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Kris~an ~s{;in

Hallituksen esitys Eduskunnalle Espanjan kanssa tehdyn
tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi
tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä.
Suornen ja Espanjan välillä on voimassa 15
päivänä marrasikuuta 196 7 'tehty kaksinkertaisen verotuksen estämistä kos'keva sopimus
( SopS 67 / 68) . Tätä sopimusta on täydennetty
18 ja 24 1päivänä elokuuta 1970 tapahtuneella
noo~tien vaihdolla. Noovtien vaihto kävi tarpeelliseksi Suomessa .tammikuun 1 päivänä 1969
voimaan tulleen elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360 / 68) johdosta. Kyseisen lain
- lyhennettynä EVL - mukaan osakeyhtiö ja
osuuskunta makisavait periaatteessa veron kaikes:ta tulostaan. Osa:keyhtiön ja osuusikunnan
osink:ona ja osuuspääoman kotikona jakarna
voitto on näin ollen jo kertaalleen verotettu
jakajan kädessä. Kun saajaa sir.ten vielä verotetaan osingosta ja osuuspääoman korosta, muodostuu verotus kaks.inker.taiseksi. Tällaisen keitjuverotuksen suomalaisren osakeyhtiöiden ja
osuusikuntien kesikinäis1ssä suhteissa estää
EVL 6 §: n · 5 kohdan säännös. Sen mukaan
kotimaisen osaJ.reyhtiön tai osuuskunnan :toi·selta ko.timaise1ta osakeyhtiö1tä tai osuuskunnalta saamait osingot ja osuuspääoman korot
eivät ole veronalaista tuloa. Raha-, valkuu'tusja elä:kelaitoksen sekä arvopaperikauppiaan veronalaista tuloa ovat k.uitenkin saman lain!kohdan mukaan muusta kuin käyttöomaisuuteen
kuuluvasta osailclceesta tai osuudesta saadurt:
osingot ja korat 1silloinkin, kun osingon 1tai
koron on jakanuit kotimainen yhteisö. Mainitut
säännökset koskevat sekä valtion 1tuloveroa
että kunnalli·sveroa.
Edellä tarkoitetut uudet säännijkset muuttivait EVL:n voimaantuloon saaikka tapahtunutta
osinkojen verotusta muun muassa siten, e:ttei
kotimaisen osakeyhtiön ulkornaiselta osakeyh:tiönä pideträvältä oikeushenkilölitä saamaa osinkoa enää voitu katsoa valtion tuloverosta vapaaksi tuloksi, kuten v;erOltuskäytännössä oli
siihen saakka :tehty. Ulkomailta saa.tu osinkotulo on ollut kunnallisverotukisessa veronalaista
tuloa, kuten se on EVL:n voimaantulonkin
jälkeen.
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Voimassa olevan vuonna 1967 :tehdyn verosopimuksen 10 artiJklan 1 kohdan mukaan sopimusvaltiossa asuvan yhtiön toisessa sopimusvaltiossa asuvalle hen:kilölle maksamista osingoista voidaan verottaa tässä •toisessa sopimusvaltiossa. Saman artiklan 2 kohdan mukaan
sopimusva1tio, jonka asukas osingon maksava
yhtiö on, voi myäs verottaa osingosta lainsäädäntönsä mukaisesti. Tällöin ei veron määrä
kuitenkaan Espanjan· verosopimuksen mukaan
saa ylittää 10 prosenttia osingon kokonaismäärästä, jos vastaanot:taja on yhtiö, joka omistaa
välittömästi 25 prosenttia maksavan yhtiön pää- omas:ta, eiikä muissa tapauksissa 15 prosenttia
osingon kdkonaismääräs,tä.
Yhtiöllä tarkoitetaan sanotussa sopimuksessa
kaiildda oikeushenkilöi:tä ja sellaisia yhteisöjä,
,joita v;erotuksellises:ti käsiitellään oikeushenkilöinä. Osingolla :tarkoitetaan 1tuloa, joka on
saatu osakikeista, voitto-osuustodistuksista ,tai
-oilkeuksista, kaivososakkeista, perustajaosuuksiista 1tai muista oiikeuksista, jotka osallistuva/t
voi:ttoon olemaua velkasuhteeseen perustuvia
saatavia, samoin kuin muista yhtiöoikeuksista
saatua · tuloa, jdka sen valtion verolainsäädännön mukaan, missä asuva maksun suorititava
yhtiö on, katsotaan osakkeista saaduksi 1tuloksi.
Näin ollen Espanjasta Suomeen suomalaiselle
osaikeyhtiölle tai osuuskunnalle kertyvä osinko
:tai osuuspääoman korko olisivat täällä saajan
kädessä veronalaista ituloa, jollei voimassa olevaa verosopimusta olisi muutettu. Muutoksen
ulottuessa kunnallisveroori, merkitsee se ennesitään laajennettua verovapautita Espanjasta kertyville osingoille. EVL:n voimaantulos:ta lähtien on suomalainen osaikeyhtiö ja osuuskunta
voinU:t vähentää sanotuista osinkotuloista ja
osuuspääoman korkO!tuloista Suomessa maksettavasta verosta Espanjassa niistä suoritetun
edellä mainitun enintään 10 tai 15 prosentin
veron. Verosopimuksen muutoksen johdosta ei
enää ole olemassa sellaisrta Suornen veroa, jos:ta
suomalainen osakeyhtiö tai osuus:kunta voisi
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Espanjan ulkoasiainministeri Suomen suurlähet tiläälle.
San Sebastianissa, elolmun 24 päivänä 1970.
Herra Suurlähettiläs:

San Sebastian, 24 de Agosto de 1970.
. Seiior Bmbajador:

Minulla on kunnia viita:ta kuluv·an kuukauden 18 päivältä olevaan nOOlttiinne, joika kuuluu seuraavasiti:

T engo la honra de referirme a su Nota de
fecha 18 del mes en curso, que dke oomo
Stigue:

MinuJJa on kunnia ilmoittaa Teidän Ylihäisyydellenne, että Espanjan hallitus on yhtä
mie!tä edellä olevasta.

Tengo la honra de manifestiar å Vuesitra
Excelencia la conformidad del Gohierno
espaiiol eon cuanto anttecede.

Vasltaanottia:kaa
Gregorio L6pez Bravo

Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Spanien
ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.

Le ruego acepte, seiior Embajador, las
seguridades de mi alta consideraci6n.
Gregorio L6pez Bravo

Mellan Finland och Spanien gäller ett
den 15 november 1967 ingånget avtal för
förhindrande av dubbelbeskattning av ·inkomst
och förmögenhet (Fördr.ser. 67/68). Detta
av,tal har komplettJerats genom en notväxling
av den 18 ooh 24 augusti 1970. Notväxlingen
nödvändiggjordes av lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet (360/68), som
trädde i krafa i Finland den 1 januari 1969.
Enligt ifrågavarande lag erlägger a:kitiebolag ooh
andelslag i princip skaitJt på all inkomst. Den
vinst som aktiebolag och andelslag u:tidelar i
form av dividend och ränta på andelskapital
är sålunda redan en gång beskattad i utdelarens hand. Då emottagaren ytterligare beskattas för dividenden eller räntan på andelskapitaJ,
8lir beskattningen dubbel. Dylik kedjebeskattning i de inbördes relationerna mellan
finska aktiebolag och andelslag förhindras
av stadgandet i 6 § 5 punkrten lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
Enligt denna är dividender och räntor på andelskaipital, som inhemstkit aktiebolag eller andelslag erhållit från iiihemskt aktiebolag eller
andelslag, icke ska:ttepliktig inkomst. Enligt
samma lagrum är dock dividender och räntor
ipå akltier eller andelar, vilka icke hör till anläggningstillgångar, skattepliktig inkomst för
penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt ävensom för den som bedriver handel med värdepapper, även om dividenden
eller räntan utdelats av inhemskt bolag. Sagda
S1tadganden gäller såväl inikomsts.kaititen itill staten som kommunalskatten.
Genom de ovan nämnda nya stadganden
ändrades den beska:ttning av dividender som
varit gällande ända tills lagen om beskattning
av inkomst av näringsverksamhet trädde i kraft
bl.a. sålunda, att dividend som inhemskn: aktiebolag erhållit av utländsk juridisk person
som bör betraktas såsom aktiebolag, icke
längre kunde anses såsom från inkomst·s katt
till staten befriad inkomst såsom fallet .tidigare varit i ska:ttepraxis. Från utlandet erhållen dividendinkomsit har i kommunalbeskat1tningen varit skattepliktig inkomst såsom
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den alltjämt är ookså sedan lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet trätit
i kraft.
Enligt 1 punkten av artikel 10 i det år
1967 ingångna skatteavtalet må dividend, som
i den ena av.talssluitande staten hemmahörande
bolag utbetalar .till i den andra avtalsslutande
staten bosatt person, beskattas i denna andra
avtalsslutande stat. Enligt 2 punkten i samma
artikel får avtalsslutande stat, i vilken det dividendutbetalande bolaget har sin hemvist, även
beskait:ta dividender i enlighet med sin lagstiftning. Härvid får dock inte skattesatsen
enligt skauteaVitalet med Spanien överstiga 10
procent av totalbeloppet av dividenderna, om
mottagaren är ett bolag som direkt äger 25
procent av det utbetalande bolagets kapi:tal, ·och
i övriga fa:ll inte ÖVlerstiga 15 procent av totalbeloppet.
UtJtrycket "bolag" i sagda avtal åsyftar alla
juridiska personer och sådan samfund, vilka i beska.ttningshänseende behandlas såsom juridiska
personer. Med dividend avses inkomst, som
erhållits av aktier, vinstandelsbevis eller -rättigheter, gruva:ktier, stiftarandelar eller andra
rättigheter, vilika utan a:tt vara på skuldförhållande grundade fordringar medför del i ·
vins,t, ävensom övrig av bolagsandelar ·erhållen
inkomst, ·som enligt skattelagstiftnin.gen i den
sitat där bolaget som verkställer utbetalningen
har sin hemvist, betraktas såsom inkomst av
~ktier.

Sålunda skulle från Spanien itill finskt aktiebolag eller andelslag i Finland inflytande
dividender eller räntor på andelskapital här utgöra skattepliktig inkomst i mottagarens hand,
ifall gällande avtal iCke skulle ha ändrats. Då
ändringen även omfattar kommunalskatten, innebär den en mer omfattande skaitrefrihet för de
från Spanien inflytande dividenderna än itidigare. Sedan lagen om beskattning av inkom~t
av näringsverksamhet trädde i krafit har ett
finskt aktiebolag eller andelslag kunnat från
den ränta, s0m i Finland sikall erläggas på
sagda dividendink:oms.ter och inkomStter av räntor på ·andelskapital avdra den ovannämnda i

I
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Spanien för dem erlagda skatten om hög;S1t 10
eller 15 procent. Med anledning av ändringen
av sikatiteavtalet exisrerar det icke längre i
Finland någon sådan skatt från villren inhemsikt aktiebolag eller andelslag skulle kunna
avdra den skatt som i Spanien påföres dividender.
I fråga om de inkomster som inflyiter till
Spanien från Finland har ingen förändring
skett angående behandlingen i beskautningshänseende.
Fastän ikraftträdandet av lagen om beskattning av inkomS1t av näring;sverksamhet också
ändrade beskat1tningen i Finhind av dividendinkomst eller annan därmed jämförlig inkomst
som inflyter från sådana länder med vil:ka
Finland har ingått slkatteavtail, var regeringens
avsikit att i efiterhand genom att komplettera
skatteavtalen hos oss å:terinföra det tidigare
sättet för behandling av sagda inkomster i
beskattningshänseende. Det är nu fråga om en
dylik ändring för det med Spanien ingångna
skatteavtalets vidkommande. Ändringen har

genomförts såilunda, att till artikel 23 i skatteavtalet med Spanien har fogats en bestämmelse
enligt vilken dividendinkomst från ett spansk!t
bolag :till eiut finskt bolag är i Finland befriad
från skatt på samma villkor och i samma omfattning som skulle vara fallet, om båda bolagen skulle vara finsika.
Med stöd av vad ovan anfötits föreslås i
enlighet med 33 § regeringsformen.,

att Riksdagen måtte godkänna de bestämmelser i det med Spanien genom
notväxling ingångna avtalet om ändring
av det mellan Republiken Finland och
Spanien ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst
och förmögenhet, vilka kräver Riksdagens samtycke.
Enär det ifrågav-.irande av.talet innehåller
bestämmelser, vilka hör till lagstiftningens område, förelägges Riksdagen samtidigt till antagande följande lagförslag:

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Spanien ingångna
avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgais:
Bes:tämmelserna i det genom notväxling den
18 och 24 augusti 1970 ingångna aV\talet angående ändring av det med Spanien den 15 november 1967 ingångna avtalet för förhindrande
av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet sikail., såvitt de hör till lagstifaningens

område, vara i kraft ,såsom om dem överens~
kommits.
Närmare föreskrifter angående · verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning.

Helsingfors den 4 december 1970.
Republikens President

'LJ R. Ho
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Minislter för utdkesärendena
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NOTVÄXLING

Finlands Ambassadör till Spaniens minister för utrikesärendena.
San Sebastian, den 18 augusti 1970.

San Sebastian, 18 de Agosto de 1970.

Herr Minister,

Excelentfaimo Sefior Ministro:

Jag har äran hänvisa till det mellan Republiken Finland och Spanien ingångna avtalet för
förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst
ooh ffämögenhet, viliket undertecknades den
15 november 1967, och föreslå, a't!t mellari
Finland och Spanien måtte ingås ett avtal,
genom vilket till ar.tikel 23 i nämnda aVrtaJ
fugais en fjärde punkt av följande innehåll:

T1engo la honra de referirme aJ. Convenio
enJtre la Republica de Finlandia y Espafia para
evitar la doble imposici6n en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el: patrimonio,
fumado el dfa 15 de Noviembre de 1967, y
de proponer se establezca un convenio enitre
Finlandia y Espafia, por el cual se agregue
un cuarto parrafo a1 Antfculo 23 de dicho
Convenio, cuyo con:tenido serfa el siguiente:
"No obstante 10 esitablecido en el parrafo
2 de eiste Artfculo, los dividendos pagados
por una sociedad residente de Espafia, ·a una
sociedad residente de Finlandia, estaran exentos del impuesto finlandes en la medida y
condiciones en que tal desgravaci6n serfa
concedida en virtud de la legislaci6n interna
de Finlandia en el caso de que ·a:mbas socieclades fuesen residentes de Finlandia."
En el caso de que pueda ser aceptada por
parte de Espafia esta proposici6n, tengo el
honor de proponer asimismo que esta nota y
au con:tesitaci6n formen . el Convenio entre
Finiandia y Espafia sobre el particular, el
cual entrara en vigor el trigesimo dfa despu6s
que les Gobiernos de los estados contratantes
se hayan comunicado reciprocamente que han
cumplido las condiciones previas constitucionales, necesarias para su entrada en vigor, y
que se aplicara per primera ves 1a la imposici6n, que tendra lugar el afio de la entrada
en vigor del mismo.

"Utan hinder av beSltämmdsema i punkJt
.två av denna at1ti:kel är dividender som ibdlag
med hemvisit i Spanien utbetalar till bolag
med hemvist i Finland fritagna från finsk skatt
i samma omfattning och på samma villkor
som dylik skattefrihe:t skulle beviljas med stöd
av finsk intern lagstiftning i det fall, aitt :båda
bolagen skulle ha hemvist i Finland."
1

Såvida detta förslag kan godkännas från
spansk sida, har jag äran att vidare föreslå, aJtt denna not och Edetit svar skall utgöra ett av:tal melilan Finland och Spanien i
denna 1sak och att avtalet 1träder i kraft den
30 dagen efter det de avtalssilutande parternas
regeringar har meddelat varandra att de UPP'"
fyllt de fordringar enligt staitsförfuttningen
som ikraftträdandelt förutsätter samt att det
!tillämpas första gången vid den beskattning
som sker det år av,tale:t 1träder i kraft.

Mottag, Eders Excellens, försäkran om min
mest utmärlkta högaktning.

Ruego acepte Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas alta y dis.tinguida consideraci6n.

Juha Montonen

Juha Mon.tonen
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Spaniens Minister för utrikesärendena till Finlands Ambassadör.
San Sebastia, den 24 augusti 1970.

San Sebastian, 24 de Agosito de 1970.

Herr Ambassadör,

Senor Embajador:

Jag har äran hänvisa itiJl Eder så lydande
not av den 18 dennes:

Tengo la honra de referirme a su Nota de
fecha 18 del mes en curso, que dice como
sigue:

--------------------------- -------------------------Jag har ären meddela Eders Excellen~, at~
Spaniens regering är av samma uppfatttrung 1
ovannämnda fråga.
:M/ottag .. .

Gregorio L6pez Bravo

Tengo la honra de manif.es,tar a Vuesitra
Excelencia la oonformidad del Gobierno
1espafiol eon cuan:to antecede.
Le ruego acepte, sefior Embajador, las
seguridades de mi alta consideraci6n.

Gregorio L6pez Bravo

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Spanien
ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.
Mellan Finland och Spanien gäller ett
den 15 november 1967 ingånget avtal för
förhfodrande av dubbelbeskattning av inkomst
och förmögenhett: ( Fördr .ser. 67 / 68). Detta
av;tal har komplettJerats genom en n01tväxling
av den 18 och 24 augusti 1970. Notväxlingen
nödvändiggjordes av lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet ( 360 / 68), 1som
trädde i kraft i Finland den 1 januari 1969.
Enligt ifrågavarande lag erlägger akitiebolag ooh
andelslag i princip skatt på all inkomst. Den
vinst som aiktiebolag ooh andelslag u'!ldelar i
form av dividend och ränta på andelskapital
är sålunda redan en gång beska:ttad i utdelarens hand. Då emottagaren ytterligare beskattas för dividenden eller räntan på andelskapital,
l:>lir beskattningen dubbel. Dylik kedjebeskattning i de inbördes relaitionerna mellan
finska aktiebolag och andelsJag förhindras
av stadgandet i 6 § 5 punkten lagen om
beskattning av inkoms:t av näringsverksamhet.
Enligt denna är dividender och räntor på andelskaipital, som inhemstkit aik:tiebolag eller andelslag erhållit från inhemsikt aktieboJag eller
andelslag, iclre sika:ttepli:ktig inkomst. Enligt
samma lagrum är dock dividender och räntor
på akitier eller andelar, vilka icke hör :till anläggningstillgångar, skattepliktig inkoms,t för
penninginrättning samt försäkring;s- och pensionsanstalt ävensom för den som bedriver handel med värdepapper, även om dividenden
eller räntan utdelats av inhemskt bolag. Sagda
stadganden gäller såväl inkoms:tskait1ten ttill staten som lrommunalskatten.
Genom de ovan nämnda nya stadganden
ändrades den beska:ttning av dividender som
varit gällande ända tills lagen om beskattning
av inkomst av näringsverksamhe:t trädde i kraft
bl.a. sålunda, att dividend som inhemskit ak·tiebolag erhållit av utländsk juridisk person
som bör betraktas såsom aktiebolag, icke
längre kunde anses såsom från inkomstskatt
till staten befriad inkomst såsom falle:t tidigare Vlari!t i skattepraxis. Från utlandet erhållen dividendinkomSlt har i kommunalbeskatltningen vadt skattepliktig inkomst såsom
16031/70

den alltjämt är ookså sedan lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet >trätt
i kraft.
Enligt 1 punkten av artikel 10 i det år
196 7 ingångna skatteavtalet må dividend, som
i den ena av.talss!Uitande staten hemmahörande
bolag utbetalar till i den andra avtalsslutande
staten bosatt person, beskattas i denna andra
avtalsslutande stat. Enligt ·2 punkten i samma
artikel får avtalsslutande stat, i vilken det dividendutbetalande bolaget har sin hemvist, även
beskairta dividender i enlighet med sin lagstifaning. Härvid får dock inte skattesatsen
enligit skatiteav:talet med Sparuen översitiga 10
procent av totalbeloppet av dividenderna, om
mottagaren är ett bolag som direkt äger 25
procent av det utbetalande bolagets kapital, och
i övriga fa:ll inte övers:tiga 15 procent av totalbeloppet.
Utitryoket "bolag" i sagda avtal åsyftar alla
juridiska personer och sådan samfund, vilka i beskattningshänseende behandlas såsom juridiska
personer. Med dividend avses inkomst, som
erhållits av aktier, vinstandelsbevis eller -rättigheter, gruvatkitier, •stiftarandelar d1er andra
rättigheter, vilika utan a:tt vara på skuldförhållande grundade fordringar medför . dd i
vins,t, ävensom övrig av bolagsandelar erhållen
inkomst, som enligt skattelagstittningen i den
sitat där bolaget som verks1täller utbetalningen
har sin hemvist, betraktas såsom inkomst av
aktier.
Sålunda skulle från Spanien itill finskt aiktiebolag eller andelslag i Finland inflytande
dividender eller räntor på andelskapital här utgöra skattepliktig inkomst i mottagarens hand,
ifall gällande avtal icke skulle ha ändrats. Då
ändr·ingen även omfattar kommunalskatten, innebär den en mer omfattande s!kat1:1efrihet för de
från Spanien inflytande dividenderna än rtidi- .
gare. Sedan lagen om beskattning av inkomSlt
av näringsverksamhet trädde i krafit har ett
finskt a:ktiebolag eller andelslag kunnat från
den ränta, som i Finland skall erläggas på
sagda dividendinkoms.ter och inkomstter av räntor på .andelskapital avdra den ovannämnda i
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Spanien för dem erlagda skatten om högst 10
eller 15 procent. Med anledning av ändringen
av sikatiteavtalet existerar det icke längre i
Finland någon sådan sikatt från villren inhemsikt aktiebolag eller andelslag skulle kunna
avdra den skat;t som i Spanien påföres dividender.
I fråga om de inkomster som inflyiter till
Spanien från Finland har ingen förändring
skett angående behandlingen i beskattningshänseende.
Fastän ikraftträdandet av lagen om besik.att:ning av inkomS!t av näring;sverksamhet också
ändrade beskat1tningen i Finland 'av dividendinikomst eller annan därmed jämförlig inkomst
som inflyter från sådana länder . med vil:ka
Finland har ingått sikat:teavtail, var regeringens
avsi:kit att i efiterhand genom att komplettera
skatteavtalen hos oss återinföra det tidigare
sättet för behandling av sagda inkomster i
beskattningshänseende. Det är nu fråga om en
dylik ändring för det med Spanien ingångna
skaitteav·talets vidkommande. Ändringen har

genomförts sållunda, atlt till ar.tikel 23 i skatt:eavtalet med Spanien har fogats en bestämmelse
enligt vilken dividendinkomst från ett spansk!t
bolag :till {11Jt finskt bolag är i Ficland befriad
från skatt på samma villkor och i samma omfattning som skulle vara fallet, om båda bolagen skulle vara finska.
Med stöd av vad ovan anföl'!ts föreslås i
enlighet med 33 § regeringsformen.,
att Riksdagen måtte godkänna de bestämmelser i det med Spanien gen.om
notväxling ingångna avtalet om ändring
av det mellan Republiken Finland och
Spanien ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst
och förmögenhet, vilka kräver Riksdagens samtycke.
Enär det ifrågav•arande av.talet innehåller
bestämmelser, vilka hör till lagstiftningens område, förelägges Riksdagen samtidigt till an~
!tagande följande lagförslag:

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Spanien ingångna
avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet .
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bes:tämmelserna i det genom notväxling den
18 och 24 augusti 1970 ingångna avitalet angående ändring av det med Spanien den 15 november 1967 ingångna avtalet för förhindrande
av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet skall, såvitt de hör till lagstifaningens

område, vara i kraft ·såsom om dem överens"
kommits.
Närmare föreskrif:t er angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning.

Helsingfors den 4 december 1970.
Republikens President
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Minislter för utrikesärendena

V

A\~J C

NOTVÄXLING
Finlands Ambassadör till Spaniens minister för utrikesärendena.
San Sebastian, den 18 augusti 1970.

San Sebastian, 18 de Agosto de 1970.

Herr Minister,

Excelentisimo Senor Ministro:

Jag har äran hänvisa till det mellan Republiken Hnland och Spanien ingångna avtalet för
förhindtande av duhbelbeskattning av inlkomst
ooh förmögenhet, vilket undertecknades. den
15 november 1967, oah föreslå, at!t mellan
Finland och Spanien måtte ingås ett avtal,
genom vilket till antikel 23 i nämnda aVita[
fogas en fjärde punkt av följande innehåll:

Tengo la honra de referirme
Converuo
entre la Republica de Finlandia y Espafia para
evitar la doble imposici6n en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
:fumado el dia 15 de Noviembre de 1967, y
de proponer se establezca un convenio ·enitre
Finlandia y Espafia, por el cual se agregue
un cuatto parrafo a:1 Antkulo 23 de dicho
Convenio, cuyo contenido serfa el siguiente:
"No obstanre 10 ·establecido en el parrafo
2 de eiste Artkulo, los dividendos pagados
por una sociedad residente de Espafia, a un'<t
sociedad residente de Finlandia, esitaran exentos del impuesto finlandes en la medida y
condiciones en que tal desgravaci6n serfa
concedida en virtud de la 1egislaci6n interna
de Finlandia en el caso de que a:mbas sociedades foesen residentes de Finlandia."
En el caso de que pueda ser aceptada por
parte de Espafia esta proposici6n, tengo el
honor de proponer asimismo que esta nota y
au co!l!teS1taci6n formen el Convenio entre
Finiandia y Espafia sobre el particular, el
cual entrara en vigor el trigesimo dfa despu6s
que les Gobiernos de los estados conrtratantes
se hayan comunicado reciprocamente que han
cumplido fas condiciones previas constitucionailes, necesarias para su entrada en vigor, y
que se aplicara per primeta ves 1a la imposici6n, que tendra lugar el afio de la entrada
en vigor del mismo.

"Utan hinder av bestämmeisema i punkit
två av denna ~a11ti:kel är dividender som bal.ag
med hemvisit i Spanien utbetalar :till bolag
med hemvist i Finland .fritagna från finsik sik.att
i samma omfattning ooh på samma villkor
som dylik skattefrihet S!kulle beviljas med stöd
av finsk inltern lagstiftning i det fall, aitt båda
bolagen skulle ha hemvist i Finland."
Såvida detta förslag kan godkännas från
spansk sida, har jag äran att vidare föreslå, altt denna not och Edert svar skall utgöra ett avtal me1i1an Finl·and och Spanien i
denna >Sak och att avtalet 1träder i kraft den
30 dagen efter det de avtalssilutande parternas
regeringar har meddelat varandra att de uppfyllt de fordringar enligt staitsförfattningen
som ikraftträdandert: förutsätter samt att det
1tillämpas föts;ta gången vid den beskattning
som sker det år avital~t 1träder i kraf.t.

ru

Mottag, Eders Excellens, försäkran om min
mest utmärikta högaktning.

Ruego acepte Vuesttia Excelencia el testimonio de mi mas alta y distinguida consideraci6n.

Juha Montonen

Juha Mon.tonen

4
Spaniens Minister för utrikesärendena till Finlands Ambassadör.

San Sebastia, den 24 augusti 1970.

San Sebastian, 24 de Agos,to de 1970.

Herr . Ambassadör,

Senor Embajador:

Jag har äran hänvisa !till Eder så lydande
not av den 18 dennes:

Tengo la honra de referirme a su Not~ de
fecha 18 del mes en curso, que dice como
sigue:

·- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -

---------------------------

Jag har ären meddela Eders Excellens, att
Spaniens regering är av 'samma uppfat1tning i
ovannämnda fråga .

Tengo la honra de manifes,tar _a Vuesrtra
Excelencia la conformidad del Gobierno
espanol eon cuanto anitecede.
.

LAGUTSKOTTETS betä nkand e nr 19/1970-71
med 211le dning av Republikens Presidents
Rep. J?res.
fr arnst! a n_g.
framst 8.llning till Ålands l a ndsting ang å enä ndrtng a v dubpelde regeringens till Riksdagen överlämnade
beslq1ttn. avtal med
proposition med förslag till lag om godk2n nand e a v v issa bestiimme ls er i avtalet om
SJ2a:pJen.
ö.ndri11g a v det med Spanien ingå ngna avtalet
för f örhi ndrande av dubbelbeska.ttning av
inkomst och förmögenhet.
Med anlednin g av ovannämnda frc=rmst ä llning 9 varöver Landstinget inbegä rt utskottets utl å tande~ f å r utskottet vördsamt anföra, att utskottet intet h a r att påminna med anledning av framställniriggn~ varför
utskottet vördsarat föreslår 9
att Lrn1dstinget må tte ge sitt bifall
till den i propositionen ingå ende lagens
ikrafttrö.dande i l a ndskapet Åland till ds
delar s agda avtal innebär avvikelse från
s"älvstyrelselagen under förutsättning att
R ksdagen godkänner propositionen i oför...1drad f orm.

Le ruego acepte, senor Embajador, las
seguridades de .mi alta con'Sideraci6n.

M/ottag
Gregorio L6pez Bravo

Gregorio L6pez Bravo

Mariehamn 9 d

--

Nf,rva rancl.e i utskottet : ordför a nden Ilahlrnan 9 viceordföranden Persson s a mt l e damö terna Curt Carlsson ? Sund blom och östling.

