull ett hinder för att förverkliga 
planen. 

Sedan de praktislm hindren undanröjts 
kunde underhandlingar om ett avtal inledas i 
november 1967 i Lissabon. De fortsattes i 
Helsingfors i juni 1968. Underhandlingarna 
i Helsingfors avslutades med parafering av 
ett gemensamt utkast till avtal. Avtalet un
dertecknades sedermera i Helsingfors den 27 
april 1970. 

Ett allmänt drag hos det föreliggande 
avtalet är att det till sin uppbyggnad mycket 
nära ansluter sig till det modellavtal som ut
arbetats av Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD). De av
vikelser från modellavtalet som förekommer 
i det aktuella avtalet är relativt små. De 
berör antingen sådana punkter där de avtals
slutande staterna också i internationellt av
seende har tillerkänts möjlighet till alter
nativa fösningar eller bestämmelser som det 
har varit nödvändigt att utforma med 
bealrtande av särdragen hos de avtalsslutande 
ländemas interna lagstiftning. 

I fråga om beskattningen av dividender 
(art. 10), räntor (art. 11) och royalties (art. 
13), har Portugal i sina avtal i princip gått 
in för skatt vid källan. Ehuru Finland :i 
detta avseende intagit en annan ståndpunkt 
har hinder icke ansetts föreligga för att en 
avvikelse från den allmänna linjen göres i 
ett bi1atera'Lt avtal. Finland har tidigare 
accepterat en relativt hög källskatt på in
komster av detta slag, bl. a. i de skatteavtal 
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som ingåtts med Israel och med Förenade 
Arabrepublilren. 

Enligt det föreliggande avtalet är avtals
slutande stat berättigad att för dividender 
uppbära en källskatt på 10 procent, om den 
som erhåller dividenden är :ett bolag, som 
direkt äger minst 25 procent av aktiekapitalet 
i det bolag som utbetalar dividenden. I öv
riga fall är källskatten 15 procent. De 
nämnda källskattebeloppen avviker icke till 
sin storlek från den källskatt som är bruklig 
i sådana fäll då skatt av detta slag tillämpas. 

I fråga om räntor har det överenskommits 
att källskatten skall utgöra 15 procent av 
räntebeloppet, vilket redan måste anses ut
göra en kännbar avvikelse från gängse skatte
belopp. Detsamma bör konstateras i fråga om 
den källskatt på 10 procent som skall upp
bäras för royalties. På grund av den interna 
lagstiftningen i Portugal har en del undan
tag gjorts i fråga om de bestämmelser i av
ta!let som gäller beskattning 1av fast egendom, 
bolagsskatt och försäljningsvinst. Punkt 3 i 
bestämmelsen om fäst egendom i artikel 6 i 
avtalet är jämförelsevis extensivt tillämplig 
och gör definitionen av begreppet fast egen
dom helt beroende av den interna lagstift
ningen ri. det land där beskattningen sker. 
Å andra sidan har också hyresintäkt av bo
sta&alrtie i Finland likställts med inkomst 
av fast egendom och den beskattas som sådan 
i Finland. Artikel 13 punkt 4, som avser 
försäljningsvinst, innehåller ett för rättsord
ningen i Portugal karakteristiskt drag i form 
av en bestämmelse om beskattning av vinst, 
som uppstår genom anslutning av reserve
ring.ar till bolagets kapital och genom aktie
emission med förmånsrätt för aktieägare i 
bolaget. 

Artikel 21 i avtalet innefattar en slmUe
pliktsklausul, som skattelagstiftningen i 
Portugal omfattat och enligt vilken avtals
slutande stat kan påföra skatt för inkomst, 
som det enligt avtalet skulle tillkomma den 
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andra avtalsslutande staten att beskatta men 
som inte är skattepliktig inkomst i sist
nämnda stat. 

I artikel 23, . som berör metoder för 1elimine
ring av dubbelbeskattning, tillämpar Portugal 
i 1 punkten av artikeln gottgörelseförfaran
det och avdrar från skatten på inkomst be
loppet av den skatt som erlagts i Finland. 
I 2 punkten av artikeln tillämpar Finlan~ 
befrielseförfarandet. I 3 punkten av arti
keln tillämpar Finland emellertid i fråga om 
dividender., räntor och royalties gottgöre'lse
förfarandet och tillåter iatt skatt, som .erlagts 
i Portugal, avdras från elen skatt som i 
Fin1and påföres för nämnda inkomst. På 
grund av de nya bestämmelserna om divi
<lender mellan boliag i den nya lagen om be
skattniing iav inkomst av nä:ringsverksamhe1t 
hrar genom 1en bestämmelse i 4 punktren av 
denna artikel dividender, som från Portugal 
betalas till finskt bolag, befriats från skatt i 
Finland i samma utsträckning som dessa di
vidender enligt lagstiftningen i Finland 

skulle vara befriade från skatt i Finland, 
om båda bolagen vore finska bolag. 

Meningen är rutt avtalet skall träda i kraft 
när en månad förflutit sedan ratificerings
urkunderna utväxlats. Avtalet skall första 
gången tillämpas på inkomst, som inflyter 
under kalenderåret näst efter det år då av
talet trädde i kraft. 

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

att Riksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser i det i Hel
singf ors den 27 april 1970 meUan 
Finland och Portuga.l ingångna av
talet för f örhindra.ndc av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet, 
som kräver Riksdagens samtycke. 

Enär ifrågavarande avtal innehåller be
stämmelser, vilka hänför sig till lagstift
ningens område, förelägges Riksdagen sam
tidigt t ill antagande följande lagförslag: 

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

dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. 

I renlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det mellan Finlands re
gering och Portugals regering ingångna, i 
Helsingfors den 27 april 1970 underteck
nade avtalet för förhindrande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet skall, 

Helsingfors den 20 november 1970. 

såvitt de hör till lagstiftningens område, vara 
i kraft såsom om dem överenskommits. När
mare föreskrifter, som erfordras för verk
ställigheten av nämnda bestämmelser, utfär
das genom förordning. 

Republikens President 

Vrho ke ~&oYJ~ 

Tf. Minister för utrikesärendena oµv,· J· tt~11d"-

(Översättning) 

AVTAL 

mellan Finlands regering och Portugals 
regering för förhindrande av dubbelbeskatt

ning av inkomst och förmögenhet 

Finlands regering och Portugals regering, 
vilka önskar ingå ett avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning av inkomst och för
mögenhet, 

har överenskommit om följande artiklar: 

Kapitel I 

Avtalets tillämpningsområde 

Artikel 1 

Personer, på vilka avtalet tillämpas 

Detta avtail tillämpas på personer sum är 
bosatta i någondera av de avtalsslutande sta
terna eller i båda staterna. 

Artikel 2 

I avtalet avsedda skatter 

1. Dettra avtal skall tillämpas på skatter, 
vilka på grund av inkomst och förmögenhet 
small betalas till avtalsslutande strut eller till 
fokal myndighet eller till offentligträttsligt 
samfund, (persormes morales' de dro:ilt public) 
inom denna stat, oberoende av på vilket sätt 
dessa skatter uppbäres. 

2. Såsom skatter, vilka erlägges på grund 
av inkomst och förmögenhet, betraktas alla 
~katter som betalas för den sammanlagda 
inkomsten och den sammanlagda förmögenhe
ten eller för en del av inkomsten ooh för
mögenheten, häri inberäknade skatter som 
påföres på grund av inkomst som erhållits 
genom överlåtelse av lös eller fast egendom 
~t skatter som uppbäres på grund av steg
nng av förmögenhets värde. 

3. De skatter, på villm detta avtal skall 
tillämpas är i detta nu särskilt: 
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CONVENTION 

between the Government of Finland and the 
Government of Portugal for the avoidance 
of double taxation on income and capita! 

The Governmenrt of Finland and the 
Government of Portugal, 

Desiring to conclude a Convention for the 
avoidance of double taxation with respect 
to taxes on income and capital, 

Ha ve agreed upon the following Articles: 

Chapter I 

Scope of the Convention 

Article 1 

Personal scope 

This Convention shall apply to persons 
who are residents of one or both of the Con
tracting States. 

Article 2 

Tq,xes covered 

1. This Oonvention shall apply to taxes 
on income and on capital imposed on behalf 
of each Contracting State or of its local 
authorities or public communities (personnes 
morales de droit public), irrespective of the 
manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on 
income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements 
of income or of capital, includmg taxes on 
gains from the alienation ;of movable or 
immovable property, as well as taxes on 
capital appreciation. 

3. The &isting . taxes to which the Con
vention shall apply are, in particular: 
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a) i Portugal: 

1) förmögenhetsskatten ( contribui<_;ao pre
diai); 

2) lantbruksslmtten (imposto sobre a in
dustria agricola); 

3) industriskatten (contribui.;ao i:ndustri
al) ; 

4) · skatten på inkomst av rörligt kapital 
(imposto de capitais); 

5) skatten på yrke (imposto profissional); 

6) tilläggsskatten (imposto complementar); 

7) den skatt som uppbäres för försvar och 
förkovran av områdena bortom havet( impos
to para a defesa e valori~ao do ultramar); 

8) skatten på försäljningsvinst (imposto 
de mais-valias) ; 
· 9) til1äggsskatter till ovannämnda skatter; 
10) övriga skatter, som i samband med de 

i punkterna 1-8 nämnda skatterna uppbäres 
till förmån för lokala myndigheter, samt 
tilläggsskatter till dem. 

(Dessa skatter benämn1es i det följande 
"portugisisk skatt"). 

b) i Finland: 

1) inkomst- och förmögenhetsskatten; 
2) kommunalskatten; 
3) kyrkoskatJten; 
4) sjömansskatten. 
(Dessa skatter benämnes i det följande 

"finsk skatt".) 

4. Detta avtal skall äv·en tillämpas på alla 
skattier av samma eller väsentligen likartat 
slag, vilka framdeles påföres utöver eller i 
stället för de skatter som för närvarande 
utgår. De behöriga myndigheterna i de av
talsslutande staterna skall i början av varje 
år underrätta viarandro om de ändringar som 
under föregående år företagits i skattelag
stiftningen. 

Kapitel II 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

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

a) In the case of Portugal: 

1) the property tax ( contribui<läo predial); 

2) the agricultural tax (imposto sobre a 
industria agricola); 

3) the industrial tax (contribui~ao in
dustrial); 

4) the tax on income from movable capital 
(imposto de capitais); 

5) the professional tax (imposto profissio
nal); 

6) the complementary tax (imposto com
plementar) ; 

7) the tax for overseas defence and deve
lopment ( imposto para a defesa e valoriz~äo 
do ultramar) ; 

8) the tax on capital gains (imposto de 
mais-valias) ; 

9) any surcharges on the preceding taxes; 
10) other taxes charged by reference to 

the taxes referred to in heads 1) to 8) for 
the benefit of local authorities and the 
corresponding surcharges; 

(hereinafter referred to as "Portuguese 
tax"). 

b) In the case of Finland: 

1) State income and capital tax (Tulo- ja 
omaisuusvero) ; 

2) Communal tax (KunnaHisvero); 
3) Ohurch tax (Kirkollisvero) ; 
4) Sailors' tax (Merimiesvero); 
(hereinafter referred to as "Finnish tax"). 

4. 'The Convention shall also apply to any 
indentical or substantially similar taxes 
which are subsequently imposed in addition 
to, or in place of, the existing ta..xes. At the 
beginning of each year, the competent aut
horities of the Contracting States shall notify 
to each other any changes which have been 
made in their respective taxation laws during 
the preceding year. 

Chapter Il 

Definitions 

Article 3 

General definitions 

l. In this Convention, unless t.he context 
otherwise requires: 

ia) uttrycken "avtalsslutande stat" och 
"den . andra avtalsslutande staten" åsyfta 
Finland eller Portugal, allteftersom samman
hanget förutsätter; 

b) uttrycket "Portugal" åsyfta det euro
peiska Portugal, bestående 1av det område 
som hör till fastlandet, öarna Azorerna och 
Madeira samt de områden som är belägna 
utanför portugisiskt territorialvaitten och 
vilka enligt folkrätten och de i Portugal 
gällande lagar som berör kontinentalsockeln 
har definierats eller kan komma att definie-
1'1/lS såsom iett område där Portugal kan utöva 
sina rättigheter i fråga om havsbottnen och 
det inre därav samt dessas naturtillgångar; 

d) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför Finlands 
territorialvatten inom vilka Finland enligt 
folkrätten och de i Finland gällande lagar 
som berör kontinentalsockeln må utöva sillia 
rättigheter i fråga om havsbottnen och det 
inre därav samt dessas naturtillgångar; 

d) uttrycket "person" åsyfta fysisk per
son, bdlag och varje annan sammanslutning 
av personer; 

e) uttryciket "bolag" åsyfta varje sl;ag av 
juridisk person och varje slag av samman
slutning, som i beskattni:ngshänseende be
handlas såsom juridisk person; 

f) uttrycken "företag i avtalsslutande stat" 
och "företag i den andra avtalsslutande sta
ten" åsyfta företag, som bedrives av en per
son, bosatt i en avtalsslutande stat, respektive 
föl'etag, som bedrives av en person, bosatt i 
den andra avtalsslutande staten; 

g) uttrycket "behöriga myndigheter" 
åsyfta: 

1) i Portugal finansministern, generaldi
rektören för skatteförvaltningen (Di
rector-Geral das Contribui~öes e Im
postos) eller av dem befullmäktigat 
ombud; 

2) i Finland finansministeriet eller dess 
befullmäktigade ombud; 

.. h) uttrycket "internationell .trafik" åsyfta 
~ar~ med fartyg eller per flyg, som göres på 
atgard av företag som hör hemma i avtals
slurtande stat och vilken icke inskrän!kes till 
att beröra endast den andra avtalsslutande 
staten. 

2. När avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal skall, om icke sammanhanget annat 
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a) the terms "a Contracting State" and 
"the _other Contracting State" mean Portugal 
or Fmland, as the context requires; 

b) the term "Portugal" means European 
Portugal comprising the continental t;erritory 
and the archipelagoes of Ac;ores and Madeira 
and includes any area outside the territorial 
sea of Portugal which iri accordance with 
international law has been or may hereafter 
be designated under the '1aws of Portugal 
ooncerning the Goniinental Shel'f, as an area 
within which the rights of Portugal with 
respect to the sea-bed and subsoil and their 
natural resources may be exercised; 

c) the term "Finland'' means the Republic 
of Finland, including any area outside the 
territorial sea of Finland within which in 
accordance with international law and under 
the Jaws of Finland concerning the Continen
tal Shelf the rights of Finland with respect 
to the sea-bed and subsoil and their natural 
resources may be exercised; 

d) the term "person" comprises an indivi
dual, a company and any other body of 
persons; 

e) the term "company" means any body 
corporate or any entity which is treated as 
a body corporate for tax purposes; 

f) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Contrac
ting State" mean respectively an enterprise 
carried on by a resident of a Contracting 
State and an ente'rprise carried on by a resi
dent of the other Contracting State; 
g) the term "competent authorities" means: 

1) in the case of Portugal, the Minister 
of Finance, the Director General of 
Taxatiou (Director-Geral das Contri
bui>Qöes e Impostos) or their authorized 
representative; 

2) in the case of Finland, the Ministry 
of Finance or its authorized represen
tative; 

h) the term "international traffic" inclu
des any voyage of a ship or aircraft operated 
by an enterprise of a Contracting State other 
than a voyage confined solely to the other 
Contracting State. 

2. As regards the application of the Con
vention by a Contracting State any term not 
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förutsätter, varje däri förekommande ut
tryck, vars innebörd icke definierats annor-
1 unda i detta avtal, ·anses ha d€n betydelse 
som uttrycket har enligt de lagar som inom 
den berörda avtalsslutande staten gäller om 
sådana skatter som avses i avtalet. 

Artikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. I detta ;avtal åsyftas med uttrycket "i 
avtalsslutande stat bosatt person" varje per
SO'Il. som enligt vederbörande stats lagstift
ning är därstädes skattepliktig på grund av 
bostad, varaktig vistelse, plats för företags
ledning <eller annan liknande omständighet. 

2. Är fysisk person i enlighet med bestäm
melserna i punkt 1 av denna artikel bosatt i 
båda avtalsslutande staterna, bestämmes hans 
ställning enligt följande regler: 

a) Han anses vara bosatt i den avtalsslu
tande stat i vilken han till sitt förfogande 
har en stadigva11andie bostad. Har han till 
sitt förfogande en stadigvarande bostad i 
båda staterna, anses .han viara bosatt i den 
avtalsslutande stat med vilken han har de 
fastaste personliga och ekonomiska förbin
delserna (centrum för livsintressena) ; 

b) Om det icke kan av göms i vilkendera 
avtalsslutande staten vederbörandes centrum 
för livsintressena är beläget, eller om han icke 
har stadigvarande bostad till sitt förfogande 

någondera staten, anses han vara bosatt 
den stat där han sedvanligt vistas; 

c) Vistas vederbörande sedvanligt i båda 
staitJerna eller vistas han icke sedvanligt i 
någondera av dem, ianses han viara bosatt i 
den stat i vilken han är medborgare. 

d) Är vederbörande medborgare i båda 
staterna eller är han icke medborgare i nå
gondera av d~m, skall de behöriga myndig
heterna i de bådia staterna försöka avgöra 
frågan genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Är annan än fysisk person enligt be
stämmelserna i punkt 1 av denna artikel 
bosatt i båda staterna, skall denne anses vara 
bosatt i den avtalsslutande stat där platsen 
för dess faktiska ledning är belägen. 

otherwise defined shall, unless the context 
otherwise requires, have the meaning which 
it has under the laws of that Contracting 
State relating to the taxes which are the 
subject of the Convention. 

Article 4 

Fiscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the law of 
that State, is liable to taxation therein by 
reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a simi
lar nature. 

2. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then this case shall 
be determined in accordance with the follo
wing rules: 

a) He shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which he has a 
permanent home available to him. If he has a 
permanent home available to him in both 
Contracting States, he shall be deemed to 
be a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations 
are closest ( centre of vital interests) ; 

b) If the Contracting State in which he 
has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent 
home available to him in either Contracting 
State, he shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which he has an 
habitual abode ; 

c) If he has an habitual abode in both 
Contracting States or in neither of them, 
he shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State of which he is a national; 

d) If he is a national of both Contracting 
States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shaU 
endeavour to settle the question by mutual 
agreement. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an indi
vidual is a resident of both Contracting 
States, then it shall be deemed to be a resi
dent of the Contracting State in which its 
place of effective management is situated. 

Artikel 5 

Fast dri.f tställe 

1. Med uttrycket "fast driftställe" avses 
i detta avtal en stadigvarande plats för af
färsrörelse, där företiagets verksamhet helt 
eller delvis utö-vias. 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt: 

a) platsen för företagets ledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 
f) gruva, stenbrott eller annan p1ats för 

tillvaratagande av naturtiHgångar; 
g) p1ats för byggnads- eller installations

arbete, som varar mer än tolv månader. 

3. Fast driftställe skall icke anses inne
fatta: 

a) användning av utrymmen endast för 
lagring, urtställning 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 ett företaget tillhörigt varu
lager, avsett uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annalt företags försorg; 

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

e) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för att för före
tagets räkning ombesörja r.eldam, sköta in- · 
formationsverksamhet, bedriva vetenskaplig 
forskning eUer utöva annan liknande verk
samhet av förberedande eller biträdande ar<t. 

4. Person som är verksam i avtalsslutan
de stat för ett företag i den andra staten 
m€n foke är sådan oberoende representrunt, 
som avses i punkt 5, anses såsom ett fast 
?riftställe i den förstnämnda staten, om ha:n 
mnehar oeh i den förstnämnda; staten regell
bundet använder sig av fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn och verksamheroen icke 
ä1:' begränsad till inköp för företagets räik
rung. 

Artiele 5 

Permanent establishment 

7 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business in which the busi
ness of the enterprise is wholly or partly 
carried on. 

2. The term "permanent establishment" 
shall include especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, quarry or other place of ex

traction of natura! resources; 
g) a building si te or construction or as

sembly project which exists for more than 
twelve months. 

3. The term "permanent establishment" 
shall not be deemed to include: 

a) the use of facilities solely for the pur
pose of storage, display or delivery of goods 
or merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of storage, display or 
delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by 
another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise, or for collecting in
formation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of advertising, 
for the supP'lY vf information, for scientific 
research or for similar activities which have 
a pveparatory or auxiliary character, for the 
enterprise. -

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting State - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State if 
he has, and habitually exercises in that State, 
an authority to conclude contracts in the 
name of the enterprise, unless his activities 
are limited to the purchase of goods or 
merchandise for the enterprise. 
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5. Företag i avtals.slutande stat anses iclre 
ha iett fl'l.St driftställe i den rundra staten 
enbart på den grund, att företaget idkar 
affärsverksamhet i den andra stiaten genom 
förmedling av en mäklare, kommissionär eller 
annan självständig representant, om dessa 
personer därvid fullgör uppdrag, vilka in.går 
i deras normala affärsverksamhet. 

6. Enbart den omständigheten att ett 
bo1ag i en avtalsslutande stat innehar bestäm
manderätten i eller underlyder ett bolag som 
h:ar sin hemvist i dem. andra avtalss111tande sba
ten eller som utför affärstransaktioner i den
na andra stat (genom fast driftställe eller 
annars) skall icke i och för sig medföra att 
någotdera bolaget betraktas såsom ett fast 
driftställe för det andra bolaget. 

Kapitel III 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

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

2. Uttrycket "fast egenom" skall ha den 
betydelse som uttrycket har enligt gällande 
lag i den avtalsslutande stJat i vilken egen
domen i fråga finnes. Under detta uttryck 
inbegripes dock städse tillbehör till fast egen
dom, levande och döda inventarier i lant
bruks- och skogsbruksföretiag, rättigheter på 
vilJ.ka föreskrifterna i allmän lag angående 
fast eg,endom äger tillämpning, nyttjanderätt 
till fastighet även som rätt till föränderliga 
eller fasta ersättningar för nyttjande eller 
rätten till nyttjande av mineralfyndigheter, 
källor och andra naturtillgångar. Fartyg och 
luftfartyg betraktas icke såsom fast <egendom. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna ar
tikel skall äga tillämpning såväl på inkomst, 
villren förvärvats genom omedelbart nytt
jande av fast egendom, som på inkomst, vilken 
erhållits genom uthyrning av fastighet· eller 
genom varje annat nyttjande av fast egen
dom. Dessa bestämmelser skall även tilläm
pas på inkomst av egendom, som enligt 
skattelagstiftningen i den avtalsslutande 

5. An enterprise of a Contracting State 
shall not be deemed to have a permanent 
establishm~mt in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that 
other State through a broker, genera:l com
mission agent 1or any other agent of an inde
pendent status, where such persons are acting 
in the ordinary course of tJheir business. 

6. The fact that a company which is a 
resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident 
of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State 
(whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute 
either company a permanent ·establishment of 
the other . 

Chapter III 

Taxation of income 

Article 6 

I ncome from immovable property 

1. Income from immovable property may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. The term "immovable property" sh_all 
be defined in accordance with the law of the 
Contracting State in which the property in 
question is situated. 1The term <.;hall in any 
case include property accessory to immo
vaible prop€!l'ty, livesto0k ailld equipment used 
in agriculture and forestry, rights to which 
the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of im
movable property and rights to variable or 
fixed payments as consideration for the 
working of, or the right to work, mineral 
deposits, sources and other natural resources; 
ships, boats and aircraft shall not be re
garded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall 
apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable 
property. Those provisions shall also apply 
to income from property which, under the 
taxation law of the Contracting State in 
which the propertv in question is situated, 
is treated as income from immovable prop
erty. They shall also apply to income derived 

stat, där egendomen är belägen, anses såsom 
inkomst av fast egendom. De tillämpas även. 
på inkomst, vilken erhållits såsom vederlag 
för besiittning av fast egendom eller för rätt 
till besittning av fast egendom. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 
skall även äga tillämpning på inkomst av 
företags fasta egendom ävensom på inkomst 
iav fast egendom, som nyttjas v~d utövandet 
av fria yrken. 

Artikel 7 

Aff årsinkomst 

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat 
beskattas allenast i denna stat, såvida icke 
företaget bedriver rörelse i den andra staten 
från ett där beläget fast driftställe. Om före
taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, 
må den andra staten beskatta företagets in
komst, men endast den del därav som hänför 
sig till det fasta driftstället. 

2. Bedriver företag i avtalsslutande stat 
rörelse i den andra st'aten från ett där belä
giet fast drif.tställe, skall i vardera staten till 
det fasta driftstället hänföras den inkomst 
som driftstället skulle ha kunnat medföra, 
såframt driftstället varit ett fristående före
tag med samma eller liknande verksamhet, 
bedriven undrer samma eller liknande villkor 
samt driftstället fullt självständigt avslutat 
affärer. 

3. Vid bestämmandet av fast drift
ställes inkomst skall avdrag medgivas för 
kostnader som erlagts för det fasta drift.stäl
lets räkning, häri inbegripna jämväl kostna
derna för företagets ledning och allmänna 
förvaltning, oavsett om kostnaderna erlagts 
i den stat där det rasta driftstället är beläget 
eller annorstädes. Bestämmelserna · i denna 
punkt berättigar emellertid icke till avdrag 
som icke vore tillåtliga, om det fasta drift
stället vore ett fristående företag» 

4. Vad i punkt 2 av denna artikel före
skrives skall i den mån i avtalsslutande stat 
inkomst, som hänför sig till ett fast drift
ställe, enligt praxis fastställts på grundval av 
en fördelning av företagets hela inkomst på 
de olika delarna av företaget, icke utgöra 
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as consideration for the occupa.tion of 'Or 
the right to occupy immova.ble property. 

4. 'rhe prov1s10ns of paragraphs 1 and 3 
shall also apply to the income from im
movable property of an enterprise and to 
income from immovable property used for 
the performance of professional services. 

Article 7 

Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Con
tracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on busi
ness in the other 01:mtracting State through a 
permanent establishment situa.ted therein. If 
the enterprise carri,es on business as aforesaid, 
the profits of the enterprise may be taxed in 
the other State but only so much of them as 
is attributable to that permanent establish
ment. 

2. Where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Con
tracting State through a permanent esta.blish
ment situated therein, there shall in 1each 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment · the profits which it 
might be expected ilo make if it we11e a 
distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the same 
or similar conditions and dealing wholly 
independently. 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are 
incurred for the purposes of the permanent 
establishment including executive and general 
administrative 'expense!) so incurred, whether 
in the State in which the permanent es
tablishment is situated or elsewhere. Nothing 
in this paragraph shall however authori~e a 
deduction for expenses which would not be 
deductible if the permanent esta.blishment 
were a separate enterprise. 

4. Insofar as it has been customary in a 
Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment 
on the basis of an apportiommmt of the total 
profits of the enterprise to its various parts, 
nothing in paragra.ph 2 shaU preclude that 
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hinder för att i denna avtalsslutande stat den 
beskattningsbara inkomsten bestämmes genom 
ett dylikt brukligt förfarande. Det tillämpade 
fördelningssättet skall likväl härvid leda till 
ett resultat, som överensstämmer med de i 
denna artikel fastställda principerna. 

5. Inkomst skall icke anses hänföra sig till 
ett fast driftställe allenast av den anled
ningen, att det fasta driftställ-et inköpt varor 
för företagets räkning. 

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna 
i föregående punkter skall inkomst, som hän
för sig till fast driftställe, bestämmas genom 
samma förfarande år från år, såvida icke 
giltiga skäl annat föranleder. 

7. Omfattar inkomst poster, som behand
las särskilt i ·andra artiklar i detta avtal, 
skall bestämmelserna i denna artikel icke 
inverka på föreskrifterna i sagda artiklar. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst, som förvärvas genom utövande 
av internationell sjöfart eller luftfart, be
skattas allenast i den avtalsslutande stat i 
vilken företaget har sin faktiska ledning. 

2. Befinner sig ett sjötransportföretags 
faktiska ledning ombord på ett fartyg, skall 
den anses vara förlagd i den avtalsslutande 
stat inom vilken den hamn är belägien där 
fartyget har sin hemort eller, om sådan hem
ort icke finnes, i den avtalsslutande stat där 
rörelseidkaren är bosatt. 

I fall då 

Artikel 9 

Associerade före tag 

a) ett företag i avtalsslutande strut direkt 
eller indil"ekt deltar i ledningen eller över
vakningen av ett företag i den andra avtals
slutande staten eller äger del i detta företags 
kapital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt 
deltar i ledningen eller övervakningen av 
såväl ett företag i den ena avtalsslutande sta
ten som ett företag i den andra avtalsslutan
de staten eller äger del i båda dessa företags 
kapital, 

Contracting State from determining the 
profits to be taxed by such an apportionment 
as may be customary; the method of appor
tionment adopted shall, however, be such 
that the result shall be in accordance with 
the principles laid down in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a per
manent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment 
of goods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding 
paragraphs, the profits to be attributied to 
the permanent establishment shall be deter
mined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason 
to the contrary. 

7. Where profits includie items of income 
which are dealt with separately in other 
Articles of this Conv.ention, then the provi
sions of those Artic1es shall not be affected 
by the provisions of this Article. 

Article 8 

Shipping and air transport 

1. Profits from operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State in 
which the place of dfective management of 
the enterprise is situated. 

2. I:f the place of effective management 
of a shipping enterprise is aboard a ship, 
then it shall be deemed to be situated in the 
Contracting State in which the home harbour 
of the ship is situated, or, if there is no 
such home harbour, in the Contracting State 
of which the operator of the ship is a resi
dent. 

Where 

Article 9 

Associated enterprises 

a) an .enterprise of a Oontracting State 
participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enter
prise of the other Contracting State or 

b) the same persons participate directly 
or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con
tracting State, 

f 

och om i dessa fall mellan företagen ifråga 
i deras kommersiella eller ekonomiska för
bindelser avtalwts eller föreskrivits villlror, 
som avviker från dem som skulle ha överens
kommits mellan två ,av varandria oberoende 
företag, må den inkomst som skulle ha till
kommit det ena företaget, om sagda villkor 
icke funnits, inräknas i detta företags in
komst och beskattas i överensstämmelse där
med. 

Artikel 10 

Dividender 

1. Dividender, vilka i avtalsslutande stat 
hemmahörande bolag utdelat eller betalat till 
person, som är bosatt i den andra avtalsslu
tande staten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Avtalsslutande stat, ,i vilken det utbe
talande bolaget har sin hemvist, må likväl 
beskatta sådana dividender i enlighet med sin 
eg·en lagstiftning, men den skatt som sålunda 
påföres må icke överstiga: 

a) 10 procent av dividendernas totalbelopp, 
om mottagaren av dividenden är ett bolag, 
som direkt äger minst 25 procent av aktie
kapitalet i det bolag som utbetalar dividen
derna; 

b) 15 procent av dividendernas totalbelopp 
i övriga fall. 

Behöriga myndigheter i de avtalsslutande 
staterna överenskommer sinsemellan om hur 
denna begränsning skall tillämpas. 

Bestämmelserna i denna punkt må icke 
inverka på be&kattningen av det bolag av 
vars vinst dividenderna utbetalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i 
denna artikel inkomst av aktier, vinstandels
bevis eller -rättigheter, gruvaktier, stiftar
andelar eller andra rättigheter, som utan att 
vara på skuldförhållande grundade furd
ringar medför del i vinst, samt övrig av bo-
1agsrättigheter erhållen inkomst, som enligt 
skattelagstiftningen i den stat där det utde
lande bolaget har sin hemvist anses såsom 
inkomst av aktier. Med uttrycket avses även 
vinst, som utdelas på grund av överenskom
melse om delaktighet i vinst ( conta .em 
paticip~ao). 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
skall icke tillämpas, om mottagare av divi
dend, vilken är bosatt i avtalsslutande stat, 
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and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations whieh differ 
from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits 
which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by 
reason of those conditions, have not so 
accrued, may be included in the profits of 
that enterprise -and taxed accordingly. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends attributed or paid by a 
company which is a resident of a Contrac
ting State to a resident of the other Con
tracting State may be taxed in that other 
State. 

2. However, such dividends may be taxed 
in the Contracting State of which the com
pany paying the dividends is a resident, 
and according to the law of that State, but 
the tax so charged shall not exceed: 

a) 10 per cent of the gross amount of the 
dividends if the recipient is a company which 
holds dil"ectly at least 25 per oont of the 
capital of the company paying the dividends; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

The competent authorities of the Con
tracting States shaU by mutual agr.eement 
settle the mode of application of this !imi-
tation. · 

This paragraph shall not affect the taxa
tion of the company in respect of the profits 
out of which the dividends al"e paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article m.eans income from shares, "jouis
sance" shares or "jouissance" rights, mining 
shares, founders' shares or other rights, not 
being debtclaims, participating in profits, as 
well as income from other corporate rights 
assimilated to income from shares by the 
taxation law of the State of which the com
pany making the distribution is a resident. 
The term also includes profits attributed 
under an arrangement for participation in 
profits ( conta em particip~ao). 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the divi
dends, being a resident of a Contracting 
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i den andra avtalsslutande staten, där det 
utbetalande bolaget har hemvist, innehar ett 
fast drifitställie, vars innehav utgör en direkt 
grundval för utbetaLningen av dividend. I så
dant fall må div<idenden beskattas i denna 
andra stat enligt dess skattelagstiftning. 

5. Erhåller bolag med hemvist i avtals
slutande stat vinst eller inkomst från den 
andra avtalsslutande statJen, må denna andra 
stat icke påföra skatt på dividend, som bo
laget utbetalar till personer, som icke är 
bosatta i denna strut, ej heller påföra bolagets 
outdelade vinst skatt på outdelad vinst, även 
.om de ' erlag·da dividenderna 'eller de outdelade 
vinstmedlen helt eller delvis utgöres av vinst 
eUer inkomst, som influtit i denna andra stat. 
Denna bestämmelse inskränker icke denna 
andra stats rätt att beskatta dividender, vilka 
föranledes av sådan delaktighet som direkt 
hör samman med fast driftställe, som är 
beläget i denna andra stat och upprätthållies 
av person som icke är bosatt iniom denna. 

Artikel 11 

Räntor 

1. Räntor, som härrör från den ena avtals
slutande statJen och som tillkommer eller ut
betalas till person som är bosatt i den iandra 
'avtalsslutande statJen, må beskattas i denna 
andra stat. 

2. Räntor må likväl beskattas i den avtals
slutande stat där de uppstår och enligt l1a.g
stiftningen i denna stat; den skatt som så
lunda uppbäres må ej öv1erstiga 15 procent 
av räntebeloppet. Behöriga myndigheter 
i de avtalsslutande staterna öve11enskommer 
sinsemellan om hur denna begränsning skall 
tillämpas. 

3. Med uttrycket "ränta" förstås i dennia 
artikel inkomst iav värdepapper som utfärdas 
av staten, av obligationer eller debentures, 
jämväl då de uttfärdas mot inteckningssäker
het eller då t ill dem ansluter sig rätt t ill 
andel i vinst, samt av varje annat slags 
fordran äviensom all annan inkomst, vilken 
enligt skattelagstiftningen i den stat från 
villrnn inkomsten härrör jämställes med in
komst av försträckning. Uttrycket avser även 
inkomst, som härrör :av :att näring, iindusrtriell 

State, has in the other Contracting State, of 
which the company paying the dividends is 
a resident, a permanent establishment with 
which the holding by virtue of which the 
dividends are paid is effectively connected. 
In such a case, dividends may be taxed in 
that other State and according to its taxation 
law. 

5. Where a company which is a resident 
of a Oontracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, 
that other State may not impose any tax on 
the dividends pad.d by the company to per
sons who are not residents of that other 
State, or subject the company's undistri
buted profits to a tax on undistributed 
profits, even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or 
partly of profits or income arising in such 
other State; this provision shall not be 
construed as restricting the right of that 
other State to tax dividends having regard 
to a participation which is effectively con
nected with a permanent establishment 
carried on in that other State by a person 
who is not a resident of such State. 

Article 11 

Interest 

1. Interest arising in a Contracting State 
and attributed or paid ta a resident of the 
other Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. However, such interest may be taxed 
in the Contracting State in which it arises, 
and according to the law of that State, but 
the tax so charged shall not exceed 15 per 
cent of the amount of the interest. The com
petent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of 
application of this limitation. 

3. 'The term "interest" as used in this 
Article means income from Government 
securities, bonds or debentures, whether or 
not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in profits, and 
other debt-claims of every kind as well as 
all other income assimilated to income from 
money lent by the taxation law of the State 
in which the income arises. The term also 
includes revenue amounts at tributed for the 
suspension or reduction of a particular 

eller kommers;iell verksamhet, som bedrives 
eller tidigare bedrivits av företag som har 
sin hemvist i avtalsslutande stat, avbrytes 
eller inskränkes. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke om i avtalsslutande stat 
bosatt mottagare av ränta innehar ett fast 
driftställe i den andra 'avtalsslutande staten, 
där räntan inflyter, och till villren den ford
mn av villren ränta..ri_ härflyter dil"ekt hänför 
sig. I sådant fäll må räntan beskattas i 
denna andra stat enligt dess skattelagstift
ning. 

5. Ränta anses inflyta i avtalsslutande 
stat om den bet alas av den berörda staten, 
lokal myndighet eller offentligt samfund 
(personne morale de droit public) inom den
na eller person som är bosatt i nämnda stat. 
Har emellertid den som betalar räntan, obero
ende av om han är bosatt i den avtalsslu
tande staten, inom denna ett fäst drift 
ställe, till vilket den fordran som utgör grun
den för räntan hänför sig och som belastas 
av nämnda ränta, anses sagda ränta härröra 
från den avta:lsslutande stat där det fasta 
dri:f1tstället finnes. 

6. Överstiger utbet alat räntebelopp på 
grund av särskilt förhållande mellan utbeta
laren och mottagaren eller mellan dem båda 
och tredje person, med hänsyn t ill den skuld 
för vHken räntan erlägges, det belopp 
som skuUe ha avtalats mellan gäldenär och 
borgenär om dylikt förhållande icke före
legat, t illämpas bestämmelserna i denna ar
tikel endast på sistnämnda belopp. I sådant 
fall må överskjutande belopp beskattas i 
enlighet med lagstiftningen i vederbörande 
avtalss;lutande stat med behörigt iakttagande 
av övriga bestämmels,er i detta avtal 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royialty, som influtit i 'en av1Jalsslutande 
stat och som t illkommer eller utbetalas till 
person bosatt i den andra avtalsslutande sta
ten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Royalty av detta s1'ag må likväl i den 
~~.alsslutande stat där den ~nflyter beskattas 
1 overensstämmelse med lagarna i nämnda 
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industriaI, commercial or business activity 
carried on, or formerly carried on, by an 
enterprise of a Contracting State. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, has 
in the other Oontracting State in which the 
int.erest arises a permanent establishment 
with which the debt-claim from which the 
interest arises is effectively connected. In 
such a case, interest may be taxed in that 
other State and according to its taxation 
law. 

5. Interest shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that 
State itself, a local authority, a public com
munity (personne morale de droit public) 
or a resident of that State. Where, however, 
the person paying· the interest, whether he 
is a resident of a Contracting State or not, 
has in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which the 
indebtedness on which the interest is paid 
was incurred, and such interest is borne by 
such permanent establishment, then such in
terest shall be deemed to arise in the Oon
tracting State in which the permanent 
establishment is situated. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the interest paid, having 
rega.rd to the debt-claim for which it is paid, 
exceeds the amount which would have been 
agrned upon by the payer and the recipient 
in the absence of such relationsh1p, the pro
visions of this Article shaJl apply only to the 
last-mentioned amount. In that case, the 
excess part of the payments shaH remain 
taxable according to the law of each Con
tracting State, due regard being bad to the 
other provisions of this Convention. 

Article 12 

Royalties 

l. Royalties arrsmg in a Contracting 
State and attributed or paid to a resident 
of the other Contracting State may be taxed 
in that other State. 

2. However, such royalties may be taxed 
in the Contracting State in which they 
arise, and according to the law of t hat State, 
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stat, men beloppet av den skatt som sålunda 
påföres må likväl icke överstiga 10 procent 
av royaltyns sammanlagda belopp. Behöriga 
myndigheter i de avta1sslutande staterna 
övierenskommer sinsemellan om hur denna be
gränsning skall tillämpas. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slag av betalning som hänför 
sig till eller uppbäres såsom ersättning för 
nyttjandet av eller rätten till att nyttja 
upphovsrätt till litterära, konstnärligia eller 
vetenskapliga verk, däri inbegripet kinemato
grafisk film och filmer eller band avsedda för 
radio- eller televisionsutsändningar, patent, 
varumärke, mönster eller modell, plan, hem
ligt re0ep~ :eller tillverkningsproc1ess även
som för nyttjandet av eller rätten ~tJt nyttja 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig ut
rustning eller för upplysningar om erfaren
hetsrön av industriiell, kommersiell eller ve
tenskaplig natur. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 är 
icke tillämpliga, om i avtalsslutande stat 
bosatt mottagare av royalty i den andra av
twlsslutande staten, där royaltyn inflyter, 
innehar ett fast driftställe, till vilket den rät
tighet eller egendom, av vilken royaltyn här
flyter, direkt hänför sig. I sådant fall må 
royaltyn beskattas i enlighet med skattelag
stiftningen i denna andra stat. 

5. Royalty anses inflyta i avtalsslutande 
stat om den betalas av den berörda staten, 
lokal myndighet 1eller offentlig;!; samfund 
(persomre morale de droit public) inom denna 
eller person som är bosatt ii nämnda stat. 
Har 1ernellertid den som betalar royaltyn, 
oberoende av om han är bosatt i den avitals
slutande staten, inom denna ett fast drift
ställe, till vilket skyldigheten att betala roy
altyn hänför sig och som belastas av nämnda 
royalty, anses sagda royalty härröra från den 
avtalsslutande stat där det fasta driftstället 
finnes. 

6. Föranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem 
båda och tredje person att det utbetalade 
royaltybeloppet med hänsyn till diet nytt
jande, den rättighet eller den upplysning, 
för vilken royialtyn erlägg.es, överstiger det 
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta
laren och mot tagaren om sådant förhållande 

but the tax so charged shall not exceed 10 
per cent of the gross amount of the royalties. 
The competent authorities of the Contracting 
States shall by mutual agreement settle the 
mode of application of this !imitation. 

3. The term "royalties" as used in this 
Article means remunerations orf any kind 
attributed or paid for the use of, or the 
right to use, any copyright of literary, ar
tistic or scientific work including cinemato
graph films and films or tapes for radio or 
television broadcasting, any patent, trade 
mark, design or model, plan, secret formula 
or process, or for the use of, or the right to 
use, industrial, commercial, or scientific 
equipment, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the 
royalties, being a resident of a Contracting 
State, has in the other Contracting State in 
which the royalties arise a permanent estab
lishment with which the right or property 
giving rise to the royalties is effectively 
connected. In such a case, royalties may be 
taxed in that other State, and according to 
its taxation faw. 

5. Royalties shall be deemed to arise in 
a Contracting State when the payer is that 
State itself, a local authority, a public com
munity (personne morale de droit public) or 
a r.esident of that State. Where, however, 
the person paying the royalties, whether he 
is a resident of a Contracting State or not, 
has in a Oontracting State a permanent 
establishment in connection with which the 
obligation to pay the royalties was incurred, 
and the royalties are borne by the permanent 
establishment, then the royialties shall be 
deemed to arise in the Contracting State in 
which the permanent establishment is si
tuated. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the royalties paid, having 
regard to the use, right or information for 
which they ar.e paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the 
payer and the recipient in the absence of 

icke förelegat, skall bestämmelserna i denna 
artikel gälla allenast sistavsedda belopp. I 
sådant fall skall det överskjutande beloppet 
beskattas i enlighet med lagstiftningen i v·e
derbörande avtailsslutande stat med iakt
tagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

F örsäljningsvinst 

1. Vill'St på grund av överlåtelse av i arti
kel 6 punkt 2 1a1vsedd fast egendom må be
skattas i den avtalsslutande stat i vilken 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till driftkapita
let i ett fast driftställe, vilket .ett förEMg 
i avtalsslutande staJt innehar i den andra av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är att hänföra till en stadigvarande affärsan
ordning, över villren en person som är bosatt 
i avtalsslutande stat förfogar i den andra 
avtalsslutande staten för utövande av fritt 
yrke, däri inbegripen vinst genom överlåtelse 
av dylikt fast driftställe (särskilt för sig eller 
i samband med överlåtelse av hela företaget) 
eller av sådan stadigvarande anordning, må 
beskattas i denna 1andra stat. Vinst på grund 
av överlåtelse av lös egendom, som avses i ar
tikel 22 punkt 3, beskattas dock allenast i 
den avtalsslutande stat i vilken sådan egen
dom enligt nämnda artikel är underikastad 
skatt. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av all 
annan än i punkterna 1 och 2 avsedd egen
dom beskattas endast i den stat i vilken 
överlåtaren är bosatJt. 

4. Bestämmelserna i denna artikel inskrän
ker icke Portugals rätt att beskatta vinst, 
som erhålles genom att reserveringar anslu
tes till bolags kapital eller gell!om aktieemis
sion med förmånsrätJt för aktieägare i bolag, 
som har sitt. huvudkontor i Portugal eller 
vars faktiska ledning befinner sig där. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som förvärvats av en i avtals
slutande stat bosatt person geI10m utövande 
av fr~tt yrke eller annan därmed jämförbar 

15 

such relationship, the prov1s10ns of this 
Article shall apply only to the last-meutioned 
amount. In that case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to 
the lmv of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this 
Convention. 

Article 13 

Capital gains · 

1. Gains from the alienation of immovable 
property, as defined in paragraph 2 of 
Article 6, may be taxed in the Contracting 
State in which such property is situated. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business 
property of a permanent establishment which 
an enterprise of a Contracting State has in 
the ·other Contracting State or of movable 
property pertaining to a fixed base available 
to a resident of a Contracting State in the 
other Contracting State for the purpose of 
performing professional services, including 
such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or together 
with the whole enterprise) or of such a fixed 
base, may be taxed in the other State. 
However, gains from the alienation of 
movable property of the kind referred to in 
paragraph 3 of Article 22 sha:ll be taxable 
only in the Contracting State in which such 
movable property is taxable according to 
the said Article. 

3. Gains from the alienation of any 
property other than those mentioned in 
paragraphs 1 and 2, shall be taxable only 
in the Contracting State of which the 
aHenator is a resident. 

4. The provisions of this Article shall not 
be construed as restricting the right of 
Portugal to levy tax on gains from the 
incorpora:ti:on of reserves in the capital of 
companies with head office or effective 
management in Portugal or issue of shares 
with right of preference for the members of 
such companies. 

Article 14 

Ind.ependent personal services 

1. Income derived by a resident of a Con
tracting State in respect of professional ser
vices or other independent a.ctivities of a 

I 

I 
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självständig verksamhet, beskattas allenast i 
denna stat, såvida han icke i den andra av
talsslutande staten har en stadigvarande an
ordning, som regelbundet står till hans för
fogande för utövandet av verksamheten. Har 
han en sådan stadig-varande anordning, må 
den del av inkomsten, som är hänförlig till 
denna anordning, beskattas i denna andra 
stat. 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar sär
skilt självständig verksamhet av vetenskap
lig, litterär, konstnärlig, uedagogisk eller un
dervisningsmässig a.rt samt självständig vierk
samhet såsom läkare, advokat, ingenjör, arki
tekt, tandläkare och revisor. 

Artikel 15 

I arbets{ örhållande utfört arbete 

1. Om icke annat föranledes av bestäm
mels•erna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 
skall löner, arvoden och andra liknande veder
lag, som person, bosatt i av:talsslutande stat, 
uppbär för personligt arbete beskattas endast 
i denna sta.t, såvida icke arbetet utförts i den 
andm avtalsslutandre staten. Har arbetet ut
förts i den andra staten, må vederlaget här
för beskattas .i denna andra stat. 

2. Oberoende av bestämmelserna i punkt 1 
av denna •artikel slkall vederlag, som i av
talsslutandre stat bosatt person uppbär för 
arbete som utförts i den andra avitalsslutande 
staten, beskattas endast i förstnämnda stat, 
om: 

a) den som uppbär vederlaget vistas i den 
andra staten under .en tidsperiod eller perio
der, som sammanlagt icke överstiger 183 da
gar under kalenderåret i :fråga; och 

b) vederlaget betalas av eller på uppdrag 
av en arbetsgivare, som ej är bosatt i denna 
andra stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belas
tar ett fast driftställe eller en stadigvarande 
aTIJOrdniing., som arb~givaren har i denna 
andra stat. 

3. Utan hinder av stadgandena ovan i 
denna artikel må vederlag för personligt 
arbete, som utförts ombord på fartyg eller 
luftfartyg i internationell trafik, beskattas i 
den 1avtalsslutande stat i vilken företaget har 
sin faktiska ledning. 

similar character shall be taxable only in 
that State unless he has a fixed base 
l'legularly available to him in the other Con
tracting State for the purpose of performing 
his activities. If he has such a fixed base, 
the income may be taxed in the other Con
tracting State but only so much of it as is 
attributable to that fixed base. 

2. The term "professiona:l services" in
cludes, especially independent scientific, lite
rary, artistic, educational or teaching activi
ties as well as the independent activities of 
physicians, la1vyers, engineers, architects, 
dentists and accountants. 

Article 15 

Ernvloyrnents 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 
18, 19 and 20, salaries, wages and other simi
lar remuneration derived by a resident of a 
Contracting State in respect of an employ
ment shall be taxable only in that State 
unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment 
is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other 
State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an 
employment exercised in the other Contrac
ting State shall be taxable only in the first
mentioned State if: 

a) the recipient is present in the other 
State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in rthe calendar 
year concerned, and 

b) the remuneration is paid by, or cm 
behalf of an employer who is not a resident 
of the other State, and 

c) the remuneration is not borne by a 
permanent establisment or a fixed base 
which the employ.er has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provi
sions of this Article, remuneration in respect 
of an employment exercised aboard a ship or 
aircraft in international traffic may be 
taxed in the Contracting State in which the 
place of effective management of the 'enter
prise is situated. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden eller liknande vederlag, 
som uppbäres av person, bosatt :iJ aivtalsslu
tande stat i egenskap av ledamot i styrelse 
(i Portugal conselho de iadministragäo) eller 
förvaltningsråd (i Portugial conselho fiscal) 
för bolag, som har sin hemvist i den andra 
avtalsslutande staten, må beskattas i sist
nämnda stat, likväl så att vederlag, som 
ett bolag betalar till ledamot av sin styrelse 
för fortlöpande verksamhet, beskattas enligt 
bestämmelserna i artikel 15. 

Artikel 17 

Konstnärer och idrottsmän 

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 
14 och 15 av detta avtal, må inkomst, som 
professioneUa konstnärer, såsom skådespelare, 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartis
ter och musiker ävensom idrottsmän förvär
var vid verksamhet de personligien utövar 
i denna sin .egenskap, beskattas i den avtals
slutande stat i vilken denna verksamhet ut
övas. 

Artikel 18 

Pensioner 

Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i pun!kt 1 av artikel 19, skall pen
sioner och andra liknande vederlag, som en 
i avtalsslutande stat bosatt person uppbär 
med anledning av tidigal'e anställning, be
skattas endast i denna stat. 

Artikel 19 

Offentliga arvoden etc. 

1. Vederlag, äviensom pensioner, som av-
. talsslutande stat eller lokal myndighet eller 
offentligt samfund (personne morale de droit 
public) i denna strut av sina medel eller fon
der erlägger till fysisk person för arbete, 
som denne utfört i tjänst eller befattning 
hos den förstnämnda staten eHer hos lokal 
myndighet eller offentligt samfund (per
so!1ne morale de droit public) i sagda stat, 
ma beskattas i denna stat. 
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Article 16 

Directors' fees 
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Directors' fees and similar payments 
derived by a resident of a Contracting State 
in his capacity as a member of the board of 
directors (in Portug~al, conselho de admi
nistra,gäo) or shareholders' committee (in 
Portugal, conselho fiscal) of a company 
which is a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State, provi
ded that remuneration paid by that company 
to a member of its board of directors in 
respect of the exercise of a continuous 
activity shall be taxab1e according to the 
provisions of Article 15. 

Article 17 

Artistes and athletes 

Notwithstanding the provisions of Articles 
14 and 15, income derived by public enter
tainers, such as theatre, motion picture, radio 
or television artistes, and musicians, and 
by athletes, from theil' personal activities 
as such may be taxed in the Contracting 
State in which these activities are ·exercised. 

Article 18 

Pensions 

Subject to the prov1s10ns of paragraph 1 
of Article 19, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Con
tracting· State in con:sideration of past em
ployment shall be taxable @ly in that State. 

Article 19 

Public remuneration, etc. 

1. Remuneration, including pensions, paid 
by, or out of funds created by, a Contracting 
State, a local authority or a public com
munity (personne morale de droit public) 
thereof to any individual, in respect of ser
vices rendered to that State, or local authori
ty or public community (personne morale 
de droit public) thel.'eof may be taxed in 
that State. 
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2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 
18 av detta avtal tillämpas på vederlag eller 
pensioner, som utbetalas för tjänster ut
förda i samband med närings- eller affärs
verksamhet, bedriven av avtalsslutande stat 
eller av lokal myndighet e1ler offentligt sam
fund (personne morale de droit public) i 
densamma. 

Artikel 20 

Studerande 

Person som är eller tidigare har varit bo
satt i den ena avtalsslutande staten och oom 
tillfälligt vistas i den andra avtalsslutande 
staten enbart 

a) såsom studerande vid universitet, hög
skola eller skola, eller 

b) såsom praktikant inom handel, lanit
bruk, skogshushållning ,eller på tekniskt 
område, när han av behörig myndighet 
i den avtalsslutande stat där han är eller 
var bosatt anvisats till annan behörig myn
dighet, eller 

c) såsom mottagare av stipendium, under
stöd eller bidrag från religiös, välgörenhets-, 
vetenskaplig eller pedagogisk organisation i 
huvudsakligt syfte att idka studier eller 
forskning, 

må icke beskattas i denna andra stat 
för penningbelopp, som han mottagit för 
sitt uppehälle, sin utbildning eller sin prak
tiktjänstgöring, ej heller för stipendier, som 
beviljats honom. Detta gäller även ersätt
ningar, vilka betalas för tjänster, som ut
förts i denna andra stat, om dessa tjänster 
hänför sig till hans studier eller utbildning 
eller om de är nödvändiga för hans uppe
hälle. 

Artikel 21 

Icke särskilt nämnda inkomster 

Inkomster, vilka en person som är bosatt 
i en avtalsslutande strut erhåller och vilka icke 
uttryckligen har nämnts i de föregående ar
tiklarna i detta avtal, beskattas endast i 
nämnda stat. Är dessa inkomster icke enligt 
lagstiftningen i sagda stat skattepliktiga 
i denna stat, må de dock beskattas i den 
andra avtalsslutande staten i överensstämmel
se moo dess lagstiftning. 

2. The provisions of Article 15, 16 and 18 
shall apply to remuneration or pensions m 
respect of services rendered in connection 
with any trade or business carried on by 
one of the Contracting States or local au
thority or public community (personne mo
rale de droit public) thereof. 

Article 20 

Students 

A person who is, or was formerly, resi
dent of a Contracting State and who is 
temporarily present in the other Contracting 
State solely: 

a) as a student at a university, college or 
school, or 

b) as a commercial, agricultural, forestry 
or technical apprentice for the purpose of 
training, to be communicated to the other 
competent authority by the competent au
thority of the Contracting State of which 
he is, or was, a resident, or . 

c) as a recipient of a grant, allowance or 
award for the primary purpose of study or 
research from a religious, charitable, scienti
fic or educational organisation 

shall not be taxed in that other State in 
respect of remittances received for the pur
poses of his maintenance, education or 
tmining or in :vespect of a s~holarship grant. 
The same shall apply to any amount repre
senting remuneration for services rendered 
in that other State, provided that such ser
vices are in connection with his studies or 
training or are necessary for the purpose of 
his maintenarn~e. 

Article 21 

Income not expressly mentioned 

Items of i:ricome of a resident of a Con
tracting State which are not expressly men
tioned in the foregoing Articles of this Con
vention shall be subject to tax only in that 
State. However, if those items of inoome are 
not subject to tax according to the legislation 
of that State, they may be taxed in the other 
Contracting State in accordance with the 
legislation of that other State. 

Kapitel IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Fast egendom, som definierats i artikel 
6 punkt 2, må beskattas i den avtalsslutande 
stat, i vilken egendomen finnes. 

2. Lös egendom som är hänförlig till 
driftkapitalet för ett företags fasta drift
ställe, eller av lös eg.endom tillhörande en 
stadigvarande anordning för utövande av 
yrkesverksamhet , må beskattas i den avtals
slutande stat i vilken det fasta dirftstäHet 
eller den stadigvarande anordningen befin
ner sig. 

3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i in
ternationell trafik, äviensom lös egendom som 
är hänförlig till nyttjandet av sådana fartyg 
och luftfartyg, beskattas allenast i den av
talsslutand!e stat, i villren företaget i fråga 
har sin faktiska ledning. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som 
innehaves av person bosatt i avtalsslutande 
stat, beskalttas allenast i denna stat. 

Kapitel V 

Metoder för eliminering av dubbel
beskattning 

Artikel 23 
1. Har i Portugal bosatt person inkomst, 

som enligt bestämmelserna i detta avtal må 
beskattas i Finland, skall Portugal från den 
skatt som utgår för denna persons inkomst 
avdraga det skattebel.opp som erlagts i Fin
land. 

Sådant avdrag må likväl icke överstiga den 
del av den före avdraget utgående portugisis
ka skatten som hänför sig tiH den inkomst 
som beskattas i Finland. 

2. Har i Finland bosatt person inkomst 
eller förmögenhet, som enligt bestämmelserna 
i detta avtal må beskattas i Portugal, skall 
Finland, såframt ·annat icl~e föranledes av 
bestämmelserna i punkt 3 av dnna artikel, 
från den skatt som utgår i Finland avdraga 
den del av denna skatt som hänför sig till 
den i Portugal inflytande inkomsten eHer den 
där befintliga förmögenheten. 

Chapter IV 

Taxation of capital 

Article 22 

Capital 
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1. Capital represented by immovable pro
perty, as defined in paragraph 2 of Article 
6, may be taxed in the Contracting State in 
which such property is situated. 

2. Capital represented by movable proper
ty forming part of the business property 
of a permanent establishment of an enter
prise, or by movable property pertaining to 
a fixed base used for the performance of 
professional services, may be taxed in the 
Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

3. Ships and aircraft operated in interna
tional traffic, and movable property pertain
ing to the operation of such ships and air
craft, sha1'1 be taxable only in the Contract
ing State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 

4. All other elements of capital of a resi
dent of a Contracting State shall be taxable 
only in that State. 

Chapter V 

Methods for elimination of double taxation 

Article 23 
1. Where a resident of Portugal derives 

income which in accordance with the provisi
ons of this Convention, may be taxed in 
Finland, Portugal shall aHow as a deduction 
from the tax on the income of that person 
an amount equal to the income tax paid in 
Finland. 

Such deduction shall not, however, exceed 
that part of the Portuguese tax, as computed 
before the deduction is given, which is ap
propriate to the income taxed in Finland. 

2. Where a resident of Finland derives 
income or owns capital which in accordance 
with the provisions of this Convention, may 
be taxed in Portugal, Finland shall, subject 
to the provisions of paragraph 3 of this 
Article, allow as a deduction from the Fin
nish tax that part of the Finnish tax, which 
is appropriate, to the income derived from 
or the capital owned in Portugal. 

I 

jl 
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3. Uppbär i Finland bosatt person in
komst, som enligt bestämmelserna i artik-
1arna 10, 11 och 12 må beskattas i Portugal, 
skall Finland från den skatt som i Finland 
utgår för denna persons inkomst avdraga det 
skattebelopp som erlagts i Portugal. Sådant 
avdrag må likväl icke överstiga den del av 
den före avdraget utgående finska skatten 
som hänför sig till den ,inkomst som upp
bäres från Portugal. 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
3 av denna artikel är dividender, som i 
Portugal hemmahörande bolag utdelat till i 
Finland hemmahörande bolag, befriade från 
finsk skatt i samma utsträckning som divi
denderna enligt lagstiftningen i Finland 
skul1e ha varit befriade från finsk skatt, om 
båda bolagen skulle ha varit i Finland hem
mahörande bolag. 

5. Har fullständig befdelse beviljaJts från 
portugisisk inlrnmstskatt på dividender, rän
tor och royalhes eUer har denna skatt ned
satts, skall bestämmelserna i punkt 3 tilläm
pas som om dylik befrielse eller nedsättning 
icke skullie ha beviljats. 

Kapitel VI 

Särskilda föreskrifter 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande stat må 
icke i den andra avtalsslutande staten bli 
föremål för någon beskattning eller någon 
därmed sarrnma:nhängaJ11de förpliktelse av an
nat slag elier mer tyngande än den beskatt
ning och de därmed sammanhängande för
pliktelser som medborgarna i den senare 
struten är eller kan bli underkastade under 
samma förhållanden. 

2. Uttrycket "medborgare" avser : 

a) ,alla fysiska personer, som innehar med
borgarskap i en avtalsslutande stat; 

b) alla juridiska personer och andra sam
manslutningar, som bildats jämlikt gäl1ande 
lag i avtalsslutande stat. 

3. BeSlkattningen av ett fast driftställe, 
som. företag i avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, skall i denna 
andra stat icke vara mindre fördelaktig än 

3. Where a resident of Finland derives 
income, which, in accordance with the pro
visions of Articles 10, 11 and 12, may be 
taxed in Portugal, Finland shall allow as a 
deduction from the Finnish tax on the in
come of that person an amount equal to the 
tax paid in Portugal. Such deduction shall 
not, however, exceed that part of the Finnish 
tax, as computed before the deduction is 
given, which is appropriate to t.he income 
derived from Portugal. 

4. Notwithstanding the provisions of para
graph 3, dividends attributed by a company 
which is a resident of Portugal to a company 
which is a resident of Finland shall be ex
empt from Finnish tax, to the extent that 
the dividends would have been exempt under 
Finnish law if both companies had been 
Finnish companies. 

5. The provisions of paragraph 3 shall also 
apply when the Portuguese income tax ap
propriate to dividends, interest and royal
ties has been wholly relieved or reduced as 
if no such relief had been given or no such 
reduction bad been allowed. 

Chapter VI 

Special provisions 

Article 24 

N on-discrimination 

1. The nationals of a Contracting State 
shaH not be subjected in the other Contract
ing State to any taxation or any r·equirement 
connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other 
State in the same circumstances are or may 
be subjected. 

2. The term "nationals" means: 
a) all individuals possessing the nationality 

of a Contracting State; 
b) all legal persons, partnerships and 

associations deriving their status as such 
from the law in force in a Contracting State. 

3. The taxation on a permanent establish
ment which an enterprice of a Contracting 
State has in the other Contracting State 
shall not be less favourably levied in that 

beskattningen av företag i den andra staten, 
som bedrivier verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse sk!all i:icke anses med
föra förpliktelse för avtalsslutande stat 1att 
medgiva personer, som är bosatta i den andra 
avtalsslutande staten, sådan räJtt till person
liga avdrag vid beskattningen, skattebefriel
ser eller skattenedsättningar på grund av 
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj 
som medgives personer, som är bosatta i den 
förstnämnda staten. 

4. Företag i avtalsslutande stat, vars 
kapital direkt el1er indirekt antingen helt 
eller delvis äges eller kontrolleras av en eller 
!Lera i den andra avtalsslutande staten bo
satta personer, må icke i den förstnämnda 
staten bli föremål för någon beskattning eller 
någon därmed sammanhängande förpliktelse 
av annat slag· eller mer tyngande än d~m 
beskattning och die därmed sammanhängande 
förpliktelser som andra liknande företag i 
denna förstnämnda stat är eller kan bli un
derkastade. 

5. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
artikel alla skatter, av vad namn och slag de 
vara må. 

Artikel 25 

Ömsesid'igt avtals! örf ar ande 

1. Anser i avtalsslutande sbat bosatt per
son att i en avtalsslutande staJt ,eller i båda 
avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder, 
vilka för honom medfört eller kommer att 
medföra en mot detta avital stridande beskatt
ning, må han, oberoende av de rättsmedel 
som är honom förbehållna enligt berörda 
staters interna lagstiftning, göra framställ
ning i saken hos behörig myndighet i den stat 
i vilken han är bosatt. 

Yrkande i saken skall göras inom två år 
sedan den senast påförda skatten tillkänna
givits eller, om fråga är om skatteinnehåll
ning vid källan, räknat från den dag då den 
förskottsskattunderkastade inkomsten ut
betalades. 

2. Finner den behöriga myndigheten fram
ställningen grundad, men kan den icke själv 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, 
skall myndigheten söka lösa frågan genom 
ömsesidig överenskommelse med den behöriga 
myndigheten i den andra avtalslutande st'a-
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other State than the taxation levied on en
terprises of that other State carrying on the 
same activities. 

This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reductions 
for taxation purposes ön account of civil 
status or family responsibilities which it 
gTants to its own residents. 

4. Enterprises of a Contracting State, 
the capital of which is wholly or partly own
ed or controlled, directly or indirectly, by 
one or more residents of the other Contract
ing State, shall not be subjected in the first
mentioned Contracting State to any taxa
tion or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of that first-men
tioned State are or may be subjected. 

5. In this Article the term "taxation" 
means taxes of every kind and description. 

Article 25 

Mutual agreement procedure 

1. Where a resident of a Contracting 
State considers that the actions of one or both 
of the Contracting States result or will 
result for him in taxation not in accordance 
with this Convention, he may, notwithstand
ing the remedies provided by the national 
Iaws of those States, present his case to the 
competent authority of the Contracting 
State of which he is a resident. 

The claim has to be lodged within a period 
of two years from the date of the notification 
of the tax lastly imposed or in the case of 
-vvitholding at source from the date of the 
payment of the income subject to such with
holding. 

2. The competent authority shall endeav
our, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive 
at an appropriate solution, to resolve the case 
by · mutual agreement with the competent 
authority of the other Contracting State, 
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ten, så att en mot detta 1avtal stridande be
skattning undvikes. 

3. De behöriga myndigheterna i dJe av
talsslutande staterna skall eftersträvia att 
genom ömsesidig överenskommelse undanröja 
svårigheter eller tviVtelsmål, som uppkommer 
rörande tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal. De kan även föra förhandlingar 
om föl'lhindrande av dubbelbeskattning i 
sådana fall, som ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna må i det syfte, som avses 
i de föregående punkterna, för att uppnå 
överenskommelse rådgöra direkt med var
andra. Ifall muntliga överläggningar före
faller att underlätta en övenenskommelse, må 
sådana överläggningar äga rum i en kom
mission, bestående av representanter för de 
behöriga myndigheterna i de båda avtalsslu
tande staterna. 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

l. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande statJerna skall ömsesidigt utbyta 
upplysningar, vilka är nödiga för verk
ställigheten av detta avtal samt för att de 
lagar i de avtalsslutande staterna som gäller 
i detta avtal avsedda slmtter skall kunna 
verkställas i den mån beskattning på grund 
av dem beröres av detta avtal. Alla sålunda 
utbytta upplysningar skall hållas hemliga 
och må icke yppas för andra personer eller 
myndigheter än dem som har till uppgift att 
fastställa eller uppbära de skatter som är 
föremål . för detta avtal. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall likväl 
icJke tolkas så att de skulle förplikta avtals
slutande stat att: 

a) vidtaga ·administrativa åtgärder, som 
icJke står i överensstämmelse med dess eller 
den andra avtalsslutande sfotens lagstiftning 
eller administrativa praxis; 

b) lämna detalj.er.ade upplysningar, vilka 
inom gränserna för lag eller normalt ad
ministrativt förfarande icke kan införskaffas 
i den ena eHer den andra avtalsslutande 
staten; 

c) lämna upplysningar, vilka skulle röja 
affärshemlighet, industri- eller yrkeshiemlig
het eller i näringsverksamhet nyttjat förfa
ringssätt, el1er upplysningar, vilkas med
delande skulle skada den allmänna ordningen 
( ordre public) 

with a view to the avoidance of taxation not 
in accordance with the Convention. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavour t--0 resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or application 
of the Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxa
tion in cases not provided for in the Con
vention. 

4. The competent authorities of the Con
tracting States may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching 
an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. When it seems advisable in order 
to reach agreement to have an oral exchange 
of opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of represen
tatives of the competent authorities of the 
Contracting States. 

Article 26 

Exchange of information 

l. ·The competent authorities of the Con
tracting Sltates shall exchange such infor
mation as is necessary for the carrying out 
of this Convention and of the domestic laws 
of the Contracting States concerning taxes 
covered by this Convention insofar as the 
taxation thereunder is in accordance with 
this Convention. Any information so exhanged 
shall be treated as secret and shall not be 
disclosed to any persons or authorities other 
than those concerned with the assessment or 
collection of the taxes which are the subject 
of the Convention. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 be construed so as to impose on 
one of the Contracting States the obligation: 

a) to carry out administrative measures 
at variance with the laws or the administra
tive practice of that or of the other Con
tracting State; 

b) to supply particulars which are not 
obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of 
the other Contracting State; 

c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, com
mercial or professional secret or trade or 
industrial process, or information, the dis
closure of which would be contrary to public 
policy ( ordre public). 

Artikel 27 

Diplomater och konsuler 

Detta avtal berör ickie sådana privile
gier i beslmttningshänseende, vilka enligt 
folkrättens alilmänna regler eller jämlikt be
stämmelser i särskilda överenskommelser till
kommer diplomatiska ieller konsulära tjänste
män. 

Artikel 28 

Territoriell utvidgning 

1. Detta avtal må, antingen i dess helhet 
eller med ,erforderliga jämkningar, utsträckas 
till att avse vilken del som helst av Portugals 
territorium, som uttryckligen har undan
tagits från avtalets tillämpningsområde och 
som uppbär skatter, vilka väsentligen är av 
samma natur som de skatter som avses i · 
detta avtal. Varje sådan utvidgning· av av
ta:lets tillämpningsområde träder i kraft den 
dag och med de förbehåll och villkor, in
begripet villkor angående avtalets upp
hörande, som bestämmes och överenskom
mes melilan de avtalsslutande staterna genom 
notväxling på diplomatisk väg eller eij,est 
genom tillämpning av sådant förfarande som 
förutsättes i de båda avtalsslutande staternas 
grundlagar. 

2. Har mellan de avtalsslutande staterna 
icke annorlunda överenskommits avbryter 
en uppsägning av avtalet från någondera 
avtalsslutande pa~tens sida i enlighet med 
artikel 30, om den sker på det sätt som anges 
i nämnda artikel, avtalets tillämpning på 
varje sådan del av Portugals territorium till 
vilken avtalets tillämpning enligt denna arti
kel har utvidgats. 

~pitel VII 

övriga föreskrifter 

Artikel 29 

Ikraftträdandet 

1. Detta avtal skall ratifi0eras och ratifi
lmtionshandling;arna skall utväxlas i Lissabon 
så snart som möjligt. 

2. Avtalet träder i kraft en månad efter 
utväxlingen av ratifikationshandlingarna och 
~~ss bestämmelser skall första gången till
la.m.pas: 
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Article 27 

Diplomatic and consular of ficials 

Nothing in this Convention shall affect the 
fiscal privileges of diplomatic or consular 
officials under the general rules of internatio
nal law or under the provisions of special 
agreements. 

Article 28 

Territorial extension 

1. This Convention may be extended, 
either in its entirety or with any necessary 
modifications, to any part of the territory 
of Portugal which is implicitly excluded 
from the application of the Convention and 
which imposes taxes substantiailly similar in 
character to those to whfoh the Convention 
applies. Any such extension shall take effect 
from such date and subject to such mo
difications and conditions, including condi
tions as to termination, as may be specified 
and agreed between the Contracting States 
in notes to be exchanged through diplomatic 
channels or in any other manner in accordan
ce with their constitutional procedure. 

2. Unless otherwise agreed by both Con
tracting States, the denunciation of the 
Convention by one of them under Article 30 
shall terminate, in the manner provided for 
in that Article, the application of the Con
vention to any part of the territory of Por
tugal to which it has been extended under 
this Article. 

Chapter VII 

Final Provisions 

Article 29 

Entry into force 

1. This Convention shall be ratified and 
the instruments of ratification shall be ex
changed at Lisbon as soon as possible. 

2. The Convention shall enter into force 
one month after the exchange of instruments 
of ratification and its provisions shall have 
effect for the first time: 

I I 
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a) på de skatter som innehålles vid källan 
och vilkas tillämpning grundar sig på om
ständighet, som inträffar den 1 januari ka
lenderåret näst efter det år då avtrulet träder 
i kraft eller därefter; 

b) i fråga om övriga inkomstskatter på 
inkomst som inflyter under kalenderåret näst 
efter det år då avtalet träder i kra:et: 

c) i fråga om förmögenhetsskatter på för
mögenhet som ägts under kalenderåret näst 
ef.ter det år då avtalet trätt i kraft. 

Artikel 30 

Upphörandet 

Detta avtal är i !kraft itill dess det upp
säges av någondera avtalsslutande staten. 
Vardera avtalsslutande staten må på diplo
niatisk väg uppsäga avtalet genom att lämna 
meddelande senast sex månader före kalen
deråI'!ets utgång. I händelse av sådan upp
sägning skall avtalet upphöra att vara i 
kraft: 

a) i fråga om de skatter som innehåHes vid 
källan och vilkas tillämpning grundar sig på 
omständighet, som inträffar den 1 januari 
kalenderåret näst efter det år då avt'alet 
uppsäges eller därefter; 

b) i fråga om övriga inkomstskatter på 
inkomst, som inflyter den 1 januari kalender
året näst ;efter det år då avtalet uppsagts 
eller därefter; 

c) i fråga om förmögenhetsskatter på för
mögenhet som ägts den 1 januari kalenderåret 
näst efter d~t år då avtalet uppsagts eller 
därefter. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill behörigen befullmäktigade ombud för 
de båda avtalsslutande staterna undertecknat 
detta avtal och försett detsamma med sina 
sigill. 

Som skedde i Helsingfors den 27 april 
1970 i två exemplar på .engelska språlret. 

För Finlands regering: 

Paul Gustafsson 

För Portugals regering: 

J oåo Rodrigues Affra 

a) in respect of taxes withheld at source, 
the fäet giving rise to them appearing on or 
after the lst J anuary in the calendar yea.r 
next following that in which the Convention 
enters into force; 

b) in respect of other taxes on income, as 
to income arising in the calendar year next 
following that in which the Convention 
enters into force; 

c) in respect of taxes on capital, as to 
capital owned in the calendar year next 
following that in which the Convention 
enters into force. 

Article 30 

Termination 

This Convention shall remain in force 
until denounced by one of the Contracting 
States. Either Contracting State may de
nounce the Convention, through diplomatic 
channels, by giving notice of termination at 
least six months before the end of any 
calenda.r year. In such event, the Convention 
shall cease to have effect: 

a) in respect of taxes withheld at source, 
the fact giving rise to them appearing on 
or af ter the lst J anuary in the calendar year 
next following that in which the notice is 
given; 

b) in respect of other taxes on income, 
as to income arising on or after the lst 
J anuary in the calendar year next following 
that in which the notice is given; 

c) in respect of taxes on capita!, as to 
capital owned on or after the lst January in 
the calendar year next following that in 
which the notice is given. 

In witness whereof the Plenipotentiii.ries 
of the two States have signed the Convention 
and ha.ve affixed thereto their seals. 

Done in duplicate at Helsinki, this 27th 
day of April, · 1970, in the English language. 

For the Government of Finland: 

Paul Gustafsson 

For the Government of Portugal: 

J oao Rod'rigues Af fra 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. 

Vid samarbetet i skattefrågor inom den 
Europeiska frihandelssammanslutning·en har 
frågan om ett skatteavtal mellan Finland och 
Portugal ofta kommit före. I Finland ihar 
intresse för saken funnits redan en längre 
tid. Det har nämligen varit känt att företag 
här har ämnat etablera sig även i Portugal. 
Portugal hade emellertid icke deltagit i ut
arbetandet av skatteavtal innan frihandels
området bildades. Praktiska orsaker utgjorde 
fördenskull ett hinder för att förverkliga 
planen. 

Sedan de praktiskia hindren undanröjts 
kunde underhandlingar om ett avtal inl·edrus i 
november 1967 i Lissabon. De fortsattes i 
Helsingfors i juni 1968. Underhandlingarna 
i Helsingfors avslutades med parafering av 
ett gemensamt utkast till avtal. Avtalet un
dertecknades sedermera i Helsingfors den 27 
april 1970. 

Ett allmänt drag hos det föreliggande 
avrtlalet är att det till sin uppbyggnad mycket 
nära ansluter sig till det modellavtal som ut
arbetats av Organisatfonen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD). De av
vikelser från modellavtalet som förekommer 
i det aktuella avtalet är relativt små. De 
berör antingen sådana punkter där de avtals
slutande staterna också i internationellt av
seende har tillerkänts möj.lighet till alter
nativa ,lösningar eller bestämmelser som det 
har varit nödvändigt att utforma med 
beaktande av särdragen hos de avtalsslutande 
ländernas interna lagstiftning. 

I fråga om beskattningen av dividender 
(art. 10), räntor (art. 11) och royalties (art. 
13), har Portugal i sina avtal i princip gått 
in för skatt vid källan. Ehuru Finland i 
detta avseende intagit en annan ståndpunkt 
har hinder icke ansetts föreligga för att en 
avvikelse från den allmänna linjen gö11es i 
ett bi1atera!Lt avtal. F .inland har tidigare 
accepterat en relativt hög källskatt på in
komster av detta slag, bl. a. i de skatteavtal 

rns.a2;5,g 

som ingåtts med Israel och med Förenade 
Arabrepublilren. 

Enligt det föreliggande avtalet är avtals
slutande stat berättigad att för dividender 
uppbära ,en källskatt på 10 procent, om den 
som erhåller dividenden är ,ett bolag, som 
direkt äger minst 25 procent av aktiekapitalet 
i det bolag som utbetalar dividenden. I öv
riga fall är källskatten 15 procent. De 
nämnda källskattebelopp:en avviker icke tili 
sin storlek från den källskatt som är bruklig 
i sådana :flall då skatt av detta sfag tillämpas. 

I fråga om räntor har det överenskommits 
att källskatten skall utgöra 15 procent av 
räntebeloppet, vilket redan måste anses ut
göra en kännbar avvikelse från gängse skatte
belopp. Detsamma bör konstateras i fråga om 
den källskatt på 10 procent som skall upp
bäras för royalties. På grund av den interna 
lagstiftningen i Portugal har en del undan
tag gjorts i fråga om de bestämmelser i av
ta1et som gäller beskattning rav fast egendom, 
bolagsskatt och försäljningsvinst. Punkt 3 i 
bestämmelsen om :flast egendom i artikel 6 i 
avtalet är jämförelsevis extensivt tillämplig 
och gör definitionen av begreppet fast egen
dom helt beroende av den interna lagstift
ningen ~ det land där beskattningen sker. 
A andra sidan har också hyresintäkt rav bo
stadsaktie i Finland likställts med inkomst 
av fast egendom och den beskattas som sådan 
i Finland. Artikel 13 punkt 4, som avser 
försäljningsvinst, innehåller ett för rättsord
ningen i Portugal karakteristiskt drag i förrn 
av en bestämmelse om beskattning av vinst, 
som uppstår genom anslutning av reserve
ringar till bolagets kapital och genom aktie
emission med förmånsrätt för aktieäga11e i 
bo'laget. 

Artikel 21 i avtalet innefattar en skatte
pliktsklausul, som skattelagstiftningen i 
Portugal omfattat och enligt vilken avtals
slutande stat kan påföra skatt för inkomst, 
som det enligt avtalet skulle tillkomma den 
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andra avtalsslutande staten att beskatta men 
som inte är skattepliktig inkomst i sist
nämnda stat. 

I artikel 23, som berör metoder för elimine
ring av dubbelbeskattning, tillämpar Portugal 
i 1 punkten av artikeln gottgörelseförfaran
det och avdrer från skatten på inkomst be
loppet av den skatt som erlagts i Fin'land. 
I 2 punkten av artikeln tillämpar Finland 
befrielseförfarandet. I 3 punkten av arti
keln tillämpar Finland emellertid i fråga om 
dividender., räntor och royalties gottgöre'lse
förfarandet och tillåter iatt skatt, som erlagts 
i Portugal, avdras från den skatt som i 
Finland påföres för nämnda inkomst. På 
grund · av de nya bestämmelserna om divi
dender mellan bolag i den nya lagen om be
skattnimg 1av inkomsit av näringsverksamh€1t 
har genom 1en bestämmelse i 4 punkten av 
denna artikel dividender, som från Portugal 
betalas till finskt bolag, befriats från skatt i 
Finland i samma utsträckning som dessa di
vidender enligt 11agstiftningen i Finland 

skulle vara befriade från skatt i Finland, 
om båda bolagen vore finska bolag. 

Meningen är aitt avtalet skall träda i kraft 
när en månad förflutit sedan ratificerings
urkunderna utväxlats. Avtalet skall första 
gången tillämpas på inkomst, som inflyter 
under kalenderåret näst efter det år då av
talet trädde i kraft. 

Mied stöd av vad ovan anförts föreslås i 
enlighet med 33 § regeringeformen, 

att Riksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser i det i Hel
singf ors den 27 april 1970 mellan 
Finland och Portugal ingångna av
talet för f örhindra.nde av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet, 
som kräver Riksdagens samtycke. 

Enär ifrågavarande avtal innehåller be
stämmelser, vilka hänför sig till lagstift
ningens område, förelägg·es Riksdagen sam
tidigt till antagande följande lagförslag: 

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

dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det mellan Finlands re
gering och Portugals regering ingångna, i 
Helsingfors den 27 april 1970 underteck
nade avtalet för förhindrande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmög.enhet skall, 

Helsingfors den 20 november 1970. 

såvitt de hör till lagstiftningens område, vara 
i kraft såsom om dem överenskommits. När
mare föreskrifter, som erfordras för verk
ställigheten av nämnda bestämmelser, utfär
das genom förordning. 

Republikens President 

rho ke~koh~ 

Tf, lMini.ster för utrikesärendena or c;,, Vi g. h~ fhr I~ 

(översättning) 

AVTAL 

mellan Finlands regering och Portugals 
regering för förhindrande av dubbelbeskatt

ning av inkomst och förmögenhet 

Finlands regering och Portugals regering) 
vilka önskar ingå ett avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning ·av inkomst och för
mögenhet, 

har överenskommit om följande artiklar: 

Kapitel I 

Avtalets tillämpningsområde 

Artikel 1 

Personer, på vilka avtalet tillämpas 

Detta avtaJl tillämpas på persolller som är 
bosatta i någondera av de avtalsslutande sta
terna eller i båda staterna. 

Artikel 2 

I avtalet avsedda skatter 

1. Detta avtal skal'l tillämpas på skatter, 
vilka på grund av inkomst och förmögenhet 
skall betalas till avtalsslutande stat eller till 
fokal myndighet eller till offentligträttsligt 
samfund, (persoDIIles morales de droilt public) 
inom denna stat, oberoende av på vilket sätt 
dessa skatter uppbäres. 

2. Såsom skatter, vilka erlägges på grund 
av inkomst och förmögenhet, betraktas alla 
skatter som betalas för den sammanlagda 
inkomsten och den sammanlagda förmögenhe
ten eller för en del av inkomsten och för
mögenheten, häri inberäknade skatter som 
påföves på grund av inkomst som erhållits 
genom överlåtelse av lös eller fast regendom 
samt skatter som uppbäres på grund av steg
ring av förmögenhets värde. 

3. De skatter, på villm detta avtal skall 
tillämpas är i detta nu särskilt: 

----------
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CONVENTION 

between the Government of Finland and the 
Government of Portugal for the avoidance 
of double taxation on income and capital 

The Government of Finland and the 
Government of Portugal, 

Desiring to conclude a Convention for the 
avoidance of double taxation with r espect 
to taxes on income and capital, 

Have agreed upon the following Articles: 

Chapter I 

Scope of the Convention 

Article 1 

Personal scope 

This Convention shall apply to persons 
who are residents of one or both of the Con
tracting States. 

Article 2 

Taxes covered 

1. This Oonvention shall apply to taxes 
on income and on capita! imposed on behalf 
of each Contracting State or of its local 
authorities or public communities (personnes 
mor.ales de droit public), irrespective of the 
manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on 
income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements 
of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation ;of movable or 
immovable property, as well as taxes on 
capita! appreciation. 

3. The existing taxes to which the Con
vention shall apply are, in particul~r: 

) J 

I 

I 

I 

Il 

I 
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a) i Portugal: 

1) förmögenhetsskatten (contribuiQao pre
dia1); 

2) lantbrukssfoatten (imposto sobre a in
dustria agricola); 

3) industriskatten ( contribui<;ao industri
al); 

4) skatten på inkomst av rörligt lmpital 
(imposto de 0apitais); 

5) skatten på yrke (imposto profissional); 

6) tilläggsskatJten (imposto complementar); 

7) den skatt som uppbäres för försvar och 
förkovran av områdena bortom havet( impos
to påra a defesa e valorizai<;äo do u1tramar); 

8) skatten på försäljningsvinst (imposto 
die mais-valias) ; 

9) tiUäggsskatter till ovannä:rnitda skatter; 
10) övriga skatter, som i samband med de 

i punkterna 1-8 nämnda skatterna uppbäres 
till förmån för lokala myndigheter, samt 
tilläggsskatter till dem. 

(Dessa skatter benämnes i det följande 
"portugisisk skatt"). 

b) i Finland: 

1) inkomst- och förmögenhetsskatten; 
2) kommunalskatten; 
3) kyrkoskatJten; 
4) sjömansskatten. 
(Dessa skatter benämnes i det följande 

"finsk skatt".) 

4. Detta avtal ska11 även tillämpas på alla 
skatter av samma eller väsentligen likartat 
slag, vilka foamdeles påföres utöver eller i 
stället för de skaJtter som för närvarande 
utgår. De behöriga myndigheterna i de av
talsslutande staterna ska:11 i början av varje 
år underrätta v>arandra om de ändringar som 
under föregående år företagits i skattelag
stiftningen. 

Kapitel II 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

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

a) In the case of Portugal: 

1) the property tax ( contribui<}ao predial) ; 

2) the agricultura1 tax (imposto sobre a 
industria agricola); 

3) the industrial tax (contribui<;äo in
dustrial); 

4) the tax on income from movable capita! 
(imposto de capitais) ; 

5) the professional ta.x (imposto profissio
nal); 

6) the complementary tax (imposto com
plementar) ; 

7) the tax for overseas defence and deve
lopment (imposto para a defesa e valorizaQäo 
do ultramar) ; 

8) the tax on capital gains (imposto de 
mais-valias) ; 

9) any surcharges on the preceding taxes; 
10) other taxes charged by reference to 

the taxes referred to in heads 1) to 8) for 
the benefit of local authorities and the 
corresponding surcharges; 

(hereinafter referred to as "Portuguese 
tax") . 

b) In the case of Finland: 

1) State income and capital tax (Tulo- ja 
omaisuusvero) ; 

2) Communal tax (KmmaHisvero); 
3) Ohurch tax (Kirkollisvero) ; 
4) Sailors' tax (Merimiesvero); 
(hereinafter referred to as "Finnish tax"). 

4. 'The Convention shall also apply to any 
indentical or substantially similar taxes 
which are subsequently imposed in addition 
to, or in place of, the existing ta..xes. At the 
beginning of each year, the competent aut
horities of the Contracting States shall notify 
to each other any changes which have been 
made in their respective taxation laws during 
the preceding year. 

Chapter Il 

Definitions 

Article 3 

General definitions 

1. In this Convention, unless t.he context 
otherwise requires: 

a) uttrycken "avtalsslutande stat" och 
"den andra avtitlsslutande staten" åsyfta 
Finland eller Portugal, allteftersom samman
hanget förutsätter; 

b) uttrycket "Portugal" åsyfta det euro
peiska Portugal, bestående av det område 
som hör till fastlandet, öarna Azorerna och 
Madeira samt de områden som är belägna 
utanför portugisiskt territorialvaJtten och 
vilka enligt folkrätten och de i Portugal 
gällande lagar som berör kontinerubalsockeln 
har definierats eller kan komma att definie
rias såsom 1ett område där Portugal kan utöva 
sina rättigheter i fråga om havsbottnen och 
det inre därav samt dessas naturtillgångar; 

d) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför Finlands 
territorialvatten inom vilka Finland enligt 
folkrätten och de i Finland gällande lagar 
som berör kontinentalsockeln må utöva sina 
rättigheter i fråga om havsbottnen och det 
inre därav samt dessas naturtillgångar; 

d) uttrycket "person" åsyfta fysisk per
son, bd1ag och varje annan sammanslutning 
av personer; 

e) uttryc;ket "bolag" åsyfta varje sktg av 
juridisk person och varje slag av samman
slutning, som i beskattningshänseende be
handlas såsom juridisk person; 

f) uttrycken "företag i avtalsslutande stat" 
och "företag i den andra ~vtalsslutande sta
ten" åsyfta företag, som bedrives av en per
son, bosatt i en avtalsslutande stat, respektive 
företag, som bedriv·es av en person, bosatt i 
den andra avtalsslutande staten; 

g) uttrycket "behöriga myndigheter" 
åsyfta: 

1) i Portugal finansministern, generrudi
rektören för skatteförvaltningen (Di
rector-Geral das Contribui~öes e Im
postos) eller av dem befullmäktigat 
ombud; 

2) i Finland finansministeriet eller dess 
befullmäktigade ombud; 

h) uttrycket "internationell trafik" åsyfta 
färd med fartyg eller prer flyg, som göres på 
åtgärd av företag som hör hemma i avtals
sluitande stat och vilken icke inskränikes till 
att beröra endast den andra avtalsslutande 
staten. 

2. När :avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal skall, om· icke sammanhanget annat 
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a) the terms "a Contracting State" and 
"the other Contracting State" mean Portugal 
or Finland, as the context requires; 

b) the term "Portugal" means European. 
Portugal comprising the continental territory 
and the archipelagioes of A11ores and Madeira 
and includes any area outside the territorial 
sea of Portugal which in accordance with 
international law has been or may hereafter 
be designated under the '1aws of Portugal 
concerning the Oontinental Shelf, as an area 
within which the rights of Portugal with 
respect to the sea-bed and subsoil and their 
natur al resources may be exercised; 

c) the term "Finland" means the Republic 
of Finland, including any area outside the 
territorial sea of Finland within which in 
accordance with international law and under 
the laws of Finland concerning the Continen
tal Shelf the rights of Finland with respect 
to the sea-bed and subsoil and their natural 
resources may be exercised; 

d) the term "person" comprises an indivi
dual, a company and any other body of 
persons; 

e) the t·erm "company" means any body 
corporate or any entity which is treated as 
a body corporate for tax purposes; 

f) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Contrac
ting State" mean respectively an enterprise 
carried on by a resident of a Contracting 
State and an enterprise carried on by a resi
dent of the other Contracting State; 
g) the term "competent authorities" means: 

1) in the case of Portugal, the Minister 
of Finance; the Director General of 
Taxation (Director-Geral das Contri
bui<;oes e Impostos) or their authorized 
representative; 

2) in the case of Finland, the Ministry 
of Finance or its authorized- represen
tative; 

h) the term "international traffic" inclu
des any voyage of a ship or aircraft operated 
by an enterprise of .a Contracting State other 
than a voyage confined solely to the other 
Contracting State. 

2. As regards the application of the Con
vent.ion by a Contracting State any term not 
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förutsätter, varje däri förekommande ut
tryck, vars innebörd icke definierats annor
lunda i detta avtal, anses ha den betydelse 
som uttrycket har enligt de lagar som inom 
den berörda avtalsslutande staten gäller om 
sådana skatter som avses i avtalet. 

Artikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. I detta 111.vtal åsyftas med uttry0ket "i 
aVtalsslutande stat bosatt person" varje per
son som enligt vederbörande stats lagstift
ning är därstädes skattepliktig på grund av 
bostad, varaktig vistelse, plats för företags
ledning dler annan liknande omständighet. 

2. Är fysisk person i enlighet med bestäm
melserna i punkt 1 av denna artikel bosatt i 
båda avtalsslutande staterna, bestämmes hans 
ställning enligt följande regler : 

a) Han anses vara bosatt i den avtalsslu
tande stat i vilken han till sitt förfogande 
har en stadigvarande bostad. Har han till 
sitJt förfogande en stadigvarande bostad i 
båda staterna, anses han vara bosatt i den 
avfalsslutande stat med vilken han har de 
fastaste personliga och ekonomiska förbin
delserna (centrum för livsintressena) ; 

b ) Om det icke kan avgöres i vilkendera 
avta1sslutande staten vederbörandes centrum 
för livsintressena är beläg1et, eller om han icke 
har stadigvarande bostad tilI sitt förfogande 
i någondera staten, anses han viara bosatJt 

den stat där han sedvanligt, vistas; 

c) Vistas vederbörande sedvanligt i båda 
staterna eller vistas han icke sedvanligt i 
någondera av dem, 1anses han viara bosatt i 
den stat i vilken han är medborgare. 

d) Är vederbörande medborgare i häda 
stateroo ·eller är han icke medborgare i nå
gondera av dem, skall de behöriga myndig
heterna i de båda staterna försöka avgöra 
frågan genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Är annan än fysisk person enligt be
stämmelserna i punkt 1 av denna artikel 
bosatt i båda staterna, skall denne anses vara 
bosatt i den avtalsslutande stat där platsen 
för dess faktiska ledning är belägen. 

otherwise defined shall, unless the context 
otherwise requires, have the meauing which 
it has under the laws of that Contracting 
State relating to the taxes which are the 
subject of the Convention. 

Article 4 

Fiscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the law of 
that State, is liable to taxation therein by 
reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a simi
lar nature. 

2. Where by rea.son of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then this ca.se shall 
be determined in accordance with the follo
wing rules: 

a) He shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which he has a 
permanent home available to him. If he has a 
permanent home available to him in both 
Contracting States, he shall be deemed to 
be a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations 
are closest ( centre of vital interests) ; 

b) If the Contracting State in which he 
has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a vermanent 
home available to him in either Contracting 
State, he shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which he has an 
habitual abode; 

c) If he has an habitual abode in both 
Contracting States or in neither of them, 
he shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State of whieh he is a national; 

d) If he is a national of both Contracting 
States or of neither of them, the competent 
authorities of · the Contracting States shaU 
endeavour to settle the question by mutual 
agreement. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an indi
vidual is a resident of both Contracting 
Stat es, then it shall be deemed to be a resi
dent of the Contracting State in which its 
place of effective management is situated. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. Med uttrycket "fast driftstäHe" avses 
i detta avtal en stadigvarande plats för af
färsrörelse, där företagets verksamhet helt 
eHer delvis utöv,as. 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt: 

a) platsen för företagets ledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 
f) gruva, stenbrott eller annan p1ats för 

tillvaratagande av naturtillgångar; 
g) plats för byggnads- eller installations

arbete, som varar mer än tolv månader. 

3. Fast driftställe skall icke anses inne
fatta: 

a) användning av utrymmen endast för 
lagring, uitstä:llning 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 ett företaget tillhörigt varu
lager, avsett uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annalt företags försorg; 

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

e) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning·, avsedd uteslutande för att för före
tagets räkning ombesörja reltlam, sköta in
formationsverksamhet, bedriva vetenskaplig 
forskning eller utöva annan lilmande verk
samhet av förberedande eller biträdande art. 

4. Person som är verksam i avtalsslutan
de stat för ett företag i den andra staten 
men icke är sådan oberoernde represenrt:aint, 
som avses i punkt 5, arises såsom ett fast 
driftställe i den förstnämnda struten, _om han 
innehar och i den förstnämnda; staten regeil
bundet använder sig av fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn och verksamheiben icke 
är begränsad till inköp för företagets räik
ning, 

Article 5 

Permanent establishment 
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1. For the purposes of this Convention, 
the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business in which the busi
ness of the enterprise is wholly or partly 
carried on. 

2. The term "permanent establishment" 
shall include especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, quarry or other place of ex

traction of natural resources; 
g) a building site or construction or as

semhly project which exists for more than 
tw·elve months. 

3. The term "permanent establishment" 
shall not be deemed to include: 

a) the use of facilities solely for the pur
pose of storage, display or delivery of goods 
or merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of storage, display or 
delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by 
another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise, or for collecting in
formation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of advertising, 
for the supp'1y of information, for scientific 
research or for similar activities which have 
a preparatory or auxiliary character, for the 
enterprise. 

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting State - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State if 
he has, and habitually exercises in that State, 
an authority to conclude contracts in the 
name of the enterprise, unless his activities 
are limited to the purchase of goods or 
merchandise for the enterprise. 
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5. Företag i avtals.slutande stat anses icke 
ha iett fäst driftställe i den 3JI1dra staten 
enbart på den grund, att företaget idkar 
affärsverksamhet i den andra staten genom 
förmedling av en mäklare, kommissionär 1eller 
annan självständig representant, om dessa 
personer därvid fullgör uppdrag, vilka ingår 
i deras normala af:färsverkBamhet. · 

6. Enbart den omständigheten att ett 
bo1ag i en avtalsslutande stat innehar bestäm
manderätten i eller underlyder ett bolag som 
har sin hemvist i den andra a.vta1ss.Jiutande sta
ten eller som utför affärstransaktioner i den
na andra sllat (genom fast driftställe eller 
annars) skall icke i och för sig medföra att 
någotdera bolaget betraktas såsom ett :fast 
driftställe för det andra bolaget. 

Kapitel III 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

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

2. Uttrycket "fast egenom" skall ha den 
betydelse som uttrycket har enligt gällande 
lag i den avtalsslutande st;at i vilken egen
domen i :fråga :fillJlles. Under detta uttryck 
inbegripes dock städse tillbehör till :fast egen
dom, levande och döda inventarier i lant
bruks- och skogsbruksföretag, rättigheter på 
vi'lka föreskrifterna i allmän lag angående 
fast egendom äger tillämpning, nyttjanderätt 
till :fastighet även som rätt till föränderliga 
eller :fasta ersättningar för nyttjande eller 
rätten till nyttjande av mineralfyndigheter, 
kälfor och andra naturtillgångar. Fartyg och 
luftfartyg betraktas icke såsom :fast egendom. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna ar
tikel skall äga tillämpning såväl på inkomst, 
villren förvärvats genom omedelbart nytt
jande av :fast egendom, som på inkomst, vilken 
erhållits genom uthyrning av fastighet eller 
genom varje annat nyttjande av :fast egen
dom. Dessa bestämmelser skall även tilläm
pas på inkomst av egendom, som enligt 
skatte.lagstiftningen den avtalsslutande 

5. An enterprise of a Contracting State 
shall not be deemed to have a permanent 
establishment in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general com
mission agent •or any other agent of an inde
pendent status, where such persons are acting 
in the ordinary course of their business. 

6. The fäet that a company which is a 
resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident 
of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State 
(whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute 
either company a permanent establishment of 
the other . 

Chapter III 

Taxation of income 

Article 6 

Income from immovable property 

1. Income :from immovable property may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. The term "immovable property" shall 
be defined in accordance with the law of the 
Contracting State in which the property in 
question is situated. 1The term ;;hall in any 
case include property accessory to immo
v:rubie propeirty, live.stock rnnd equipment usied 
in agriculture and forestry, rights to which 
the provisions of general law respecting 
landed property apply, usu:fruct of im
movable property and rights to variable or 
fixed payments . as consideration for the 
working of, or the right to work, mineral 
deposits, sources and other natural resources; 
ships, boats and aircraft shall not be re
garded as immovable property. 

3. The proYisions of paragraph 1 shall 
apply to income deriv·ed from the direct use, 
letting, or use in any other. form of immovable 
property. Those provisions shall also apply 
to income from property which, under the 
taxation law of the Contracting State in 
which the property in question is situated, 
is treated as income from immovable prop
erty. They shall also apply to income derived 

stat, där egendomen är belägen, anses såsom 
inkomst av fast egendom. De tillämpas ävien 
på inkomst, vilken erhållits såsom vederlag 
för besiittning av fast egendom eller för rätt 
till besittning av fast egendom. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 
skall även äga tillämpning på inkomst av 
företags fasta egendom ävensom på inkomst 
av fast egendom, som nyttjas vid utövandet 
av fria yrken. 

Artilml 7 

Aff ärsinkomst 

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat 
beslmttas allenast i denna stat, såvida icke 
företaget bedriver rörelse i den andra staten 
från ett där beläget fast driftställe. Om före
taget bedriver rörelse på nyss angivet säJtt, 
må den andra staten beskatta före.tagets in
komst, men endast den del därav som hänför 
sig ti'll det fasta driftstället. 

2. Bedriver företag i avtals.slutande stat 
rörelse i den andra staten från ett där belä
giet fast driftställe, skall i vardera staten till 
det fasta driftstället hänföras den inkomst 
som driftstället skulle ha kunnat medföra, 
såframt driftstället varit ett fristående före.
tag mred samma eller liknande verksamhet, 
bedriven under samma eller liknande villkor 
samt driftstället fullt självständigt avslutat 
affärer. 

3. Vid bestämmandet av fast drift
ställes inkomst skall avdrag medgivas för 
kostnader som erlagts för det fasta driftstäl
lets räkning, häri inbegripna jämväl kostna
derna för före.tagets ledning och allmänna 
förvaltning, oavsett om kostnaderna erlagts 
i den stat där det fästa driftstället är beläget 
eller annorstädes. Bestämmelserna i denna 
punkt berätti~ar emellertid icke till avdrag 
som icke. vorie tillåtliga, om det fasta drift
stället vore ett fristående företag. 

4. Vad i punkt 2 av denna artikel före
skrives skall i den mån i avtalsslutande stat 
inkomst, som hänför sig till ett fast drift
ställe, enligt praxis fastställts på grundval av 
en fördelning av företagets hela inkomst på 
de olika delarna av företaget, icke utgöra 
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as consideration for the occupation of vr 
the right to occupy immovab1e property. 

4. The prov1s10ns of paragraphs 1 and 3 
shall also apply to the income from im
movable property ·of an enterprise and to 
income from immovable property used for 
the performance of professional services. 

Article 7 

Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Con
tracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on busi
ness in the other Oontracting State through a 
permanent establishment situated therein. If 
the enterprise carries on business as aforesaid, 
the profits of the enterprise may be taxed in 
the other State but only so much of them as 
is attributable to that permanent establish
m1ent. 

2. Where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Con
tracting State through a permanent establish
ment situated therein, there shall in 1each 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment the profits which it 
might be expected toa make if lt we11e a 
distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the same 
or similar conditions and dealing wholly 
independently. 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, therc shall be 
allowed as deductions expenses which a11e 
incurred for the purposes of the permanent 
establishment including executive and general 
administrative 1expenses so incurred, whether 
in the State in which the permanent es
tablishment is situated or elsewhere. Nothing 
in this paragraph shall however authoriZJe a 
deductfon for expenses which would not be 
deductible if the permanent establishment 
were a separate ent•erprise. 

4. Insofar as it has been customary in a 
Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment 
on the basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to its various parts, 
nothing in paragraph 2 shall preclude that 

' · 
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hinder för att i denna avtalsslutande stat den 
beskattningsbara inkomsten bestämmes genom 
ett dylikt brukligt förfarande. Dm tillämpade 
fördelningssättet skall likväl härvid leda till 
ett resultat, som överensstämmer med de i 
denna artikel fastställda principerna. 

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

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna 
i föregående punkter skall inkomst, som hän
för sig till fast driftställe, bestämmas genom 
samma förfarande år från år, såvida icke 
giltiga skäl annat föranleder. 

7. Omfattar inkomst poster, som behand
las särskilt i ·andra artiklar i detta avtal, 
skall bestämmelserna i denna artikel icke 
inverka på föreskrifterna i sagda artiklar. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst, som förvärvas genom utövande 
av internationell sjöfart eller luftfart, be
skattas allenast i den avtalsslutande stat i 
vilken företaget har sin faktiska ledning. 

2. Befinner sig ett sjötransportföretags 
faktiska ledning ombord på ett fartyg, skall 
den anses vara förlagd i den avtalsslutande 
stat inom vilken den hamn är belägien där 
fartyget har sin hemort eller, om sådan hem
ort icke finnes, i den avtalsslutande stat där 
rörelseidkaren är bosatt. 

I fall då 

Artikel 9 

Associerade föret ag 

a) ett företag i avtalsslutande strut direkt 
eller indirekt deltar i ledningen eller över
vakningen av ett företag i den andra avtals
slutande staten eller äger del i detta företags 
kapital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt 
deltar i ledningen eller övervakningen av 
såväl ett företag i den ena avtalsslutande sta
ten som ett företag i den andra avtalsslutani
de staten eller äger del i båda dessa företags 
kapital, 

Contracting State from determining the 
profits to be taxed by such an apportionment 
as may be customary; the method of appor
tionment adopted shall, however, be such 
that the result shall be in accordance with 
the principles laid down in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a per
manent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment 
of goods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding 
paragraphs, the profits to be attributed to 
the permanent establishment shall be deter
mined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason 
to the contrary. 

7. Where profits include items of income 
which are dealt with separately in other 
Articles of this Convention, then the provi
sions of those Artic1es shall not be affected 
by the provisions of this Article. 

Article 8 

Shipping and air transport 

1. Profits from operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State in 
which the place of ·effective management of 
the enterprise is situated. 

2. If the place of effective management 
of a shipping enterprise is aboard a ship, 
then it shall be deemed to be situated in the 
Contracting State in which the home harbour 
of the ship is situated, or, if there is no 
such home harbour, in the Contracting State 
of which the operator of the ship is a resi
dent. 

Where 

Article 9 

Associated enterprises 

a) an enterprise of a Oontracting State 
participates directly or indirectly in the 
management, cöntrol or capital of an enter
prise of the other Contracting State or 

b) the same persons participate directly 
or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con
tracting State, 

och om i dessa fall mellan företagen ifråga 
i deras kommersiella eller ekonomiska för
bindelser avtalaits eller föreskrivits villkor, 
som avviker från dem som skulle ha överens
kommits mellan två .av varandm oberoende 
företag, må den inkomst som skulle h~ till
kommit det ena företaget, om sagda villkor 
icke funnits, inräknas i detta företags in
komst och beskattas i överensstämmelse där
med. 

Artikel 10 

Dividende?· 

1. Dividender, vilka i avitalsslutande stat 
hemmahörande bolag utdelat eller betalat till 
person, som är bosatt i den andra avtalsslu
tande staten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Avtalsslutande stat, ii vilken det utbe
talande bolaget har sin hemvist, må likväl 
beskatta sådana dividender i enlighet med sin 
egen lagstiftning, men den skatt som sålunda 
påföres må icke överstiga: 

a) 10 procent av dividendernas totalbelopp, 
om mottagaren av dividenden är ett bo1ag, 
som direkt äger minst 25 procent av aktie
kapitalet i det bolag som utbetalar dividen
derna; 

b) 15 procent av dividendenras totalbelopp 
i övriga fall. 

Behöriga myndigheter i de avtalsslutande 
staterna överenskommer sinsemellan om hur 
denna begränsning skall tillämpas. 

Bestämmelserna i denna punkt må icke 
inverka på besJkattningen av det bolag av 
vars vinst dividenderna utbetalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i 
denna artikel inkomst av :aktier, vinstandels
bevis eller -rättigheter, gruvaktier, stiftar
andelar eller andra rättigheter, som utan att 
vara på skuldförhållande grundade ford
ringar medför del i vinst, samt övrig av bo-
1agsrättigheter erhållen inkomst, som enligt 
skattelagst.iftningen i den stat där det utde
lande bolaget har sin hemvist anses såsom 
inkomst av aktier. Med uttrycket avses även 
vinst, som utdelas på grund av överenskom
melse om delaktighet i vinst ( conta em 
paticip~ao) . 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
skall icke tillämpas, om mottagare av divi
dend, vilken är bosatt i avtalsslutande stat, 
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and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits 
which would, hut for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by 
reason of those conditions, have not so 
accrued, may be included in the profits of 
that enterprise and taxed accordingly. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends attributed or paid by a 
company which is a resident of a Contrac
ting State to a resident of the other Con
tracting State may be taxed in that other 
State. 

2. However, such dividends may be taxed 
in the Contracting State of which the com
pany paying the dividends is a resident, 
and according to the law of that State, hut 
the tax so charged shall not exceed: 

a) 10 per cent of the gToss amount of the 
dividends if the recipient is a company which 
holds directly at least 25 per cent of the 
capital of the company paying the dividends; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

The competent authorities of the Con
tracting States shall by mutual agreement 
settle the mode of application of this !imi
tation. 

This paragraph shall not affect the taxa
tion of the company in respect of the profits 
out of which the dividends al'e paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article means income from shares, "jouis
sance" shares or "jouissance" rights, mining 
shares, founders' shares or other rights, not 
being debtclaims, participating in profits, as 
well as income from other corporate rights 
assimilated to income from shares by the 
taxation law of the State of which the com
pany making the distribution is a resident. 
The term .also includes profits attributed 
under an arrangement for participation in 
profits ( conta em particip~ao). 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the divi
dends, being a :r:esident of a Contracting 

I 
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i den andra avtalsslutande staten, där det 
utbetalande bolaget har hemvist, innehar ett 
fast driftställie, vars innehav utgör ·en direkt 
grundval för utbetalningen av dividend. I så
dant fall må dividenden beskattas i denna 
andra stat enligt dess skattelagstiftning. 

5. Erhåller bolag med hemvist i avtals
slutande stat vinst eller inkomst från den 
andra avtalsslutande staben, må denna ruidra 
stat icke påföra skatt på dividend, som bo
laget utbetalar till peIBoner, som icke är 
bosatta i denna start, ej heller påföra bolagets 
outdelade vinst skatt på outdelad vinst, även 
.om de erlagda dividenderna ieller de outdelade 
vinstmedlen helt eller delvis utgöres av vinst 
eller inkomst, som influtit i denna andra stat. 
Denna bestämmelse inskränker icke denna 
andra stats rätt att beskatta dividender, vilka 
föranledes :av sådan delaktighet som direkt 
hör samman med fäst driftställe, som är 
beläget i denna andra stat och upprätthållres 
av person som icke ä.r bosatt inom denna. 

Artikel 11 

Räntor 

1. Räntor, som härrör från den ena avtals
slutande staten och som tillkommer eller ut
betalas till person som är bosatt i den :andra 
avtalsslutande staten, må beskattas i denna 
andra stat. 

2. Räntor må likväl beskattas i den avtals
slutande stat där de uppstår och enligt l1ag
stiftningen i denna stat; den skatt som så
lunda uppbäres må ej öv1erstiga 15 procent 
av räntebeloppet. Behöriga myndigheter 
i de avtalsslutande staterna överienskommer 
sinsemellan om hur denna begränsning skall 
tillämpas. 

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av värdepapper som utfärdas 
av staten, av obligationer eller debentures, 
jämväl då de utfärdas mot jnteckningssälrer
het eller då till dem ansluter sig rätt till 
andel i vinst, samt av varje annat slags 
fordran äviensom all annan inkomst, vilken 
enligt skattelagstiftningen i den stat från 
vilken inkomsten härrör jämställes med in
komst av försträckning. Uttrycket avser även 
inkomst, som härrör :av att näring, industriell 

State, has in the other Contracting State, of 
which the company paying the-dividends is 
a resident, a permanent establishment with 
which the holding by virtue of which the 
dividends are paid is effectively connected. 
In such a case, dividends may be taxed in 
that other State and according to its taxation 
law. 

5. Where a company which is a resident 
of a Gontracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, 
that other State may not impose any tax on 
the dividends paid by rthe company to per
sons who are not residents of that other 
State, or subject the company's undistri
buted profits to a tax on undistributed 
profits, even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or 
partly of profits or income arising in such 
other State; this provision shall not be 
construed as restricting the right of that 
other State to tax dividends having regard 
to a participation which is effectively con
nected with a permanent establishment 
carried on in that other State by a person 
who is not a resident of such State. 

Article 11 

Inte rest 

1. Interest arising in a Contracting State 
and attributed or paid to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. However, such interest may be taxed 
in the Contracting State in which it arises, 
and according to the law of that State, but 
the tax so charged shall not exceed 15 per 
cent of the amount of the interest. The com
petent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of 
application of this !imitation. 

3. 1The term "interest" as used in this 
Article means income from Government 
securities, bonds · or debentures, whether or 
not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in profits, and 
other debt-claims of every kind as well as 
all other income assimilated to income from 
money lent by the t axation law of the State 
in which the income arises. The term also 
includes revenue amounts attributed for the 
suspension or reduction of a particular 

eUer kommersiell verksamhet, som bedrives 
eller t idigare bedrivits av företag som har 
sin hemvist i avtalsslutande stat, avbrytes 
eller inskränkes. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke om i avtalsslutande stat 
bosatt motta.gare av ränta innehar ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten, 
där räntan inflyter, och till vilken den ford
mn av vilken räntan härflyter di11ekt hänför 
sig. I sådant :full må räntan beskattas i 
denna andra stat enligt dess skattelagstift
ning. 

5. Ränta anses inflyta i avtalsslutande 
stat om den betalas av elen berörda staten, 
lokal myndighet eller offentligt samfund 
(personne morale de droit public) inom den
na eller person som är bosatt i nämnda stat. 
Har emellertid den som betalar räntan, obero
ende av om han är bosatt i den avtalsslu
tande staten, inom denna ett fast drift
ställe, till vilket den fordran som utgör grun
den för räntan hänför sig och som belastas 
av nämnda ränta, anses sagda ränta härröra 
från den avtalsslutande stat där det fasta 
driftstället finnes. 

6. överstiger utbetalat räntebelopp på 
grund av särskilt förhållande mellan utbeta
laren och mottagaren eller mellan dem båda 
och tredje person, med hänsyn till den skuld 
för vilken räntan erlägges, det belopp 
som skulle ha avtalats mellan gäldenär och 
borgenär om dylikt förhållande icke före
legat, tillämpas bestämmelserna i denna ar
tikel endast på sistnämnda belopp. I sådant 
fall må överskjutande belopp beskattas i 
enlighet med lagstiftningen i vederbörande 
·avtalsslutande stat med behörigt iakttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royialty, som influtit i en avtal:sslutande 
stat och som tillkommer eller utbetalas till 
person bosatt i den andra avtalsslutande sta
ten, må beskattas i denna andra stat. 

2. Royalty ~V detta slag må likväl i den 
avtalsslutande stat där den inflyter beskattas 
i överensstämmelse med lagarna i nämnda 
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industria'1, commercial or business activity 
carried on, or formerly carried on, by an 
enterprise of a Contracting State. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, has 
in the other Contracting State in which the 
interest arises a permanent establishment 
with which the debt-claim from which the 
interest arises is effectively connected. In 
such a case, interest may be taxed in that 
other State and according to its taxation 
law. 

5. Interest shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that 
State itself, a local authority, a public com
munity (personne mora.le de droit public) 
or a resident of that State. Where, however, 
the person paying the interest, whether he 
is a resident of a Contracting State or not, 
has in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which the 
indebtedness on which the interest is paid 
was incurred, and such interest is borne by 
such permanent establishment, then such in
terest shall be deemed to arise in the Con
tracting State in which the permanent 
establishment is situated. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the interest paid, ha.ving 
reg·ard to . the debt-claim for which it is paid, 
exceeds the amount which would have been 
agveed upon by the payer and the recipient 
in the absence of such relationshi_p, the pro
visions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In that ca.se, the 
excess part of the payments shaH remain 
taxable according to the law of each Con
tracting State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention. 

Article 12 

Royalties 

1. Royalties ansmg in a Contracting 
State and attributed or paid to a resident 
of the other Contracting State may be taxed 
in that other State. 

2. However, such royalties may be taxed 
in the Contracting State in which they 
arise, and according to the law of that State, 
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stat, men beloppet av den skatt som sålunda 
påföres må likväl icke överstiga 10 procent 
av royaltyns sammanlagda belopp. Behöriga 
myndigheter i de avtalsslutande staterna 
övierenskommer sinsemellan om hur denna be
gränsning skall tillämpas. 

3. Med uttryckeit "royalty" förstås i denna 
artikel varje slag av betalning som hänför 
sig till eller uppbäres såsom ersättning för 
nyttjandet av ·eller rätten till att nyttja 
upphovsrätt till litterära, konstnärligia eller 
vetenskapliga verk, däri inbegripet kinemato
grafisk film och filmer eller band avsedda för 
radio- eller tielevisionsutsändningar, patent, 
varumärke, mönster eller modell, plan, hem
ligit re0ept 1cller tillverkningsproc1ess även
som för nyttjandet av eller rätten att nyttja 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig ut
rustning eller för upplysningar om erfaren
hetsrön av industriell, kommersiell eller ve
tenskaplig natur. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 är 
icke tillämpliga, om i avtalsslutande stat 
bosatt mottagare av royalty i den andra av
tw1sslutande staten, där royaltyn inflyter, 
innehar ett fast driftställe, till vilket den rät
tighet eller egendom, av vilken royaltyn här
flyter, direkt hänför sig. I sådant fall må 
royaltyn beskattas i enlighet med skatte1ag
stiftningen i denna andra stat. 

5. Royalty anses in.flyta i avtalsslutJande 
stat om den betalas av den berörda staten, 
lokal myndighet 1eller offentligt samfund 
(personne morale de droit public) inom denna 
eller person som är bosatt :i nämnda stat. 
Har emellertid den som betalar royaltyn, 
oberoende av om han är bosatt i den avtals
slutande stat·en, inom denna ett fast drift
ställe, till vilket skyldigheten att betala roy
altyn hänför sig och som belastas av nämnda 
royalty, anses sagda royalty härröra från den 
avtalsslutande stat där det fasta driftstället 
finnes. 

6. Föranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem 
båda och tredje person att det utbetalade 
royaltybeloppet med hänsyn till diet nytt
jande, den rättighet eller den upplysning, 
för vilken royaltyn erlägges, överstiger det 
belopp som skulle ha avtalats mellan utbe/ta
laren och mottagaren om sådant förhållande 

but the tax so charged shall not exceed 10 
per cent of the gross amount of the royalties. 
The competent authorities of the Oontracting 
States shall by mutual agreement settle the 
mode of application of this !imitation. 

3. The term "royalties" as used in this 
Article means remunerations of any kind 
attributed or paid for the use of, or the 
right to use, any copyright of literary, ar
tistic or scientific work including cinemato
graph films and films or tapes for radio or 
television broadcasting, any patent, trade 
mark, design or model, plan, secret formula 
or process, or for the use of, or the right to 
use, industrial, commercial, or scientific 
equipment, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the 
royalties, being a resident of a Oontracting 
State, has in the other Oontracting State in 
which the royalties arise a permanent estab
Hshment with which the right or property 
giving rise to the royalties is effectively 
connected. In such a case, royalties may be 
taxed in that other State, and according to 
its taxation faw. 

5. Royalties shall be deemed to arise in 
a Oontracting State when the payer is that 
State itself, a local authority, a public com
munity (personne morale de droit public) or 
a r·esident of that State. Where, however, 
the person paying the royalties, whether he 
is a resident of a Oontracting State or not, 
has in a Oontracting State a permanent 
establishment in connection with which the 
obligation to pay the royalties was incurred, 
and the royalties are borne by the permanent 
establishment, then the royialties shall be 
deemed to arise in the Oontracting State in 
which the permanent establishment is si-
tuated. · 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the royalties paid, having 
regard to the use, right or information for 
which they are paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the 
payer and the recipient in the absence of 

icke föreleg.at, skall bestämmelserna i denna 
artikel gälla allenast sistavsedda belopp. I 
sådant fall skall det överskjutande beloppet 
beskattas i enlighet med lagstiftningen i ve
derbörande avtrulsslutande stat med iakt
tagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

F örsäljningsvinst 

1. ViIIBt på grund av överlåtelse av i arti
kel 6 punkt 2 mrsedd fast egendom må be
skattas i den avtalsslutande stat i vilken 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till driftkapita
let i ett fast driftställe, vilket ett företag 
i iavtalsslutande stalt innehar i deTu andra av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är att hänföra :till en stadigvarande affärsan
ordning, över villren en p.erson som är bosatt 
i avtalsslutande stat förfogar i den andra 
avtalsslutande staten för utövande av fritt 
yrke, däri inbegripen vinst genom överlåtelse 
av dylikt fast driftställe (särskilt för sig eller 
i samband med överlåtelse av hela företaget) 
eller av sådan stadigvarande anordning, må 
beskattas i denna andra stat. Vinst på grund 
av överlåtelse av lös egendom, som avses i ar
tikel 22 punkt 3, beskattas dock allenast i 
den avtalsslutande stat i vilken sådan egen
dom enligt nämnda artikel är underl\:astad 
skatt. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av all 
annan än i punkterna 1 och 2 avsedd egen
dom beskattas endast i den stat i vilken 
överlåtaren är bosatt. 

4. Bestämmelserna i denna artikel inskrän
ker icke Portugals rätt att beskatta vinst, 
som erhålles genom att reserveringar anslu
tes till bolags kapital eller genom aktieemis
sion med förmånsrätt för aktieägare i bolag, 
som har sitt huvudkontor i Portugal 1eller 
vars faktiska ledning befinner sig där. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som förvärvats av en i avtals
slutande stat bosatt person genom utöv;ande 
av fritt yrke eller annan därmed jämförbar 

15 

such relationship, the prov1s1ons of this 
Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to 
the 1aw of each Oontracting State, due regard 
being had to the other provisions of this 
Conv.ention. 

Article 13 

Capital gains 

1. Gains from the alienation of immovable 
property, as defined in paragraph 2 of 
Article 6, may be taxed in the Oontracting 
State in which such property is situated. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business 
property of a permanent establishment which 
an enterprise of a Oontracting State has in 
the ·other Oontracting State or of movable 
property pertaining to a fixed base available 
to a resident of a Oontracting State in the 
other Oontracting State for the purpose of 
performing professional services, including 
such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or together 
with the whole enterprise) or of such a fixed 
base, may be taxed in the other State. 
However, gains from the alienation of 
movable property of the kind referred to in 
paragraph 3 of Article 22 shall be taxable 
only in · the Oontracting State in which such 
movable property is taxable according to 
the said Article. 

3. Gains from the alienation of any 
property other than those mentioned in 
paragraphs 1 and 2, shall be taxable only 
in the Oontracting State of which the 
aHenator is a resident. 

4. The provisions of this Article shall not 
be construed as restricting the right of 
Portugal to levy tax on gains from the 
incorporaiiion of reserves in the capital of 
companies with head office or effective 
management in Portugal or issue of shares 
with right of preference for the members of 
such companies. 

Article 14 

I nd.ependent personal services 

1. Income derived by a resident of a Oon
tracting State in respect of professional ser
vices or other independent activities of a 

I 
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självständig verksamhet, beskattas allenast i 
denna stat, såvida han icke i den andra av
talsslutande staten har en stadigvarande an
ordning, som regelbundet står till hans för
fogande för utövandet av verksamheten. Har 
han en sådan stadigvarande anordning-, må 
den del av inkomsten, som är hänförlig till 
denna anordning, beskattas i denna andra 
stat. 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar sär
skilt självständig verksamhet av vetenslmp
lig, litterär, konstnärlig, uedagogisk eller un
dervisningsmässig art samt självständig vierk
samhet såsom läkare, advokat, ingenjör, ,arki
tekt, trundfäkare och revisor. 

Artikel 15 

I arbetsförhållande utfört arbete 

1. Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 
skall löner, arvoden ,och andra liknande veder
lag, som person, bosatt i av,talsslutande stat, 
uppbär för personligt arbete beskattas endast 
i denna stat, såvida icke arbetet utförts i den 
andra avtalsslutande staten. Har arbetet ut
förts i den andra staten, må vederlaget här
för beskattas .i denna andra stat. 

2. Oberoende av bestämmelserna i punkt 1 
av denna artikel skall vederlag, som i av
talsslutande stat bosatt p!erson uppbär för 
arbete som utförts i den andra avttalsslutande 
staten, beskattas endast i förstnämnda stat, 
om: 

a) den som uppbär vederlaget vistas i den 
andra staten under ,en tidsperiod eller perio
der, som sammanlagt icke överstiger 183 da
gar under kalenderåret i fråga; och 

b ) vederlaget betalas av eller på uppdrag 
av en arbetsgival'le, som ej är bosatt i denna 
andra stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belas
tar ett fast driftstä1le eller en stadigvarande 
aoordniing., som arbetsgivaren har i denna 
andra stat. 

3. Utan hinder av stadgandena ovan i 
denna artikel må vederlag för personligt 
arbete, som utförts ombord på fartyg eller 
luftfartyg i internationell trafik, beskattas i 
den avtalsslutande stat i vilken företaget har 
sin faktiska ledning. 

similar character shall be taxable only in 
that State unless he has a fixed base 
regularly available to him in the other Con
tracting State for the purpose of performing 
his activities. If he has such a fixed base, 
the income may be taxed in the other Con
tracting State hut only so much of it as is 
attributable to that fixed base. 

2. The term "professiona:l services" in
cludes, e.specially independent scientific, lite
rary, artistic, educational or teaching activi
ties as well as the independent activities of 
physicians, lawyers, engineers, architects, 
dentists and accountants. 

Article 15 

Employments 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 
18, 19 and 20, salaries, wages and other simi
lar remuneration derived by a resident of a 
Contracting State in respect of an employ
ment shall be taxable only in that State 
unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment 
is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other 
State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an 
employment ,exercised in the other Contrac
ting State shall be taxable only in the first
mentioned State if: 

a) the recipient is present in the other 
State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the calendar 
year concerned, and 

b) the remuneration is paid by, or on 
behalf of an employer who is not a resident 
of the other State, and 

c) the remuneration is not borne by a 
permanent establisment or a fixed base 
which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provi
sions of this Article, remuneration in respect 
of an employment exercised aboard a ship or 
aircraft in international traffic may be 
t axed in the Contracting State in which the 
place of effective management of the 1enter
prise is situated. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Styrelseiarvoden eller liknande vederlag, 
som uppbäres av person, bosatt i.i aivfaLsslu
tande stat i egenskap av ledamot i styl'lelse 
(i Portugal conselho de 1administraQao) eller 
förvaltningsråd (i Portugial conselho fiscal) 
för bolag, som har sin hemvist i den andra 
avtalsslutande staten, må beskattas i sist
nämnda st at , likväl så att vederlag, som 
ett bolag betalar till ledamot av sin styrelse 
för fortlöpande verksamhet, beskattas enligt 
bestämmelserna i artikel 15. 

Artikel 17 

Konstnärer och idrottsmän 

Utan hinder av bestämmeLserna i artiklarna 
14 och 15 av detta avtal, må inkomst, som 
professioneUa konstnärer, såsom skådespelare, 
filmskådespelare, radiio- eller televisionsartis
ter och musiker ävensom idrottsmän förvär
var vid verksamhet de personligen utövar 
i denna sin egenskap, beskattas i den avtals
slutande stat i vilken denna verksamhet ut
övas. 

Artikel 18 

Pensioner 

Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i punili:t 1 av artikel 19, skall pen
sioner och andra liknande vederlag, som en 
i avtalsslutande stat bosatt person uppbär 
med anledning av tidigare anställning, be
skattas endast i denna stat. 

Artikel 19 

Offentliga arvoden etc. 

1. Vederlag, äviensom P'ensioner, som av
talsslutande stat eller lokal myndighet eller 
offontligt samfund (personne morale de droi.t 
public) i denna strut av sina medel eller fon
der erlägger till fysisk person för arbete, 
som denne utfört i tjänst eller befattning 
hos den förstnämnda staten el1er hos lokal 
myndighet eller offentligt samfund (per
sonne morale de droit public) i sagda stat, 
må beskattas i denna stat. 

Hl53.2/618 

Article 16 

Directors' f ees 
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Directors' fees and similar payments 
derived by a resident of a Contracting State 
in his capacity as a member of the board of 
directors (in Portugal, conselho de admi
nistraQao) or shareholders' committee (in 
Portugal, conselho fiscal) of a company 
which is a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State, provi
ded that remuneration paid by that company 
to a member of its board of directors in 
respect of the exercise of a continuous 
activity shall be taxable according to the 
provisions of Article 15. 

Article 17 

Artistes and athletes 

Notwithstanding the provisions of Articles 
14 and 15, income derived by public enter
tainers, such as theatre, motion picture, radio 
or television artistes, and musicians, and 
by athletes, from their personal activities 
as such may be taxed in the Contracting 
State in which these activities are ,exercised. 

Article 18 

Pensions 

Subject to the prov1s10ns of paragraph 1 
of Article 19, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Con
tracting State in consideration of past em
ployment shall be taxable only in that State. 

Article 19 

Public remuneration, etc. 

1. Remuneration, including pensions, paid 
by, or ont of funds created by, a Contracting 
State, a local authority or a public com
munity (personne morale de droit public) 
thereof to any individual, in respect of ser
vices rendered to that State, or local authori
t.y or public community (personne morale 
de droit public) thereof inay be taxed in 
that State. 

I 

I 

I 

I 
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2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 
18 av detta avtal tillämpas på vederlag eller 
pensioner, som utbetalas för tjänster ut
förda i samband med närings- eller affärs
verksamhet, bedriven av avtalsslutande stat 
eller av lokal myndighet e1ler offentligt sam
fund (personne morale de droit public) i 
densamma. 

Artikel 20 

Studerande 

Person som är eller tidigare har varit bo
satt i den ena avtalsslutande staten och oom 
tillfälligt vista:s i den andra avtalsslutande 
staten enbart 

a) såsom studerande vid universitet, hög
skola eller skola, eller 

b) såsom praktikant inom handel, lant
bruk, skogshushållning e11er på tekniskt 
område, när han av behörig myndighet 
i den avtalsslutande stat där han är eller 
var bosatt anvisats till annan behörig myn
dighet, eller 

c) såsom mottagare av stipendium, under
stöd eller bidrag från religiös, välgörenhets-, 
vetenskaplig eller pedagogisk organisation i 
huvudsakligt syfte att idka studier eller 
forskning, 

må icke beskattas i denna andra stat 
för penningbelopp, som han mottagit för 
sitt uppehäHe, sin utbildning eller sin prak
tiktjänstgöring, ej heller för stipendier, som 
beviljats honom. Detta gäller även ersätt
ningar, vilka betalas för tjänster, som ut
förts i denna andra stat, om dessa tjänster 
hänför sig till hans studier eller utbildning 
eller om de är nödvändiga för hans uppe
hälle. 

Artikel 21 

Icke särskilt nämnda inkomster 

Inkomster, vilka en person som är bosatt 
i en avtalsslutande stait erhåller och vilka icke 
uttryckligen har nämnts i de föregående ar
tiklarna i detta avtal, beskattas endast i 
nämnda stat. Är dessa inkomster icke enligt 
lagstiftningen i sagda stat skattepliktiga 
i denna stat, må de dock beskattas i den 
andra avtalsslutande staten i överensstämmel
se med dess lagstiftning. 

2. The provisions of Article 15, 16 and 18 
shall apply to remuneration or pensions m 
respect of services rendered in connection 
with any trade or business carried on by 
one vf the Contracting States or local au
thority or public community (personne mo
rale de droit public) thereof. 

Article 20 

Students 

A person who is, or was formerly, resi
dent of a Contracting State and who is 
temporarily present in the other Contracting 
State solely: 

a) as a student at a university, cvllege or 
school, or 

b) as a commercial, agricultural, forestry 
or technical apprentice for the purpose of 
training, to be communicated to the other 
competent authority by the competent au
thority of the Contracting State of which 
he is, or was, a resident, or 

c) as a recipient of a grant, allowance or 
award for the primary purpose of study or 
research from a religious, charitable, scienti
fic or educational organisation 

shall not be taxed in that other State in 
respect of remittances received for the pur
poses of his maintenance, education or 
tmining or in ~espect of a sC!holarship grant. 
The same shall apply to any amount repre
senting remuneration for services rendered 
in that other State, provided that such ser
vices are in connection with his studies or 
training or are necessary for the purpose of 
his maintenam~e. 

Article 21 

Income not expressly mentioned 

Items of incoine of a resident of a Con
tracting State which are not expressly men
tioned in the foregoing Articles of this Con
vention shall be subject to tax only in that 
State. Rowever, if those items of income are 
not subject to tax according to the legislation 
of that State, they may be taxed in the other 
Contracting State in accordance with the 
legislation of that other State. 

Kapitel IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 · 

Förmögenhet 

1. Fast egendom, som defini·erats i artikel 
6 punlrt 2, må beskattas i den avtalsslutande 
stat, i vilken egendomen finnes. 

2. Lös egendom som är hänförlig till 
driftkapitalet för ett företags fasta drift
stäl1e, eller av lös eg.endom tillhörande en 
stadigvarande anordning för utövande av 
yrkesverksamhet, må beskattas i den avtals
slutande stat i vilken det fasta dirftstäHet 
eller den stadigvarande anordningen befin
ner sig. 

3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i in
tern"aJtionell trafik, äviensom lös egendom som 
är hänförlig till nyttjandet av sådana fartyg 
och luftfartyg, beskattas iallenast i den av
talsslutande stat, i vilken företaget i fråga 
har sin faktiska ledning. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som 
i,nnehaves av peTson bosatt i avtalsslutande 
stat, beskaittas al1enast i denna stat. 

Kapitel V 

Metoder för eliminering av dubbel
beskattning 

Artikel 23 
1. Har i Portugal bosatt person inkomst, 

som enligt bestämmelserna i detta avtal må 
beskattas i Finland, skall Portugal från den 
skatt som utgår för denna persons inkomst 
avdraga det skattebel.opp som erlagts i Fin
land. 

Sådant avdrag må likväl icke överstiga den 
dd av den före avdraget utgående portugisis
ka skatten som hänför sig til:l den inkomst 
som beskattas i Finland. 

2. Har i Finland bosatt person inlrnmst 
eller förmögenhet, som enligt bestämmelserna 
i detta avtal må beskattas i Portugal, skall 
Finland, såframt annat iclm föranledes av 
bestämmelserna i punkt 3 av dnna artikel, 
från den skatt som utgår i Finland avdraga 
den del av denna skatt som hänför sig till 
den i Portugal inflytande inkomsten eHer den 
där befintliga förmögenheten. 

Chapter IV 

Tax.ation of capital 

Article 22 

Capital 
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1. Capital represented by immovable pro
perty, as defined in paragraph 2 of Article 
6, may be taxed in the Contracting State in 
which such property is situated. 

2. Capital represented by movable proper
ty forming part of the business property 
of a permanent establishment of an enter
prise, or by movable property pertaining to 
a fixed base used for the performance of 
professional services, may be taxed in the 
Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

3. Ships and aircraft operated in interna
tional traffic, and movable property pertain
ing to the operation of such ships and air
craft, shal'1 be taxable only in the Contract
ing State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 

4. All other elements of capital of a resi
dent of a Contracting State shall be taxable 
only in that State. 

Chapter V 

Methods for elimination of double taxation 

Article 23 
1. Where a resident of Portugal derives 

income which in accordance with t.he provisi
ons of this Convention, may be taxed in 
Finland, Portugal shall aHow as a deduction 
from the tax on the income of that person 
an amount equal to the income tax paid in 
Finland. 

Such deduction shall not, however, exceed 
that part of the Portuguese tax, as computed 
before the deduction is given, which is ap
propriate to the income taxed in Finland. 

2. Where a resident of Finland derives 
income or owns capital which in accordance 
with the provisions of this Convention, may 
be taxed in Portugal, Finland shall, subject 
to the provisions of paragraph 3 of this 
Article, allow as a deduction from the Fin
nish tax that part of the Finnish tax, which 
is appropriate, to the income derived from 
or the capital owned in Portugal. 
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3. Uppbär i F inland bosatt person in
komst, som enligt bestämmelserna i art ik
larna 10, 11 och 12 må beskattas i Portugal, 
skall Finland från den skatt som i Finland 
utgår för denna persons inkomst avdraga det 
skattebelopp som erlagts i Portugal. Sådant 
avdrag må likväl icke överstiga den del av 
den före avdraget utgående finska skatten 
som hänför sig till den .inkomst som upp
bäres från Portugal. 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
3 av denna artikel är dividender, som i 
Portugal hemmahörande bolag utdelat till i 
Finland hemmahörande bolag, befriade från 
finsk skatt i samma utsträckning som divi
denderna enligt lagstiftningen i Finland 
skulle ha varit befriade från finsk skatt, om 
båda bolagen skulle ha varit i Finland hem
mahörande bolag. 

5. ·Har fullständig befri<else beviljats från 
portugisisk inlrnmstskatt på dividMder, rän
tor och royalties el1er har denna skatt ned
satts, skall bestämmelserna i punkt 3 tilläm
pas som om dylik befrielse eller nedsättning 
icke skullre ha beviljats. 

Kapitel VI 

Särskilda föreskrifter 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande stat må 
icke i den andra avtalsslutande staten bli 
föremål för någon beskattning eller någon 
därmed sarrnmanhängande förpliktelse av an
nat slag eHer mer tyngande än den beskatt 
ning och de därmed sammanhängande för
pliktelser som medborgarna i den senare 
stai1Jen är el1er kan bli underkastade under 
samma förhållanden. 

2. Uttrycket "medborgare" avser: 

a) alla fysiska personer, som innehar med
borgarskap i en avtalsslutande stat; 

b) alla juridiska personer och andra sam
manslutningar, som bildats jämlikt gällande 
lag i avtalsslutande stat. 

3. Beskattningen av ett fast driftställ~, 
som företag i avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, skall i denna 
andra stat icke vara mindre fördelaktig än 

3. Where a resident of Finland derives 
income, which, in accordance with t he pro
visions of Articles 10, 11 and 12, may · be 
taxed in Portugal, F inland shall allow as a 
deduction from the Finnish tax on the in
come of that person an amount equal to the 
tax paid in Portugal. Such deduction shall 
not, however, exceed that part of the Finnish 
tax, as computed before the deduction is 
given, which is appropriate to t.he income 
derived from Portugal. 

4. Notwithstanding the provisions of para
graph 3, dividends attributed by a company 
which is a resident of Portugal to a company 
which is a resident of Finland shall be ex
empt from Finnish tax, to the cextent that 
the dividends would have been exempt under 
Finnish law if both companies had been 
Finnish companies. 

5. The provisions of paragraph 3 shall also 
apply when the Portuguese income tax ap
propriate to dividends, interest and royal
ties has been wholly relieved or reduced as 
if no such relief had been given or no such 
reduction had been allowed. 

Chapter VI 

Special provisions 

Article 24 

N on-discrimination 

1. The nationals of a Contracting State 
shaH not be subjected in the other Contract
ing State to any taxation or any requirement 
connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other 
State in the same circumstances are or may 
be subjected. 

2. The term "nationals" means: 
a) all individuals possessing the nationality 

of a Contracting State; 
b) all legal persons, partnerships and 

associations deriving their status as such 
from the law in force in a Contracting State. 

3. The taxation on a permanent establish~ 
ment which an enterprice of a Contracting 
State has in the other Contracting State 
shall not be less favourably levied in that 

beskattningen av företag i den andra staten, 
som bedrhner verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse sk!all !icke anses med
föra förpliktelse för avt a1sslutande stat 'll!t t 
medgiva personer, som är bosatta i den andra 
avtalsslutande staten, sådan räJtt till person
liga avdrag vid beskattningen, skattebefriel
ser eller skaittenedsättningar på grund av 
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj 
som medgives personer, som är bosatta i den 
förstnämnda staten. 

4. Företag i avt alsslutande stat , vars 
kapital direkt el1er indirekt antingen helt 
eller delvis äges eller kontrolleras av en eller 
fl!era i den andra avtalsslutande staten bo
satta personer, må icke i den förstnämnda 
staten bli föremål för någon beskattning eller 
någon därmed sammanhängande förpliktelse 
av annat slag· eller mer tyngande än den 
beskattning och die därmed sammanhängande 
förpliktelser som andra liknande företag i 
denna förstnämnda stat är €!ler kan bli un
derkastade. 

5. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
artikel alla skat ter, av vad namn och slag de 
vara må. 

Artikel 25 

Ömsesidigt avtals[ örfarande 

1. Anser i avtalsslutande sbat bosatt per
son att i en avtalsslutande stait ·eller i båda 
avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder, 
vilka för honom medfört eller k!Ommer att 
medföra en mot detta avtal stridande beskatt
ning, må han, oberoende av de rättsmedel 
som är honom förbehållna enligt berörda 
staters interna lagstiftning, göra framställ
ning i saken hos behörig myndighet i den stat 
i vilken han är bosatt. 

Yrkande i saken skall göras inom två år 
sedan den senast påförda skatten tillkänna
givits eller, om fråga är om skatteinnehåll
ning vid källan, räknat från den dag då den 
förskottsskattunderkastade inkomsten ut
betalades. 

2. Finner den behöriga myndigheten fram
ställningen grundad, men kan den icke själv 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, 
skall myndigheten söka lösa frågan ~nom 
ömsesidig överenskommelse med den behöriga 
myndigheten i den andra avtalslutande stia-
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other State than the taxation levied on en
terprises of that other State carrying on the 
same activities. 

This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State Lo grant to 
residents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reductions 
for taxation purpose:s on account of civil 
status or family responsibilities which it 
grants to its own residents. 

4. Enterprises of a Contracting State, 
the capita.I of which is wholly or partly own
ed or controlled, directly or indirectly, by 
one or more residents of the other Contract
ing State, shall not be subjected in the first
mentioned Contracting State to any taxa
tion or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of that first-men
tioned State are or may be subjected. 

5. In this Article the term "taxation" 
rneans taxes of every kind and description. 

Article 25 

M utual agreement procedure 

1. Where a resident of a Contracting 
State considers that the actions of one or both 
of the Contracting States result or will 
result for him in taxation not in accordance 
with this Convention, he may, notwithstand
ing the remedies provided by the national 
Jaws of those States, present his case to the 
competent authority of the Contracting 
State of which he is a resident. 

The claim has to be lodged within a period 
of two years from the date of the notification 
of the tax lastly imposed or in the case of 
witholding at source from the date of the 
payment of the income subject to such with
holding. 

2. The competent authority shall endeav
our, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive 
at an appropriate solution, to resolve the case 
by mutual agreement with the competent 
authority of the other Contracting State, 

.1 
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ten, så att en mot detta 1avtal stridande be
skattning undvilms. 

3. De behöriga myndigheterna i de av
t alsslutande staterna skall eftersträvia att 
genom ömsesidig överenskommelse undanröja 
svårigheter eller tvivielsmål, som uppkommer 
rörande tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal. De kan även föra förhandlingar 
om förihindrande av dubbelbeskattning i 
sådana fall, som ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterrra i de avtals
slutande staterna må i det syfte, som avses 
i de föregående punkterna, för att uppnå 
överenskommelse rådgöra direkt med var
andra. Ifall muntliga överläggningar fö11e
faller att underlätta en öve:mnskommelse, må 
sådana överläggningar äga rum i en kom
mission, bestående av rep1'esentanter för de 
behörig·a myndighet,erna i de båda avtalsslu
tande staterna. 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall ömsesidigt utbyta 
upplysningar, vilka är nödiga för verk
ställigheten av detta avtal samt för att de 
lagar i de avta1sslutande staterna som gäller 
i detta avtal avsedda slmtter skall kunna 
verkställas i den mån beskattning på grund 
av dem beröres av detta avtal. Alla sålunda 
utbytta upplysningar Rkall hållas hemliga 
och må icke yppias för andra personer eller 
myndigheter än dem som har till uppgift att 
fastställa eller uppbära de skatter som är 
föremål för detta avtal. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall likväl 
i0ke tolkas så att de skulle förplikta avtals
slutande st,at att: 

a) vidtaga 'administrativa åtgärder, som 
icike står i överensstämmelse med dess eller 
den andra avtalsslutande statens lagstiftning· 
eller administrativa praxis ; 
. b) lämna detaljemde upplysningar, vilka 
mom gränserna för lag eller normalt ad
ministrativt förfarande icke kan införskaffas 
i den ena el1er den andra avtalsslutande 
staten ; 

c) lämna upplysningar, vilka skulle röja 
affärshemlighet, industri- eller yrkesbiemlig
het eller i näringsverksamhet nyttjat förfa
ringssätt, el1er upplysningar, vilkas med
delande skulle skada den allmänna ordningen 
( ordre public) 

with a view to the avoidance of taxation not 
in accordance with the Convention. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties ,or doubts 
arising as to the interpretation or application 
of the Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxa
tion in cases not provided for in the Con
vention. 

4. The competent authorities of the Con
tracting States may communicate with €ach 
other directly for the purpose of reaching 
an agTeement in the sense of the preceding 
paragraphs. When it seems advisable in order 
to reach agreement to have an oral exchange 
of opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of represen
tatives of the competent authorities of the 
Contracting States. 

Article 26 

Exchange of information 

1. ;The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange such infor
mation as is necessary for the carrying ont 
of this Convention and of the domestic laws 
of the Contracting States concerning taxes 
covered by this Convention insofar as the 
taxation thereunder is in accordance with 
this Convention. Any information so exhanged 
shall be treated as secret and shall not be 
disclosed to any persons or authorities other 
than those concerned with the assessment or 
collection of the taxes which are the subject · 
of the Convention. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 be construed so as to impose on 
one of the Contracting States the obligation: 

a) to carry out administrative measures 
at variance with the laws or the administra
tive practice of that or of the other Con
tracting State; 

b) to supply particulars which are not 
obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of 
the other Contracting State; 

c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, com
mercial or professional secret or trade or 
industr:ial process, or information, the dis
closure of which would be contrary to public 
policy ( ordre public). 

I 
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Artikel 27 

Diplomater och konsuler 

Detta avtal berör iclm sådana privile
gier i beskattningshänseende, vilka enligt 
folkrättens aUmänna regler eller jämlikt be
stämmelser i särskilda överenskommelser till
kommer diplomatiska dler konsulära tjänste
män. 

Artikel 28 

Territoriell utvidgning 

1. Detta avtal må, antingen i dess helhet 
eller med ,erforderliga jämkningar, utsträckas 
till att avse vilken del som helst av Portugals 
territorium, som uttryckligen har undan
tagits från avtalets tillämpning·sområde och 
som uppbär skatter, vilka väsentligen är av 
samma natur som de skatter som avses i 
detta avtal. Varje sådan utvidgning av av
tarets tillämpningsområde träder i kraft den 
dag och med de förbehåll och villkor, in
begTipet villlrnr angående avtalets upp
hörande, som bestämmes och överenskom
mes meHan de avtalsslutande staterna genom 
notväxling på diplomatisk väg eller eljest 
genom tillämpning av sådant förfarande som 
förutsättes i de båda avhlsslutande staternas 
grundlagar. 

2. Har mellan de avtalsslutande staterna 
iJke annorlunda överenskommits avbryter 
en uppsägning av avtalet från någondera 
avtalsslutande pa~tens sida i enlighet med 
artilrel 30, om den sker på det sätt som anges 
i nämnda artikel, avtalets tillämpning på 
varje sådan del av Portugals territorium till 
vilken avtalets tillämpning enligt denna arti
kel har utvidgats. 

~pitel VII 

övriga föreskrifter 

Artikel 29 

Ikraftträdandet 

1. Detta avtal skall ratifi0eras och ratifi
lmtionshandlingarna skall utväxlas i Lissabon 
så snart som möjligt. 

2. Avtalet träder i kraft en månad · efter 
utväxlingen 1av ratif:i!kationshandlingarna och 
dess bestämmelser skall första gången till
lämpas: 

- · - ·-· - ·- - --~ --
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Article 27 

Diplomatic and consular of ficials 

Nothing in this Convention shall affect the 
fiscal privileges of diplomatic or consular 
officials linder the general rules of internatio
nal law or under the provisions of special 
agreements. 

Article 28 

Territorial extension 

1. This Convention may be extended, 
either in its entirety or with any necessary 

. modifications, to any part of the territory 
of Portugal which is implicitly excluded 
from the application of the Convention and 
which imposes taxes substantia1lly simHar in 
character to those to which the Convention 
applies. Any such extension shall take effect 
from such date and subject to such mo
difications and conditions, including condi
tions as to termination, as may be specified 
and agreed between the Contracting States 
in notes to be exchanged through diplomatic 
channels or in any other manner in accordan
ce with their constitutional procedure. 

2. Unless otherwise agreed by both Con
tracting States, the denunciation of the 
Convention by one of them under Article 30 
shall terminate, in the manner provided for 
in that Article, the application of the Con
vention to any part of the territory of Por
tugal to which it has been extended under 
this Article. 

Chapter VII 

Final Provisions 

Article 29 

Entry into f orce 

1. This Convention shall be ratified and 
the instruments of ratification shall be ex
changed at Lisbon as soon as possible. 

2. The Convention shall enter into force 
orre month after the exchange of instruments 
of ratification and its provisions shall have 
effect for the first time: 

I 

111: I 
i. I 

i 
I 

',[ 



24 

a) på de skatter som innehålles vid källan 
och vilkas tillämpning grundar sig på om
ständighet, som inträffar den 1 januari ka
lenderåret näst efter det år då avtauet träder 
i kraft eller däreft~r; 

b) i fråga om övriga inkomstskatter på 
inkomst som inflyter under kalenderåret näst 
efter det år då avtalet träder i kraft: 

c) i fråga om förmögenhetsskatter på för
mögenhet som ägts under kalenderåret näst 
ef.ber det år då avtalet trätt i kraft. 

Artikel 30 

Upphörandet 

Detta avtal är i ikraft rtill dess det upp
säges av någondera avtalsslutande staten. 
Vardera avtalsslutande staten må på diplo
matisk väg uppsäga avtalet genom att lämna 
meddelande senast sex månader före kalen
derårets utgång. I händelse av sådan upp
sägning skall avtalet upphöra att vara i 
krafa: 

a) i fråga om de skatter som innehåBes vid 
källan och vilkas tillämpning grundar sig på 
omständighet, som inträffar den 1 januari 
kalenderåret näst efter det år då avt'alet 
uppsäges eller därefter; 

b) i fråga om övriga inkomstskatter på 
inkomst, som inflyter den 1 januari kalender
året näst efter det år då avtalet uppsagts 
eller därefter; 

c) i fråga om förmögenhetsskatter på för
mögenhet som ägts den 1 januari kalenderåret 
näst efter deit år då avtalet uppsagts eller 
därefter. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill behörigen befullmäktigade ombud för 
de båda avtalsslutande staterna undertecknat 
detta avtal och försett detsamma med sina 
sigill. 

Som skedde i Helsingfors den 27 april 
1970 i två exemplar på engelska språket. 

För Finlands regering: 

Paul Gustafsson 

För Portugals regering: 

J oao Rodrigues Af fra 

a) in respect of taxes withheld at source, 
the fäet giving rise to them appearing on or 
after the lst J anuary in the calendar year 
next following that in which the Convention 
enters into force; 

b) in respect of other taxes on income, as 
to income arising in the calendar year next 
following that in which the Convention 
enters into force; 

c) in respect of taxes on capital, as to 
capital owned in the calendar year next 
followirig that in which the Convention 
enters into force. 

Article 30 

Termination 

This Convention sha:ll remain in force 
until denounced by one of the Contracting 
States. Either Contracting State may de
nounce the Convention, through diplomatic 
channels, by giving notice of termination at 
least six months before the end of any 
calendar year. In such event, .the Convention 
shall cease to ha ve effect: 

a) in respect of taxes withheld at source, 
the fact giving rise to them appearing on 
or after the lst J anuary in the calendar year 
next following that in which the notice is 
given; 

b) in respect of other taxes on income, 
as to income arising on or after the lst 
J anuary in the calendar year next following 
that in which the notice is given; 

c) in respect of taxes on capital, as to 
capital owned on or after the lst January in 
the calendar year next following that in 
which the notice is given. 

In witness whereof the Plenipotentiaries 
of the two States have signed the Convention 
and have affixed thereto their seals. 

Done in duplicate at Helsinki, this 27th 
day of April, 1970, in the English language. 

For the Government of Finland: 

Paul Gustafsson 

For the Government of Portugal: 

J oiio Rodrigues Af f ra, 


