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

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestämmel

ser i överenskommelser om ändring av det med Italien 

ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskatt-

ning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av 

skatt. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland 

den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall till lag, genom 

vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft inom landskapet 

:Åland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär upp

hävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden i självsty

relselagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal för Finlands 

del även gäller kommunalskatt, på vilket beskattningsområde Lands

tinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer 

lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfoFdras Landstingets bifall 

till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl inne-

håller texten till förenämnda avtal, föreslås 

LO 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen in

gående lagens ikraftträdande i 

landskapet Åland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsätt-

C1' 



ning att Riksdagen godkänner pro-

positionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 4 maj 1973. 

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

Jt~~· 
Justitieminister Matti Louekoski 

Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Italien in
gångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt. 

Den 4 augusti 1967 undertecknades i Rom 
ett mellan Finland och Italien ingånget avtal 
för förhindrande av dubbelbeskattning av in
komst och förmögenhet samt · kringgående av 
skatt. Finland ratificerade detta avtal redan år 
1968, varemot Italien ännu inte har ratificerat 
det. Den 6 maj 1971 .fördes i Rom förhand
lingar med de italienska myndigheterna om en 
ändring av ovannämnda, år 1967 under
tecknade skatteavtal genom notväxling, vilken 
ägde rum den 7 maj och den 19 juni 1971 . 
Notväxlingen påkallades av att en lag om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
( 360/68) trädde i kraft i Finland den 1 
januari 1969. Enligt nämnda lag (namnet för
kortat NäsSkL) betalar aktiebolag odh andels
lag i princip skatt på all sin inkomst. Vinst 
som aktiebolag och andelslag delar ut i divi
dend och i ränta på andelskapital är därför 
redan en gång beskattad i utdelarens hand. Då 
mottagaren sedan ytterligare beskattas för divi
dend eller ränta på andelskapital, blir beskatt
ningen dubbel. En dylik kedjebeskattning i de 
inbördes relationerna mellan finländska aktie
bolag och andelslag förebygges genom stadgan
det i 6 § 5 punkten av NärSkL. Enligt detta 
stadgande är dividender och räntor på andels
kapital, som inhemskt aktiebolag eller andelslag 
erhållit från inhemskt aktiebolag eller andels
lag, icke skattepliktig inkomst. Dividender och 
räntor på aktier eller andelar, vilka icke hör 
till anläggningstillgångar, är dock enligt samma 
lagrum skattepliktig inkomst för penningin
rättning samt försäkrings- och pensionsanstalt 
ävensom för den som bedriver handel med 
värdepapper också när dividenden eller räntan 
har utdelats av inhemsk sammanslutning. 
Nämnda stadganden gäller både inkomstskatten 
till staten och kommunalskatten. 

De ovan av,sedda nya stadgandena ändrade 
den beskattning av dividender som hade skett 
för NärSkL:s ikraftträdande, bl.a. såtillvida, att 
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dividend, som inhemskt bolag erhåller från ut
ländsk judidj,sk person, vilken är att anse så
som aktiebolag, inte längre kunde anses vara 
sådan inkomst ,som är fri från inkomstskatt till 
staten, 'såsom dittills hade skett i beskattnings
praxis. Oividendinkomst från utlandet har vid 
kommunalbeskattningen varit skattepliktig in
komst, såsom den är det också efter NärSkL:s 
ikraftträdande. 

Enligt 1 stycket av artikel 10 i ovan avsedda 
skatteavtal kan dividend, som i avtalsslutande 
stat hemmahörande bolag har betalat till person 
som är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
beskattas i denna andra stat. I nämnda stycke 
avses med bolag, som delar ut dividend, alla 
juridiska personer och sådana andra rätts
subjekt som i beskattningshänseende behandlas 
såsom juridiska personer eller självständiga 
skattskyldiga. Sålunda är också ett andelslag ett 
bolag i skatteavtalets mening. Med dividender 
avses också räntm på andelskapital. Med i 
avtalsslutande stat bosatt mottagare av divi
dend avses utom fysiska personer också bolag 
och andra sammanslutningar av personer. 
Person som är bosatt i avtalsslutande stat är 
en person som enligt lagstiftningen i berörda 
stat är skattskyldig där på grund av bostad, 
stadigvarande vistelse, plats för affärsledning 
eller annan liknande orsak. Sålunda skulle divi
dend eller ränta på andelskapital, som från 
Italien inflyter till finländskt aktiebolag eller 
andelslag, här i mottagarens hand vara skatte
pliktig inkomst, om inte skatteavtalet skulle 
ha ändrats genom notväxling. Då ändringen 
berör också kommunalskatten, innebär den en 
i jämförelse med tidigare förhållanden utvidgad 
skattefrihet för dividender, som inflyter från 
Italien. I fråga om inkomst, som från Finland 
inflyter till Italien, har inga ändringar skett. 

Ändringen har förverkligats genom att till 
artikel 23 i skatteavtalet med Italien har fogats 
en ny 3 punkt, enligt vilken inkomst i form av 
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dividend från italienskt bolag, vilken inflyter 
till finländskt bolag, är skattefri här på samma 
villkor och i samma omfattning som den skulle 
vara det om fråga vore om två finländska 
bolag. Denna hänvisning avser 6 § 5 punkten 
i NärSkL. 

Med stöd av vad ovan har anförts föreslås 
i enlighet med 3 3 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i den med Italiens rege
ring genom notväxling ingångna över-

enskommelse, som innebär ändring av 
det mellan Finland och Italien ingångna 
avtalet för förhindrande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet 
samt kringgående av skatt, vilka kräver 
Riksdagens samtycke. 

Enär den ifrågavarande överenskommelser 
innefattar bestämmelser, som hör till lagstift
ningens område, förelägges Riksdagen samtidigt 
till antagande följande lagförslag: 

Lag 
om crodkännande av vissa bestämmelser i överenskommelser om ändring av det med Italien 

" ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och för-
mögenhet samt kringgående av skatt. 

I' enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den genom notväxling 
den 7 maj 1971 och den 19 juni 1971 ingångna 
överenskommelser om ändring av det mellan 
Finland och Italien den 4 augusti 196 7 
ingångna avtalet för förhindrande av dubbel
beskattning av inkomst och förmögenhet samt 

Helsingfors den 9 mars 197 3. 

kringgående av skatt skall, såvitt de hör till 
lagstiftningens område, vara i kraft såsom om 
dem avtalats. 

Närmare föreskrifter angående verkställig
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(T raduzione) 

NOTVÄXLING 

1. Finlands ambassadör till Italiens minister för utrikesärendena 

Rom, den 7 maj 1971 

Herr Minister, 

Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbelbeskattning av inkomst och 
förmögenhet samt kringgående av skatt som 
ingicks mellan Finland och Italien den 4 au
gusti 196 7 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, 
hemmahörande i Italien, erlägger till bolag, 
hemmahörande i Finland, fria från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender 
skulle vara fria från skatt enligt finsk lag, om 
båda bolagen skulle vara hemmahörande i 
Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anföl.'da och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del därav. 

Tillåt mig, Eders Excellens, begagna detta 
tillfälle att till Eder framföra en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

] orma V anamo 

Roma, il 7 maggio 1971 

Signor Ministro, 

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra 
l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia di imposte sul reffito e sul patrimonio, 
conclusa a Rama il 4 agosto 196 7, e di pro
porre che all'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente .tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa 
residente in ltalia ad una societa residente in 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista dalla 
legge fin:landese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

Se il Governo italiano concorda eon quanto 
precede e se Vostra Eccellenza vorra darmene 
conferma, ho l'onore di proporre che questa 
lettera e quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
Note che entrera in vigore contemporanea
mente alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante. 

Mi e grata l'occasione per esprimere a 
V:ostra Eccellena i sensi della mia piU alta 
considerazione. 

J arma V anamo 
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(Översättning) 

2. Italiens minister för utrikesärendena till Finlands ambassadör 

Rom, den 19 juni 1971 

Herr Ambassadör, 

Jag har härmed äran bekräfta mottagandet 
av Eder not av den 7 maj 1971 med följande 
innehåll: 

"Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt 
som ingicks mellan Finland och Italien den 4 
augusti 1967 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, hem
mahörande i Italien, erlägger till bolag hem
mahörande i Finland, fritagna från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender skul
le vara fria från skatt enligt finsk lag, om båda 
bolagen skulle vara hemmahörande i Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anförda och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del därav." 

Jag har äran underrätta Eders Excellens om 
att italienska regeringen med nöje godkänner 
ovan anförda förslag. 

Mottag, Herr Ambassadör, en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

Aldo Mora 

Roma, 19 giugno 1971 

Signor Ambasciatore, 

ho l 'onore di accusare ricevuta della Sua 
nota in data 7 maggio 1971 del seguente 
tenore: 

"Ho l'onore di ri.ferirmi alla Convenzione 
tra l'Italia e la Finlaindia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni focali in 
materia di 1mposte sul reddito e sul patrimonio, 
conclusa a Roma il 4 agos:to 196 7, e di 
proporre che all'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da un.a socie~a 
residente in Italia ad una societa res1dente m 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista da:lla 
legge finlandese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

"Se il Governo italiano concorda eon quanto 
precede e se Vostra Eccellenza vorra darmene 
conferma ho l'onore di proporre che questa 
lettera e' quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
Note che entrera in vigore contemporanea
mente alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante." 

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza 
ohe il Governo italiano concorda in merito a 
quanto precede. 

Voglia gradire, Signar Amfasciatore, i sensi 
della mia pilt alta considerazione. 

Aldo Moro 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Italien in
gångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt. 

Den 4 augusti 196 7 undertecknades i Rom 
ett mellan Finland och Italien ingånget avtal 
för förhindrande av dubbelbeskattning av in
komst och förmögenhet samt kringgående av 
skatt. Finland ratificerade detta avtal redan år 
1968, varemot Italien ännu inte har ratificerat 
det. Den 6 maj 1971 fördes i Rom förhand
lingar med de italienska myndigheterna om en 
ändring av ovannämnda, år 1967 under
tecknade skatteavtal genom notväxling, vilken 
ägde rum den 7 maj och den 19 juni 1971. 
Notväxlingen påkallades av att en lag om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
( 360 / 68) trädde i kraft i Finland den 1 
januari 1969. Enligt nämnda lag (namnet för
kortat NäsSkL) betalar aktiebolag och andels
lag i princip skatt på all sin inkomst. Vinst 
som aktiebolag och andelslag delar ut i divi
dend och i ränta på andelskapital är därför 
redan en gång beskattad i utdelarens hand. Då 
mottagaren sedan ytterligare beskattas för divi
dend eller ränta på andelskapital, blir beskatt
ningen dubbel. En dylik kedjebeskattning i de 
inbördes relationerna mellan finländska aktie
bolag och andelslag förebygges genom stadgan
det i 6 § 5 punkten av NärSkL. Enligt detta 
stadgande är dividender och räntor på andels. 
kapital, som inhemskt aktiebolag eller andelslag 
erhållit från inhemskt aktiebolag eller andels
lag, icke skattepliktig inkomst. Dividender och 
räntor på aktier eller andelar, vilka icke hör 
till anläggningstillgångar, är dock enligt samma 
lagrum skattepliktig inkomst för penningin
rättning samt försäkrings- och pensionsanstalt 
ävensom för den som bedriver handel med 
värdepapper också när dividenden eller räntan 
har utdelats av inhemsk sammanslutning. 
Nämnda stadganden gäller både inkomstskatten 
till staten och kommunalskatten. 

De ovan avsedda nya stadgandena ändrade 
den beskattning av dividender som hade skett 
för NärSkL: s ikraftträdande, bl.a. såtillvida, att 
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dividend, som inhemskt bolag erhåller från ut
ländsk judidisk person, vilken är· att anse så
som aktiebolag, inte längre kunde anses vara 
sådan inkomst ·som är fri från inkomstskatt till 
staten, såsom di1Jtills hade skett i beskattnings
praxis. Dividendinkomst från utlandet har vid 
kommunalbeskattningen varit skattepliktig in
komst, såsom den är det också efter NärSkL:s 
ikraftträdande. 

Enligt 1 stycket av artikel 10 i ovan avsedda 
skatteavtal kan dividend, som i avtalsslutande 
stat hemmahörande bolag har betalat till person 
som är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
beskattas i denna andra stat. I nämnda stycke 
avses med bolag, som delar ut dividend, alla 
juridiska personer och sådana andra rätts
subjekt som i beskattningshänseende behandlas 
såsom juridiska personer eller självständiga 
skattskyldiga. Sålunda är också ett andelslag ett 
bolag i skatteavtalets mening. Med dividender 
avses också räntor på andelskapital. Med i 
avtalsslutande stat bosatt mottagare av divi
dend avses utom fysiska personer också bolag 
och andra sammanslutningar av personer. 
Person som är bosatt i avtalsslutande stat är 
en person som enligt lagstiftningen i berörda 
stat är skattskyldig där på grund av bostad, 
stadigvarande vistelse, plats för affärsledning 
eller annan liknande orsak. Sålunda skulle divi
dend eller ränta på andelskapital, som från 
Italien inflyter till finländskt aktiebolag eller 
andelslag, här i mottagarens hand vara skatte
pliktig inkomst, om inte skatteavtalet skulle 
ha ändrats genom notväxling. Då ändringen 
berör också kommunalskatten, innebär den en 
i jämförelse med tidigare förhållanden utvidgad 
skattefrihet för dividender, som inflyter från 
Italien. I fråga om inkomst, som från Finland 
inflyter till Italien, har inga ändringar skett .. 

Ändringen har förverkligats genom att ull 
artikel 23 i skatteavtalet med Italien har fogats 
en ny 3 punkt, enligt vilken inkomst i form av 
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dividend från italienskt bolag, vilken inflyter 
till finländskt bolag, är skattefri här på samma 
villkor och i samma omfattning som den skulle 
vara det om fråga vore om två finländska 
bolag. Denna hänvisning avser 6 § 5 punkten 
i NärSkL. 

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

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i den med Italiens rege
ring genom notväxling ingångna över-

enskommelse, som innebär ändring av 
det mellan Finland och Italien ingångna 
avtalet för förhindrande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet 
samt kringgående av skatt, vilka kräver 
Riksdagens samtycke. 

Enär den ifrågavarande överenskommelser 
innefattar bestämmelser, som hör till lagstift
ningens område, förelägges Riksdagen samtidigt 
till antagande följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelser ?m änd~ing av det ~~d Italien 

ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattnmg av inkomst och for
mögenhet samt kringgående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den genom notväxling 
den 7 maj 1971 och den 19 juni 1971 ingångna 
överenskommelser om ändring av det mellan 
Finland och Italien den 4 augusti 1967 
ingångna avtalet för förhindrande av dubbel
beskattning av inkomst och förmögenhet samt 

Helsingfors den 9 mars 197 3. 

kringgående av skatt skall, såvitt de hör till 
lagstiftningens område, vara i kraft såsom om 
dem avtalats. 

Närmare föreskrifter angående verkställig
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(T radu:done) 

NOTV ÄXLING 

1. Finlands ambassadör till Italiens minister för utrikesärendena 

Rom, den 7 maj 1971 

Herr Minister, 

Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbe1beskattning av inkomst och 
förmögenhet samt kringgående av skatt som 
ingicks mellan Finland och Italien den 4 au
gusti 196 7 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, 
hemmahörande i Italien, erlägger till bolag, 
hemmahörande i Finland, fria från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender 
skulle vara fria från skatt enligt finsk lag, om 
båda bolagen skulle vara hemmahörande i 
Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anförda och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del. därav. 

Tillåt mig, Eders Excellens, begagna detta 
tillfälle att till Eder framföra en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

]orma Vanamo 

Roma, il 7 maggio 1971 

Signor Ministro, 

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra 
l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia di imposte sul reffito e sul patrimonio, 
conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di pro
porre che all'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente ,tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa 
residente in Italia ad una societil. residente in 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista dalla 
legge firrlandese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

Se il Governo italiano concorda eon quanto 
precede e se Vostra Eccellenza vorra darmene 
conferma, ho l'onore di proporre che questa 
lettera e quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
Note che entrera in vigore co111temporanea
ment·e alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante. 

Mi e grata l' occasione per esprimere a 
V:ostra Eccellena i sensi della mia piU alta 
considerazione. 

]arma Vanamo 
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(Översättning) 

2. Italiens minister för utrikesärendena till Finlands ambassadör 

Rom, den 19 juni 1971 

Herr Ambassadör, 

Jag har härmed äran bekräfta mottagandet 
av Eder not av den 7 maj 1971 med följande 
innehåll: 

"Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt 
som ingicks mellan Finland och Italien den 4 
augusti 196 7 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, hem
mahörande i Italien, erlägger till bolag hem
mahörande i Finland, fritagna från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender skul
le vara fria från skatt enligt finsk lag, om båda 
bolagen skulle vara hemmahörande i Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anförda och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del därav." 

Jag har äran underrätta Eders Excellens om 
att italienska regeringen med nöje godkänner 
ovan anförda förslag. 

Mottag, Herr Ambassadör, en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

Aldo Moro 

Roma, 19 giugno 1971 

Signor Ambasciartore, 

ho l'onore di accusare ricevuta delia Sua 
nota in data 7 maggio 1971 del seguente 
tenore: 

"Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione 
tra l'Italia e la Finlaindia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni fäcali in 
materia di impos,te sul reddito e sul patrimonio, 
conclusa a Roma i'l 4 agosto 1967, e di 
proporre che a:ll'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa 
residente in Italia ad una societa residente in 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista daHa 
legge finlandese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

"Se il Governo haliano concorda eon quanto 
precede e se Vostra Eccellenza vorra darmene 
conferma, ho I'onore di proporre che questa 
lettera e quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
No;te che entrera in vigore cointemporanea
mente alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante." 

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza 
ohe il Governo italiaino concorda in merito a 
quanto precede. 

Voglia gradire, Signor Amfasciatore, i sensi 
della mia piU alta considerazione. 

Aldo Moro 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Italien in
gångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt. 

Den 4 augusti 196 7 undertecknades i Rom 
ett mellan Finland och Italien ingånget avtal 
för förhindrande av dubbelbeskattning av in
komst och förmögenhet samt kringgående av 
skatt. Finland ratificerade detta avtal redan år 
1968, varemot Italien ännu inte har ratificerat 
det. Den 6 maj 1971 fördes i Rom förhand
lingar med de italienska myndigheterna om en 
ändring av ovannämnda, år 196 7 under
tecknade skatteavtal genom notväxling, vilken 
ägde rum den 7 maj och den 19 juni 1971. 
Notväxlingen påkallades av att en lag om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
( 360 / 68) trädde i kraft i Finland den 1 
januari 1969. Enligt nämnda lag (namnet för
kortat NäsSkL) betalar aktiebolag och andels
lag i princip skatt på all sin inkomst. Vinst 
som aktiebolag och andelslag delar ut i divi
dend och i ränta på andelskapital är därför 
redan en gång beskattad i utdelarens hand. Då 
mottagaren sedan ytterligare beskattas för divi
dend eller ränta på andelskapital, blir beskatt
ningen dubbel. En dylik kedjebeskattning i de 
inbördes relationerna mellan finländska aktie
bolag och andelslag förebygges genQm stadgan
det i 6 § 5 punkten av NärSkL. Enligt detta 
stadgande är dividender och räntor på andels
kapital, som inhemskt aktiebolag eller andelslag 
erhållit från inhemskt aktiebolag eller andels
lag, icke skattepliktig inkomst. Dividender och 
räntor på aktier eller andelar, vilka icke hör 
till anläggningstillgångar, är dock enligt samma 
lagrum skattepliktig inkomst för penningin
rättning samt försäkrings- och pensionsanstalt 
ävensom för den som bedriver handel med 
värdepapper också när dividenden eller räntan 
har utdelats av inhemsk sammanslutning. 
Nämnda stadganden gäller både inkomstskatten 
till staten och kommunalskatten. 

De ovan avsedda nya stadgandena ändrade 
den beskattning av dividender som hade skett 
för NärSkL:s ikraftträdande, bl.a. såtillvida, att 
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dividend, som inhemskt bolag erhåller från ut
ländsk judidisk person, vilken är att anse så
som aktiebolag, inte längre kunde anses vara 
sådan inkomst som är fri från inkomstskatt till 
starten 'såsom dititills hade skett i beskattnings
praxis~ Dividendinkomst från utlandet har vid 
kommunalbeskattningen varit skattepliktig in
komst, såsom den är det också efter NärSkL:s 
ikraftträdande. 

Enligt 1 stycket av artikel 10 i ovan avsedda 
skatteavtal kan dividend, som i avtalsslutande 
stat hemmahörande bolag har betalat till person 
som är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
beskattas i denna andra stat. I nämnda stycke 
avses med bolag, som delar ut dividend, alla 
juridiska personer och sådana andra rätts
subjekt som i beskattningshänseende behandlas 
såsom juridiska personer eller självständiga 
skattskyldiga. Sålunda är också ett andelslag ett 
bolag i skatteavtalets mening. Med dividender 
avses också räntor på andelskapital. Med i 
avtalsslutande stat bosatt mottagare av divi
dend avses utom fysiska personer också bolag 
och andra sammanslutningar av personer. 
Person som är bosatt i avtalsslutande stat är 
en person som enligt lagstiftningen i berörda 
stat är skattskyldig där på grund av bostad, 
stadigvarande vistelse, plats för affärsledning 
eller annan liknande orsak. Sålunda skulle divi
dend eller ränta på andelskapital, som från 
Italien inflyter till finländskt aktiebolag eller 
andelslag, här i mottagarens hand vara skatte
pliktig inkomst, om inte skatteavtalet skulle 
ha ändrats genom notväxling. Då ändringen · 
berör också kommunalskatten, innebär den en 
i jämförelse med tidigare förhållanden utvidgad 
skattefrihet för dividender, som inflyter från 
Italien. I fråga om inkomst, som från Finland 
inflyter till Italien, har inga ändringar skett .. 

Ändringen har förverkligats genom att ull 
artikel 23 i skatteavtalet med Italien har fogats 
en ny 3 punkt, enligt vilken inkomst i form av 
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dividend från italienskt bolag, vilken inflyter 
till finländskt bolag, är skattefri här på samma 
villkor och i samma omfattning som den skulle 
vara det om fråga vore om två finländska 
bolag. Denna hänvisning avser 6 § 5 punkten 
i NärSkL. 

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

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i den med Italiens rege
ring genom notväxling ingångna över-

enskommelse, som innebär ändring av 
det mellan Finland och Italien ingångna 
avtalet för förhindrande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet 
samt kringgående av skatt, vilka kräver 
Riksdagens samtycke. 

Enär den ifrågavarande överenskommelser 
innefattar bestämmelser, som hör till lagstift
ningens område, förelägges Riksdagen samtidigt 
till antagande följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelser ?m än~ing av det lll:~d Italien 

ingångna avtalet för förhindrande av dubbelbeskattmng av inkomst och for
mögenhet samt kringgående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den genom notväxling 
den 7 maj 1971 och den 19 juni 1971 ingångna 
överenskommelser om ändring av det mellan 
Finland och Italien den 4 augusti 1967 
ingångna avtalet för förhindrande av dubbel
beskattning av inkomst och förmögenhet samt 

Helsingfors den 9 mars 1973. 

kringgående av skatt skall, såvitt de hör till 
lagstiftningens område, vara i kraft såsom om 
dem avtalats. 

Närmare föreskrifter angående verkställig
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

· (T raduziotie) 

NOTV ÄXLING 

1. Finlands ambassadör till Italiens minister för utrikesärendena 

Rom, den 7 maj 1971 

Herr Minister, 

Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbelbeskattning av inkomst och 
förmögenhet samt kringgående av skatt som 
ingicks mellan Finland och Italien den 4 au
gusti 196 7 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, 
hemmahörande i Italien, erlägger till bolag, 
hemmahörande i Finland, fria från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender 
skulle vara fria från skatt enligt finsk lag, om 
båda bolagen skulle vara hemmahörande i 
Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anförda och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del därav. 

Tillåt mig, Eders Excellens, begagna detta 
tillfälle att till Eder framföra en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

J arma V anamo 

Roma, il 7 maggio 1971 

Signor Ministro, 

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra 
l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia· di imposte sul reffito e sul patrimonio, 
conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di pro
porre che all'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente ·tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa 
residente in Italia ad una societa residente in 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista <lalla 
legge finiandese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

Se il Governo italiano concorda eon quanto 
precede e se Vos.tra Eccellenza vorra darmene 
conferma, ho l'onore di proporre che questa 
lettera e quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
Note che entrera in vigore contemporanea
mente alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante. 

Mi e grata l' occasione per esprimere a 
Vostra Eccellena i sensi della mia pfö alta 
considerazione. 

J arma V anamo 
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(Översättning) 

2. Italiens minister för utrikesärendena till Finlands ambassadör 

Rom, den 19 juni 1971 

Herr Ambassadör, 

Jag har härmed äran bekräfta mottagandet 
av Eder not av den 7 maj 1971 med följande 
innehåll: 

"Jag har äran hänvisa till det avtal för för
hindrande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet samt kringgående av skatt 
som ingicks mellan Finland och Italien den 4 
augusti 1967 i Rom samt föreslå att till artikel 
23 av nämnda avtal fogas en 3 punkt med 
följande innehåll: 

"Utan hinder av bestämmelserna i 2 punkten 
av denna artikel är dividender, som bolag, hem
mahörande i Italien, erlägger till bolag hem
mahörande i Finland, fritagna från finsk skatt 
i samma omfattning som dessa dividender skul
le vara fria från skatt enligt finsk lag, om båda 
bolagen skulle vara hemmahörande i Finland." 

Om italienska regeringen godkänner det 
ovan anförda och Eders Excellens ger mig sin 
bekräftelse härpå, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' svar på densamma 
skall anses utgöra en genom notväxling in
gången överenskommelse, vilken träder i kraft 
samtidigt med ovannämnda avtal och är en 
oavskiljbar del därav." 

Jag har äran underrätta Eders Excellens om 
att italienska regeringen med nöje godkänner 
ovan anförda förslag. 

Mottag, Herr Ambassadör, en försäkran om 
min utomordentliga högaktning. 

Aldo Moro 

Roma, 19 gmgno 1971 

Signor Ambasciatore, 

ho l'onore di accusare ricevuta del:la Sua 
nota in data 7 maggio 1971 del seguente 
tenore: 

"Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione 
tra l'ltalia e la Finlandia per evitare le doppie 
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia di impos,te sul reddito e sul patrimonio, 
condusa a Roma il 4 agos:to 196 7, e di 
proporre che a:ll'articolo 23 della Convenzione 
stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del 
seguente tenore: 

"Nonostante le disposizioni di al precerente 
paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa 
residente in Italia ad una societa residente in 
Finlandia saranno esentati da tassazione in 
Finlandia nella stessa misura prevista dalla 
legge finlandese per il caso in cui entrambe le 
societa risiedano in Finlandia". 

"Se il Governo haliano concorda eon quanto 
precede e se Vostra Eccellenza vorra darmene 
conferma, ho J'onore di proporre che questa 
lettera e quella che Vostra Eccellenza mi in
viera risposta costituiscano uno Scambio di 
Note che entrera in vigore contemporanea
mente alla summenzionata Convenzione, della 
quale costituira una parte integrante." 

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza 
ohe il Governo ~taliano concorda in merito a 
quanto precede. 

Voglia gradire, Signor Amfasciatore, i sensi 
della mia piU alta considerazione. 

Aldo Mom 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Italian kanssa tehdyn tulon 
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen 
estämiseksi tehtyä sopimusta muuttavan sopinmksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. 

Roomassa allekirjoitettiin 4 päivänä elokuuta 
1967 Suomen ja Italian välinen sopimus tulon 
ja omaisuuden ka:ksinkertaisen verotuksen ja 
veronkiertämisen estämiseksi. Suomi ratifioi tä
män sopimuksen jo vuonna 1968, mutta 
Italia ei ole vielä ratifioinut sitä. Roomassa 
käytiin 6 päivänä toukoikuuta 1971 neuvottelut 
Italian viranomaisten kanssa edellä mainitun 
vuonna 196 7 allekirjoitetun verosopimuksen 
muuttamisesta noottienvaihdolla, joka suoritet
tiin 7 päivänä toukokuuta 1971 ja 19 päivänä 
kesäkuuta 1971. Noottien vaihto kävi tarped
liseksi Suomessa 1 päivänä tammikuuta 1969 
voimaan tulleen elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/68) johdosta. Kyseisen lain 
(lyhennettynä EVL) mukaan osakeyhtiö ja 
osuuskunta maksavat periaatteessa veton kai
kesta tulostaan. Osakeyhtiön ja osuuskunnan 
osinkona ja osuuspääoman korkona jakarna 
voitto on näin ollen jo kertaalleen verotettu 
ja'kajan kädessä. Ku:n saajaa sitten vielä vero
tetaan osingosta tai osuuspääoman korosta, 
muodostuu verotus ka:ksinkertaiseksi. Tällaisen 
ketjuverotuksen suomalaisten osakeyhtiöiden ja 
osuuskuntien keskinäisissä suhteissa estää 
EVL 6 §:n 5 kohdan säännös. Sen mukaan 
kotimaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan toiselta 
kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta 
saamat osingot ja osuuspääoman koret eivät 
ole veronalaista tuloa. Raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksen sekä arvopaperikauppiaan veron
alaista tuloa ovat kuitenkin saman lainkohdan 
mukaan muusta kuin käyttöomaisuuteen kuulu
yasta osakkeesta tai osuudesta saadut osingot 
1a korot silloinkin, kllitl osingon tai koron on 
1akanut kotimainen yhteisö. Mainitut sään
nökset koskevat sekä valtion tuloveroa että 
kunnallisveroa. 

Edellä tarkoitetut uudet säännökset muutti
va~ EVL:n voimaantuloon saakka tapahtunutta 
osinkojen verotusta muun muassa siten, ettei 
kotimaisen yhtiön ulkomaiselta osakeyhtiönä 
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pidettävältä oikeushenkilöltä saamaa osinkoa 
voitu enää katsoa valtion tuloverosta vapaaksi 
tuloksi, kuten verotuskäytännössä siihen saakka 
oli tehty. Ulkomailta saatu osinkotulo on ollut 
kunnallisverotuksessa veronalaista tuloa, kuten 
se on EVL:n voimaantulonkin jälk.een. 

Alussa tarkoitetun verosopimuksen 10 artik
lan 1 kappaleen mukaan sooimusvaltiossa asu
van yhtiön toisessa sopimusvaltiossa asuvalle 
henkilölle maksamista osingoista voidaan verot
taa tässä toisessa valtiossa. Mainitussa kappa
leessa tarkoitetaan osinkoja jakavalla yhtiöllä 
kaikkia oikeushenkilöitä ja sellaisia muita oi
keussubjekteja, joita verotuksessa käsitellään 
oikeushenkilöinä tai itsenäisesti verovdvolli
sina. Näi:n ollen myös osuuskunta on verosaipi
musmielessä yhtiö. Osingoilla tarkoitetaan myös 
osuuspääoman korkoja. Osinkoja saavalla sopi
musvaltiossa asuvalla henkilöllä tarkoitetaan 
paitsi fyysillisiä henkilöitä myös yhtiöitä ja 
muita henkilöyhteenliittymiä. Sopimusvaltiossa 
asuva henkilö on sellainen henkilö, joka kysy
myksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan 
on siellä verovelvollinen asumisen, pysyvän 
oleskelun, liik!keen johtopaikan tai muun sel
laisen perusteen nojalla. Näin ollen Italiasta 
Suomeen suomalaiselle osakeyhtiölle tai osuus
kUIIltlalle kertyvä osinko tai osuuspääoman 
korko olisivat ,täällä saajan kädessä veron
alaista tuloa, jollei verosopimusta noottienvaih
dolla olisi muutettu. Muutoksen ulottuessa 
myös kunna1lisveroon, merkitsee se entisestään 
laajennettua verovapautta ltaliasta kertyville 
osingoille. Suomesta ltaliaan kertyvän tulon 
osalta ei ole tapahtunut mitään muutoksia. 

Muutos on toteutettu lisäämällä Italian vero
sopimuksen 23 artiklaan uusi 3 kohta, jonka 
mukaan osinkotulo italialaisesta yhtiöstä suoma
laiselle yhtiölle on veroista vapaa täällä samoin 
ehdoin ja samassa laajuudessa kuin silloin olisi, 
jos molemmat yhtiöt olisivat suomalaisia. Tämä 
viittaus tarkoittaa EVL 6 § :n 5 kohtaa. 


