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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Marocko för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögen
het. 

Förhandlingar om ett skatteavtal mellan 
Finland och Marocko fördes i Rabat i oktober 
1972. Såsom resultat av förhandlingarna under
tecknades ett skatteavtal i Rabat den 25 juni 
1973. 

I skatteavtalet bestäms vilkendera avtalsslu
tande statens interna lagstiftning som skall till
lämpas i det enskilda fallet. Skatteavtalet in
skränker vardera avtalsslutande statens beskatt
ningsrätt, vars gränser i förhållande till utlandet 
eller dess yttre gränser i regel bestäms enligt 
den interna lagstiftningen i respektive avtalsslu
ti;inde stat. Skatteavtalet kan däremot inte ut
vidga en avtalsslutande stats beskattningsrätt. 

Med undantag för vissa avvikelser följer 
skatteavtalet till sin uppbyggnad den skatte
avtalsmodell som år 1963 uppgjorts av Orga
nisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling ( OECD). Till struktur och innehåll 
är det nya skatteavta1et således likt de övriga 
skatteavtal som Finland har ingått under se
naste tid. Ovan avsedda avvikelser beror dels 
på den finska och den marockanska lagstift
ningen, dels på att bestämmandet av beskatt
ningsrättens uppdelning sker i Finland huvud
sakligen enligt hemviststatsprincipen och i 
Marocko enligt källstatsprincipen. Enligt hem
viststatsprincipen beskattas inkomst där in
komsttagaren är bosatt, enligt källstatsprincipen 
åter i den stat från vilken inkomsten härrör. 
Dessa avvikelser från OECD:s skatteavtals
modell behandlas nedan i samband med de 
enskilda artiklarna. 

Skatteavtalet är indelat i följande sju kapitel: 
I Avtalets tillämpningsområde, Il Definitioner, 
III Beskattning av inkomst, IV Beskattning av 
förmögenhet, V Metoder för undanröjande av 
dubbelbeskattning, VI Särskilda bestämmelser 
och VII Slutbestämmelser. 

Enligt bestämmelserna om avtalets tillämp
ningsområde tillämpas avtalet på personer som 
har hemvist i någondera avtalsslutande staten 
eller i båda staterna (artikel 1). Tillämpnings
området för bestämmelserna rörande förbudet 
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mot diskriminering (artikel 24) har emellertid 
utsträckts till att omfatta även sådana medbor
gare i en avtalsslutande stat som icke är bo
satta i någondera av de avtalsslutande stater
na. Begreppet "person" är definierat i punkt 
1 e av artikel 3 och begreppet "person med 
hemvist i en avtalsslutande stat" i artikel 4. 

För Finlands del berör avtalet den statliga 
inkomst- och förmögenhetsskatten, kommunal
skatten, kyrkoskatten och sjömansskatten. För 
Marockos del berör avtalet skatten på inkomst 
av näringsverksamhet och på investeringsreser
veringar, skatten på löne- och pensionsinkomst 
samt livränta, obligatoriskt lån på grund av in
komst, skatten på stadsfastighet och därtill an
siutna skatter, lantbruksskatten och tiUäggs
ska:tten på fysiska rpersoners globala inkomst 
( artil~el 2 ) . 

Förbudet mot diskriminering enligt artikel 
24 berör alla slags skatter och sålunda även 
indirekta skatter. Artikelns tillämpningsområde 
har inte begränsats till de i artikel 2 omnämn
da skatterna. 

Definitionerna på de viktigaste i skatteavta
let använda uttrycken och begreppen ingår i 
artiklarna 3, 4 och 5. Dessa överensstämmer 
i huvudsak med motsvarande bestämmelser i 
OECD:s skatteavtalsmodell. 

Avtalet tillämpas enligt artikel 3 även på 
beskattningen av inkomster som erhållits vid 
utnyttjandet av Finlands kontinentalsockel. 
Enligt samma artikel avses med begreppet 
"person" fysisk person, bolag och annan sam
manslutning. Begreppet "bolag" åsyftar juri
disk person och varje enhet, som i beskatt
ningshänseende behandlas såsom juridisk per
son. Med avvikelse från tidigare skatteavtals
praxis har för Finlands del förutom finansmi
nisteriet skattestyrelsen angivits vid definie
ringen av "behöriga myndigheter". Skattesty
relsen kan således inom ramen för gällande 
interna stadganden och bestämmelser ingå bl. a. 
i artiklarna 4, 10, 11 och 25 nämnda avtal. 
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Enligt bestämmelserna om skatterättsligt 
hemvist (artikel 4) avgörs vilkendera avtals
slutande staten vid tillämpning av avtalet skall 
anses såsom en persons hemviststat som har 
rätt att beskatta denna person för såväl in
hemska som utländska inkomster. 

Definitionerna på fast driftställe ingår i 
artikel 5. Bestämmelserna bildar grunden för 
beskattningen av de inkomster som ett företag 
i en avtalsslutande stat uppbär av rörelse som 
det bedriver i den andra avtalsslutande staten. 

Som fast driftställe anses sådan stadigvaran
de plats för affärsverksamhet där företagets 
verksamhet utövas antingen helt eller delvis 
(artikel 5 punkt 1 ) . Som fast driftställe anses 
alltid de i punkt 2 avsedda stadigvarande plat
serna för affärsverksamhet, såsom plats för 
företagsledning och filial. Plats för byggnads-, 
anläggnings- eller installationsarbete anses som 
fast driftställe med avvikelse från OECD:s 
skatteavtalsmodell redan då arbetet varar mer 
än sex månader, medan sagda avtalsmodell för
utsätter att fast driftställe föreligger först då 
arbete av sagda slag varar mer än 12 må
nader. I punkt 3 uppräknas de platser för 
affärsverksamhet som icke är fasta driftställen. 
Sådana platser för affärsverksamhet är t. ex. 
anordningar för lagring och utställning samt 
platser, avsedda uteslutande för inköp av 
varor, för att ombesörja reklam eller för 
bedrivande av vetenskaplig forskning samt 
annan verksamhet av förberedande eller 
biträdande art för företaget. I punkterna 4 
och 5 fastställs när en person, som i en avtals
slutande stat utför uppdrag såsom represen
tant, skall anses i denna stat utgöra fast drift
ställe för uppdragsgivare med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten. Bolag med hemvist 
i en avtalsslutande stat eller bolag som utövar 
affärsverksamhet i denna stat, och som kontrol
leras av ett bolag med hemvist i den andra av
talsslutande staten, skall enligt bestämmelserna 
i punkt 6 icke uteslutande på denna grund 
anses såsom ett fast driftställe för det sist
nämnda bolaget. I motsvarighet härtill anses 
icke bolag med hemvist i en avtalsslutande stat 
såsom ett fast driftställe för ett bolag som 
utövar affärsverksamhet i den andra avtalsslu
tande staten. 

Uppdelningen av beskattningsrätten mellan 
de avtalsslutande staterna . (artiklarna 6-22) 
fastställs med tillämpning av tre olika modellös
ningar. För det första kan beskattningsrätten 
beträffande vissa slag av inkomster uteslutande 

tillkomma den ena avtalsslutande staten. Så
lunda beskattas enligt artikel 8 inkomst som 
förvärvats genom utövande av internationell 
trafik endast i den stat där företaget har sin 
verkliga ledning. För det andra kan den stat, 
från vilken inkomsten härrör (källstaten), 
i första hand beskatta skattskyldig med hem
vist i den andra avtalsslutande staten för vissa 
slag av inkomst. Den skattskyldiges hemvist
stat avstår härvid från sin beskattningsrätt i 
den mån det är erforderligt för att undvika 
dubbelbeskattning. Till denna grupp hör t. ex. 
den i artikel 6 i avtalet nämnda inkomsten 
av fast egendom. För det tredje är källstatens 
beskattningsrätt beträffande vissa slag av in
komst begränsad till ett i avtalet bestämt 
maximibelopp. En sådan begränsning ingår bl.a. 
i artikel 10 i avtalet, som gäller uppdelning av 
rätten att beskatta dividendinkomster. 

Inkomst av fast egendom får enligt punkt 1 
av artikel 6 beskattas i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen. Med avvikelse från 
OECD:s skatteavtalsmodell har till artikeln fo
gats en punkt 3, enligt vilken med fast egen
dom likställs aktier eller andelar i bolag som 
äger fastighet - närmast bostadsaktiebolag 
och ·andelslag samt ömsesidigt fastighetsbolag. 

Inkomst av rörelse beskattas enligt artikel 
7 endast i den avtalsslutande staten där före
taget har hemvist. Ifall företaget emellertid 
har fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten, får företaget beskattas för inkomst i 
den sistnämnda staten till den del som är 
hänförlig till det fasta driftstället. Inkomstens 
uppdelning mellan en filial och huvudkontoret 
sker för beskattningen med stöd av artikel 7 
enligt den s.k. direkta metoden. Sålunda grun
dar sig fastställandet av storleken av driftstäl
lets inkomst på filialens och huvudkontorets 
bokföring. I skatteavtalet har icke intagits 
bestämmelser om den alternativa s.k. indirekta 
fördelningsmetoden, enligt vilken driftställets 
inkomst skulle fastställas så, att hela före
tagets nettoinkomst uppdelas mellan huvud
kontoret och det fasta driftstället. 

Inkomst som förvärvas genom utövande av 
internationell sjöfart och luftfart beskattas en
ligt punkt 1 av artikel 8 endast i den avtalsslu
tande stat där företaget har sin verkliga led
ning. Enligt en förtydligande bestämmelse i 
nunkt 3 av artikeln tillämpas bestämmelserna i 
punkt 1 även på inkomst som uppbärs genom 
deltagande i en pool, ett gemensamt företag el
ler en enhet som bedriver interna.tioltl.ell trafik. 

De beskattningsbara inkomstbelopp~n för 
företag med intressegemensl~~p kan Justeras 
med stöd av artikel 9, om foretagen ove~ens
kommit om villkor eller tillämpar förf~rm~s
sätt som leder till en bokföringsmäs.s1g ~n
komst, som avviker från den verkhga m
komsten. 

Bestämmelserna om uppdelningen mellan de 
avtalsslutande staterna av rätten att beskatta 
dividendinkomster ingår i artikel 10. Som 
huvudregel gäller, att dividend får beskattas 
i den avtalsslutande stat där mottagaren av 
dividenden har hemvist. Hemviststaten för d~t 
bolag som utbetalar dividenden ~~r em.~llerttd 
alltid rätt att för dividenden pafora kallskatt 
med högst 15 % av dess bruttobelopp. Denna 
bestämmelse avviker från OECD: s .. skatte~;rtals
modell, enligt vi1ken källskatten ar begransad 
till 5 % av dividendens bruttobelopp, om mot
taaaren är ett bolag som äger minst 25 % av 
de~ utbetalande bolagets aktiekapital. 

Dubbelbeskattningen av dividend und~n
röjs enligt p·inkt 2 av artikel 23 ge_no~ avräk
ningsmetoden, enligt vilken den 1 kal!sta~e?
erlagda skatten avdras ~råi; den ~katt pa div1-
dend:inkomsten som utgar 1 hemv1ststaten. ~~
rocko anses emellertid alltid beska~:a divi
dend enligt en skattesats av 15 % , aven om 
skattelättnader enligt den interna skattel_a~
stiftningen har beviljats .. mottagar~n av .~hv~
dend. Avsikten med bestammels:n ar ~tt saker
ställa att skattelättnaderna ocksa slutligt kom
mer de skattskyldiga till godo åt vilka de har 
beviljats (artikel 23 punkt 3). 

Stadgandet i 6 § 5 punkt~?. lagen om be
skattning av inkomst av narmgs".erksamhet 
(360/68) har enligt punkt 3. ~v artikel 10 ut
sträckts till att gälla även dividender som ett 
marockanskt bolag delar ut till ett finskt bo
lag. Dividend som ett finskt aktiebolag

0 
eller 

andelslag erhållit från Ma.rocko beskattas saledes 
icke i Finland, utom då mottag~ren ~.r .~n 
finsk penninginrättning eller en fmsk forsak
rings- eller pensionsanstalt ell~r. en 

0 
fon~

handlare och dividenden har erhallits pa ~kt1e 
som hör till andra tillgångar än anläggnmgs-
tillgångar. 

Om de rättigheter av vilka dividenden. här.~ly
ter äger verkligt samband med fast dr1ft~talle 
som företag i en avtalsslutand: ~.tat har ';, dep 
andra avtalsslutande staten, t1llampas pa sa
dana dividendinkomster i stället för artikel 10 
bestämmelserna i artikel 7 (artikel 10 punkt 5) · 
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Enligt artikel ,11 i skatteavtalet är h?vud
regeln den, att ränteinkomst ~eskattas 1 den 
stat där mottagaren har hemv1st. . .. 

Gäldenärens hemviststat har emellertid ratt 
att beskatta mottagaren av räntan f?r ränte
inkomsten, men skatten får icke överstiga 10 .~ 
av räntans bruttobelopp. För .att undanroia 
dubbelbeskattning medges enligt punkt 2 
av artikel 23 från den skatt so!11 .~ot.ta
garen av räntan har att beta~~ 17a ra.ntem
komsten i hemviststaten avraknmg 1 an
ledning av den skatt som erlag~s i käµstaten 
på samma inkomst. I .n:otsvanghet till vad 
som gäller i fråga om diVldend anses Maroc~o 
emellertid alltid beskatta ränteinkoms~ enligt 
en skattesats av 1 O % , även om skattelatt~a.der 
enligt den interna lagstift~ingen har beviljats 
mottagaren av räntan (artikel 23 punkt .3). 

Om den fordran av vilken räntan härflyter 
äger verkligt samband med fast driftställ~ som 
företag i en avtalsslutande stat har 1 den 
andra avtalsslutande staten, tillämpas på såda~ 
ränta i stället för artikel 11 bestämmelserna 1 

artikel 7. Om fordran äger samband med sta
digvarande anordning för p~rson som . ut~var 
fritt yrke, tillämpas på räntemko~sten .1 stallet 
för artikel 11 bestämmelserna 1 artikel 14 
( artikel 11 punkt 3 ) . 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals
modell får royalty enligt artikel 12 beskat!as 
såväl av den stat där mottagaren av royalties 
har hemvist som av källstaten. Källstatens be
skattningsrätt är begränsad till 10 ~ .av 
royaltyns bruttobelopp. . Dubbelbeskattmnfen 
undanröjs genom 1avräkningsmetoden (artikel 
23 punkt 2). 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals-
modell ingår i artikelns tillämpningso~råde 
även ersättningar som erläggs för nyttjandet 
av eller för rätten att nyttja lantbruksutru.~t
ning samt för upplysningar om erfarenhetsron 
av lantbruksnatur (artikel 12 punkt .3). . 

Om mottagaren av royalty har fast drift
ställe i källstaten och den rättighet eller eg:n
dom av vilken royaltyn bärflyter äger verkligt 
samband med driftstället, tillämp.as i . stället 
för artikel 12 bestämmelserna 1 artikel 7 
( artikel 12 punl\:t 4 ) . 

Bestämmelser om uppdelningen av rätten att 
beskatta realisationsvinst ingår i artikel 13. 
Vinst på grund av överlåtelse av fast e.?endom 
får beskattas i den avtalsslutande stat dar e~en
domen ät belägen (artikel 13 punkt 1). vm.~t 
på grund av överlåtelse av lös egendom som ar 



att hänföra till tillgångar nedlagda i ett fast 
driftställe eller till en stadigvarande anordning 
för utövande av fritt yrke, får beskattas i den 
avtalsslutande stat där denna egendom finns, 
även om företaget är beläget eller personen 
som utövar det fria yrket har hemvist i den 
andra avtalsslutande staten. Vinst på grund av 
överlåtelse av egendom som används i interna
tionell trafik beskattas endast i den avtalsslu
tande stat där företaget har sin verkliga led
ning (artikel 13 punkt 2). Denna bestämmelse 
motsvarar de ,i artikel 8 ingående bestämmel
serna om beskattning av inkomst som förvärvas 
genom utövande av internationell trafik. Annan 
realisationsvinst beskattas endast i den avtals
slutande stat där överlåtaren har hemvist ( arti
kel 13 punkt 3 ) . 

Såsom huvudregel gäller enligt artikel 14 
att inkomst av utövande av fritt yrke endast 
beskattas i yrkesutövarens hemviststat. Om 
yrkesutövaren i den andra avtalsslutande sta
ten har en stadigvarande anordn~ng som regel
mässigt står till hans förfogande för utövandet 
av verksamheten, får den del av inkomsten 
som är hänförlig till den stadigvarande anord
ningen beskattas i den:na stat. 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals
modell får yrkesutövare beskattas i källstaten 
även när han under skatteåret vistas i denna 
stat sammanlagt minst 183 dagar. 

Inkomst av osjälvständigt personligt arbete 
beskattas enligt artikel 15 endast i arbets
tagarens hemviststat, såvida icke arbetet utförts 
i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet 
har utförts i den andra avtalsslutande staten, 
har även källstaten beskattningsrätt. Inkomst 
av kortvarigt arbete i den andra avtalsslutan
de staten beskattas emellertid under vissa för
utsättningar endast i arbetstagarens hemviststat 
(artikel 15 punkt 2). Ersättning för person
ligt arbete som utförs ombord på fartyg i 
internationell trafik får beskattas i den avtals
slutande stat där företaget har sin verkliga 
ledning (artikel 15 punkt 3). 

Arvode för medlemskap i: bolags styrelse 
eller annat förvaltningsorgan får enligt artikel 
16 beskattas i den avtalsslutande stat där det 
bolag som utbetalar arvodet har hemvist. 

Ersättni;ngar som offentligt uppträdande per
soner samt idrottsmän uppbär får enligt artikel 
17 beskattas i den avtalsslutande stat där 
nämnda verksamhet utövats. Även inkomster 
som uppbärs av personer vilka utnyttjar eller 
anordnar nämnda verksamhet får beskattas i 

den avtalsslutande stat där verksamheten ut
övats. Till förebyggande av skatteflykt får i 
nämnda avtalsslutande stat beskattas även in
komster som erläggs till annan person i den 
andra avtalsslutande staten än artisten eller 
idrottsmannen själv. 

För främjandet av kulturutbyte har i artikel 
17 intagits en bestämmelse eialigt vilken ovan
nämnda principer inte tillämpas på inkomst 
av verksamhet som i en avtalsslutande stat ut
övas av allmännyttig anstalt i den andra avtafa
slutande staten eller av medlemmar av anstal
tens personaL 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om pensioner och liv
räntor ingår i artikel 18. Med avvikelse från 
OECD:s skatteavtalsmodell beskattas även of
fentligrättsliga pensioner och livräntor endast 
i mottagarens hemviststat. 

Ersättningar för offentliga uppdrag får enligt 
artikel 19 beskattas i den stat som erlägger 
ersättningen. 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om forskares och studeran
des inkomster ingår i artikel 20. Artikeln följer 
till sina huvudprinciper OECD:s skatteavtals
modell, om ock dess bestämmelser är mer 
detaljerade. 

Såvida icke annat är uttryckligen bestämt i 
artiklarna 6-20, beskattas enligt artikel 21 
inkomst som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär endast i denna per
sons hemviststat. Inkomster som är hänförliga 
till verksamhet från fast driftställe beskattas 
emellertid alltid i den avtalsslutande stat där 
det fasta driftstället är beläget. 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om förmögenhet ingår i 
artikel 22. Fast egendom får beskattas i den 
avtalsslutande stat där egendomen är belägen. 
Förmögenhet bestående av lös egendom som är 
hänförlig till tillgångar nedlagda i ett fast 
driftställe eller av lös egendom som ingår i en 
stadigvarande anordning, får beskattas i den 
avtalsslutande stat där det fasta driftstället 
eller den stadigvarande anordningen ät belä
gen. Fartyg eller luftfartyg samt lös egendom 
som är häinförlig till användningen av dessa 
beskattas endast i den avtalsslutande stat där 
företaget har sin verkliga ledning. För annan 
förmögenhet beskattas person med hemvist i 
en avtalsslutande stat endast i hemviststaten. 

Bestämmelserna angående metoder för un
danröjainde av dubbelbeskattning ingår i artikel 

23. För både Finlands och Marockos del undan
röjs dubbelbeskattning et;tligt. ~uvu~regeln ge
nom befrielsemetoden. Vid tillampm1:1g av be
frielsemetoden avstår den skattskyld.1ges hem
viststat från sin beskattningsrätt, n~r rnkoms~ei;i 
får beskattas även i källstaten. I fraga om d~:1-
dend, ränta och royalty tillämpas dock avrak
ningsmetoden, såsom ovan i samband med ar
tiklarna 10, 11 och 12 har anförts. 

Bestämmelserna angående förbud mot diskri
minering vid beskattning ingår i artikel ~4. 
Enligt artikel 25 kan de behöriga my~d1g
heterna träffa ömsesidig överenskommelse 1 de 
fall då beskattningen leder till resultat som 
strider mot skatteavtalet. Bestämmelser om ut
byte av upplysningar mellan de behöriga myn
digheterna ingår i artikel 26. _ , 

Enligt artikel 27 förbinder sig avtal~par~er
na att ömsesidigt lämna varandra hand:acknmg 
vid indrivning av skatter som avses 1 avtalet 
samt av bl.a. skatteförhöjningar som ansluter 
sig till dem. 

Beskattning av diplomater och konsuler sker 
i enlighet med folkrätt7ns .. allr:i8"nn~ reglet och 
enligt bestämmelserna 1 sarskilda <?ve;en?kon:
melset. En bestämmelse om detta rngar 1 arti
kel 28. 
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Om skatteavtalets ikraftträdande ingår be
stämmelser i artikel 29. Skatteavtalet träder 
i kraft den första dagen i kalendermånaden 
efter den då meddelande gjorts om att de åt
gärder vidtagits som enligt de avtalssh:tande 
staternas lagstiftning krävs för avtalets brmgan
de i kraft. Skatteavtalet tillämpas första gången 
beträffande källskatt från den 1 januari kalen
deråret efter det då avtalet träder i kraft samt 
beträffande andra skatter det skatteåt som bör: 
jar den 1 jaunari det år då avtalet träder .. 1 

kraft. Bestämmelser om skatteavtalets uppho
rande inaår i skatteavtalets artikel 30. . 

Med ~töd av vad ovan anförts föreslås 1 

enlighet med 3 3 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna . d~ 
bestämmelser i det i Rabat den 25 7um 
1973 med Marocko ingångna avtalet 
för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och för
mögenhet, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan ifrågavarande avtal innefattar be
stämmelser som hör till lagstiftningens om
råde, förelägges Riksdagen samtidigt till anta
gande följande lagförslag: 

Lag 
besta··mmelser i avtalet med Marocko för undvikande av dubbel-om godkännande av vissa h 

beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögen et. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande skatter . P~ 
inkomst och förmögenhet som den. 25 Jl'.111 
1973 ingicks i Rabat mellan ~epubhken Fm
lands regering och Konungariket Marockos 

regering är, försåvitt de hör till lagstiftning7ns 
område i kraft såsom därom överenskommits. 

För ~erkställigheten av nämnda bestämmel
ser erforderliga närmare föreskrifter utfärdas 
genom förordning. 

-----
Helsingfors den 24 januari 197 5. 

Republikens President 

Minister föt utrikesärendena 
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(Översättning) 

SKATTEAVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Konungariket Marockos regering för undvi

kande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet 

Inledning 

Republiken Finlands regering och Konunga
riket Marockos regering har, 

föranledda av önskan att undvika dubbel
beskattning och att fastställa bestämmelser om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden mellan 
Finland och Marocko, 

i detta syfte överenskommit om följande 
bestämmelser: 

KAPITEL I 

Avtalets tillämpningsområde 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet är tillämpligt 

Detta avtal tillämpas på personer, som har 
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda 
staterna. 

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och förmögenhet, som uttages av en
var av de avtalsslutande staterna, dess offent
ligrättsliga juridiska personer eller lokala myn
digheter, oberoende av sättet på vilket skat
terna uttages. 

2. Med skatter på inkomst och förmögen
het förstås alla skatter, som utgår på inkomst 
eller förmögenhet i dess helhet eller på delar 
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna 
skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller 
fast egendom samt skatter på värdestegring. 

CONVENTION FISCALE 

entre le Gouvernement de la Republique de 
Finlande et le Gouvernement du Royaume 
du Maroc en vue d'eviter les doubles impo
sitions en matiere d'impots sur le revenu et 

sur la fortune 

Preambule 

Le Gouvernement de la Republique de Fin
lande et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc, 

desireux d'eviter les doubles impositions et 
d'etablir des regles d'assistance reciproque en 
matiere fiscale entre la Finlande et le Maroc, 
sont convenus a cet effet des dispositions 
suivantes: 

CHAPITRE I 

Champ d'application de la Convention 

Article 1 

Personnes visees 

La presente Convention s'applique aux per
sonnes qui sont des residents d'un Etat con
tractant ou de chacun des deux Etats. 

Article 2 

Impots vises 

1. La presente Convention s'applique aux 
impots sur le revenu et sur la fortune per~us 
pour le compte de chacun des Etats con
tractants, de ses entites publiques et de ses 
collectivites locales, quel que soit le systeme 
de perception. 

2. Sont consideres comme imp&ts sur le 
revenu et sur la fortune les impots pe~us sur 
le revenu total, sur la fortune totale, ou sur 
des elements du revenu ou de la fortune, y 
compris les impots sur les gains provenant de 
!'alienation de biens mobiliers ou immobiliers, 
ainsi que les impots sur les plusvalues. 

3. De för närvarande utgående skatter, på 
vilka avtalet tillämpas är särskilt: 

a) Beträffande Finland: 
i) inkomst- och förmögenhetsskatten; 
ii) kommunalskatten; 
fä) kyrkoskatten; 
iv) sjömansskatten; (nedan "finsk skatt"). 

b) Beträffande Marocko: 
i) skatten på inkomst av näringsverksamhet 

och på investeringsreserveringar; 
ii) skatten på löner av allmän och enskild 

tjänst, andra inkomster av arbete, pensioner, 
livräntor samt obligatoriskt lån på grund av in
komst; 

iii) skatten på stadsfastighet och därtill an· 
::.!utna skatter; 

iv) lantbruksskatten; 
v) tilläggsskatten på fysiska personers glo

bala inkomst; (nedan "marockansk skatt"). 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av 
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter 
undertecknandet av detta avtal uttages vid 
sidan av eller i stället för de för närvarande 
utgående skatterna. De behöriga myndigheter· 
na i de avtalsslutande staterna skall meddela 
varandra de väsentliga ändringar som vidtagits 
i respektive skattelagstiftning. 

KAPITEL Il 

Definitioner 

Artikel .3 

Allmänna definitioner 

1. Om icke sammanhanget föranleder an
nat, har i detta avtal följande uttryck nedan 
angiven betydelse: 

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
samt den till Finlands territorialvatten grän
sande zon, inom vilken Finland enligt sin lag· 
stiftning och i överensstämmelse med folk
rätten kan utöva sina rättigheter med avseende 
på utforskning och utnyttjande av naturtill
gångar på havsbottnen och i dess underlag 
(kontinentalsockel) ; 

b) "Marocko" åsyftar Konungariket Ma
rocko samt, då det användes i geografisk be-
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.3. Les impots actuels auxquels s'applique 
la convention sont notamment: 

a) en ce qui concerne la Finlande: 
i) l'impot sur le devenu et sur la wortune; 
ii) l'impot communal sur le revenu; 
iii) l'impot eccelesiastique; 
iv) l'impot sur les salaires des gens de mer; 

( ci-apres denommes "impot finlandais"). 
b) en ce qui concerne le Maroc: 
i) l'impot sur les benefices professionnels 

et la reserve d'investissements; 
ii) le pre1evement sur les traitements pub

lics et prives, les indemnites et emoluments, 
les salaires, les pensions et les rentes viageres 
et l'emprunt obligatoire; 

iii) la taxe urbaine et les taxes y rattachees; 

iv) l'imp&t agricole; 
v) la contribution complementaire sur le 

revenu global des personnes physiques; ( ci
apres denommes "impot marocain"). 

4. La convention s'appliquera aussi aux 
impots futurs de nature identique ou analogue 
qui seraient entres en vigueur apres la date de 
signature de la presente convention et qui 
s'ajouteraient aux impots actuels ou qui les 
remplaceraient. Les autorites competentes des 
Etats contractants se communiqueront les mo
difications essentielles apportees a leurs legis
lations fiscales respectives. 

CHAPITRE Il 

Definitions 

Artide .3 

Definitions generales 

1. Au sens de la presente Convention a 
moins que le contexte n'exige une interpreta
tion diff erente: 

a) le terme "Finlande" designe la Republi
que de Finlande et les zones adjacentes aux 
eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, 
selon sa legislation et en conformite avec le 
les droits relatifs a l'exploration et l'exploita
tion <les ressources naturelles au lit de la mer 
et au sous-sol marin ( plateau continental); 

b) le terme "Maroc" designe le Royaume 
du Maroc et, empolye dans un sens geographi-
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tydelse, Marockos territorium ävensom det till 
Maro~kos territorialvatten gränsande område 
som 1 beskattningshänseende anses som natio~ 
::-ellt ter~~torium och inom vilket Marocko i 
o_vere~~s~ammelse med folkrätten kan utöva 
sma ratt1gheter till havsbottnen och dess un
derlag ävensom dessas naturtillgångar ( konti
nentalsockel) ; 

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra 
avtalsslutande staten" åsyftar Republiken Fin
land eller Konungariket Marocko alltefter som 
sammanhanget kräver; 

d) "skatt" åsyftar finsk skatt eller ma
rockansk skatt, alltefter som sammanhanget 
kräver; 

e) ".t;>erson" inbegriper fysisk person, bolag 
och var1e annan sammanslutning; 

f) "bolag" åsyftar varje juridisk person eller 
vaqe enhet, som i beskattningshänseende be
handlas såsom juridisk person; 

g) "företag i en avtalsslutande stat" och 
"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyft~r f~retag, som bedrives av person med 
~~mv1st 1 en av~alsslutande stat, respektive 
~oretag, som bedrives av person med hemvist 
1 den andra avtalsslutande staten· 

h) "medborgare" åsyftar: ' 
- beträffande Finland: 

. varje fysisk person som är medborgare i 
Fmland och varje juridisk person och annan 
sammanslutning som tillkommit enligt gällan
de finsk lagstiftning; 

- beträffande Marocko: 
varje fysisk person som är medborgare i 

Marocko oc~ varje juridisk person och annan 
sammanslutmng som tillkommit enligt gällan
de marockansk lagstiftning; 

i) "internationell trafik" åsyftar varje trans
p~rt utförd ~v fartyg eller luftfartyg som an
v~nde~ av foretag som har sin verkliga led
nmg 1 en avtalsslutande stat, utom då far
tyget eller luftfartyget användes för trafik 
endast mellan platser i den andra avtalsslutande 
staten; 

i) "behörig myndighet" åsyftar: 
- i Finland finansministeriet eller skatte

styrelsen; 

q~e, le _territoire du Maroc ainsi que le terri
to1re a~3acent aux eaux territoriales du Maroc 
e~. cons1?~re comme territoire national aux fins 
d 1mpo?1t1~m et ou le Maroc, conformement 
au ~ro1t mternational, peut exercer ses droits 
rel~t1fs au sol et au sous-sol marins ainsi 
qu a leurs ressources naturelles (plateau conti
nental); 

c) les expressions "un Etat contractant" et 
"l' E autre tat contractant "designent suivant 
le contexte, la Republique de Finlan'de ou le 
Royaume du Maroc; 

d) le te~me A "i~pot" designe, suivant le 
cont~xte, l 1mpot fmlandais ou l'impot ma
rocam; 

e) le terr~1e "personne" comprend les per
sonnes phys1ques, les societes et tous autres 
groupements de personnes; 

f) le terme "societe" designe toute personne 
morale ou toute entite qui est considere comme 
une personne morale aux fins d'imposition; 

g) les expressions "entreprise d'un Etat 
contractant" et "entreprise de l'autre Etat 
contractant" designent respectivement une 
entreprise exploitee par un resident d'un Etat 
c~~tractant e,t une entreprise exploitee par un 
resident de 1 autre Etat contractant· 

h) le terme "nationaux" design~: 
- en ce qui concerne la Finlande: 
tou~es l~s personnes physiques qui possedent 

la nat10nahte de la Finlande et toutes les per
sol"l:ne~ morales, sodetes de personnes et as
so~rnt10ns c~mstituees conformement a la legis
lauon en v1gueur en Finlande· 

' - en ce qui concerne le Maroc: 
tou~es le_s personnes physiques qui possedent 

la nat10nalite marocaine et toutes les person
n:es morales, societes de personnes et associa
tion~ constituees conformement a la legislation 
en v1gueur au Maroc · 

i) le terme "traflc international" designe 
t~ut transpor~ ~ffectue par un navire ou un 
a_~ronef explo1~e par une entreprise dont le 
s1ege de direct10n effective est situe dans un 
~t~t contractant sauf lorsque le navire ou 
I_ae1:onef n'est exploite qu'entre des points 
s1t:iees dans l'autre Etat contractant; 

J) le terme "autorite competente" designe: 
- ?ans le cas de la Finlande, le Ministere 

des AFmances ou la Direction Generale des 
Impots; 

- i Marocko finansministern eller hans be
fullmäktigade. - . dans le cas du Maroc, le Ministre charge 

des F111ances ou son delegue. 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal skall, såvida icke sammanhanget föran
leder annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke angivits särskilt, anses ha 
den betydelse, som uttrycket har enligt den 
statens lagstiftning rörande sådana skatter, som 
omfattas av avtalet. 

Artikel 4 

Skatterättsligt hemvist 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "person 
med hemvist i en avtalsslutande stat" varje 
person, som enligt lagstiftningen i denna stat 
är skattskyldig där på grund av hemvist, bo
sättning, plats för företagsledning eller varje 
annan liknande omständighet. 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu
tande staterna, skall följande gälla: 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutan
de stat där han har ett hem som stadigvarande 
står till hans förfogande. Om han har ett så
dant hem i båda avtalsslutande staterna, anses 
han ha hemvist i den stat, med vilken hans 
personliga och ekonomiska förbindelser är 
starkast . (centrum för levnadsintressena) ; 

b) Om det icke kan avgöras i vilken av
talsslutande stat centrum för hans levnads
intressen är beläget eller om han icke i någon
dera avtalsslutande staten har ett hem som 
stadigvarande står till hans förfogande, anses 
han ha hemvist i den stat, där han stadig
varande vistas; 

c) Om han stadigvarande vistas i båda av
talsslutande staterna eller om han icke vistas 
stadigvarande i någon av dem, anses han ha 
hemvist i den avtalsslutande stat, där han är 
medborgare; 

d) Om han är medborgare i båda avtals slu
tande staterna eller om han icke är medbor
gare i någon av dem, avgör de behöriga myn
digheterna i de avtalsslutande staterna frågan 
genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 person, som ej är fysisk person, har hem-

2 7378/74 

9 

2. Pour l'application de la Convention par 
un Etat contractant, ~oute expression qui n'est 
pas autrement definie a le sens qui lui est 
attribue par la legislation dudit Etat regissant 
les impots faisant l'objet de la Convention, 
a moins que le contexte n'exige une interpre
tation differente. 

Article 4 

Domicile fiscal 

1. Au sens de la presente Convention, 
l'expression "resident d'un Etat contractant" 
designe toute personne qui, en vertu de la 
legislation dudit Etat, est assujettie a l'impot 
dans cet Etat, en raison de son domidle, de 
sa residence, de son siege de direction ou de 
toute autre critere de nature analogue. 

2. Lorsque, selon les dispositions du para
graphe 1, une personne physique est conside
ree comme resident de chaucun des Etats 
contractant, le cas est resolu d'apres les regles 
suivantes: 

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

b) Si l'Etat contrctant ou cette personne a 
le centre de ses interets vitaux ne peut etre 
determine, ou qu'elle ne dispose d'un foyer 
d'habitadon permanent dans aucun des Etats 
contractants, elle est consideree comme resi
dent de l'Etat contractant ou elle sejourne de 
fac;:on habituelle; 

c) Si cette personne sejourne de fa;on habi
tuelle dans chaucun des Etats contractants ou 
qu'elle ne sejourne de fac;:on habituelle dans 
aucun d'eux, elle est consideree comme resi
dent de l'Etat contractant dont elle possede 
la nationalite; 

d) Si cette personne possede la nationalite 
de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne 
possede la nadonalite d'aucun d'eux, les 
autorites competentes des Etats contractants 
tranchent la question d'un commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du para
graphe 1, une personne autre qu'une personne 
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vist i båda avtalsslutande staterna, anses denna 
ha hemvist i den avtalsslutande stat där den 
har sin verkliga ledning. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "fast 
driftställe" en stadigvarande plats för affärs
verksamhet, där företagets verksamhet helt 
eller delvis utövas. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
särskilt: 

a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d} fabrik; 
e) verkstad; 
f) gruva, stenbrott eller annan plats för 

nyttjande av naturtillgångar; 
g} plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsarbete, som varar mer än sex må
nader; 

h) butik. 
3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 

icke: 
a) användning av anordningar, avsedda ute

slutande för lagring, utställning eller utläm
nande av företaget 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 
föräd~ng genom ett ai:nat företags försorg; 

d) innehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp 
av varor att befordras till företaget självt till 
den andra avtalsslutande staten eller införskaf
fande . av upplysningar för företagets räkning; 

e) mnehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för att om
besörja re~lam, meddela upplysningar, bedriva 
vetenskaplig forskning eller utöva annan lik
nande verksamhet, som är av förberedande 
eller biträdande art för företaget. 

4. Person som är verksam i en avtalsslu
talllde stat för ett företag i den andra avtals
slutande staten - härunder inbegripes icke 
sådan oberoende representant som avses nedan 
i punkt 5 - behandlas såsom ett fast drift
ställe i den förstnämnda state11, om han inne-

physique est consideree comme resident de 
chacun des Etats contractants, eller est reputee 
resident de l'Etat contractant ou se trouve son 
siege de direction effective. 

Article 5 

Etablissement stable 

1. Au sens de la presente Convention, 
!'expres~ion "etablissement stable" designe une 
mstallat1on fö;:e d'affaires ou l'entreprise 
exerce tout ou partie de son activite. 

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

a) un siege de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
d ) une usine; 
e) un atelier; 
f) une mine, carriere ou autre lieu d'ex

traction de ressources naturelles · 
g) un chantier de constructio~ ou de mon

tage dont la duree depasse six mois; 

h) un magasin de vente. 
3. On ne considere pas qu'il y a etablisse• 

ment stable si: 
a) il est fait usage d'installations aux seules 

fins de stockage, d'exposition ou de livraison 
de marchandises appartenant a l'entreprise; 

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

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

d) une installation fixe d' affaires est utili
see aux seules fins d'acheter des marchandises 
a expedier a l'entreprise elle-meme dans 
l'autre Etat contractant ou de reunir des in
formations pour l'entreprise. 

e) une installation fixe d'affaires est utilisee 
pour l'entreprise aux seules fins de publicite, 
de fourniture d'informations, de recherches 
scientifiques, ou d'activites analogues qui ont 
un caractere preparatoire ou auxiliaire. 

4. Une personne agissant dans un Etat 
contractant pour le compe d'une entreprise de 
l'autre Etat contractant autre qu'un agent 
jouissant d'un statut independant, vise au para
graphe 5 ci-apres est consideree comme "etab
lissement stable" dans le premier Etat si elle 

och i denna stat regelmässigt använder 
en fullmakt att sluta avtal i företagets namn 
samt verksamheten icke begränsas till inköp 
av varor för företagets räkning. 

Särskilt anses representanten använda sådan 
fullmakt, om han regelmässigt använder ett 
företaget tillhörigt produkt- eller varulager i 
den förstnämnda avtalsslutande staten för att 
regelbundet effektuera beställningar som han 
mottagit för företagets räkning. 

Den omständigheten att varorna utlämnas 
från lager i enlighet med företagets föreskrifter 
medför icke i och för sig att lagret betraktas 
som ett fast driftställe. 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses 
icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutan
de staten endast på den grund att företaget ut
övar affärsverksamhet i denna andra stat 
genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller annan oberoende representant, om dessa 
personer därvid utövar sin sedvanliga affärs
verksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller ett 
bolag som utövar affärsverksamhet i denna 
andra stat (antingen genom ett fast driftställe 
eller annorledes ) , medför icke i och för sig 
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, däri inbe
gripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk, 
får beskattas i den avtalsslutande stat där egen
domen är belägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har den 
betydelse som uttrycket har enligt lagstift
ningen i den avtalsslutande stat där egendomen 
är belägen. 

b) Detta uttryck inbegriper dock alltid till
behör till fast egendom, levande och döda 
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dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'dle y 
exerce habituellement lui permettant de con
clure des contrats au nom de l'entreprise, a 
moins que l'activite de cette personne ne soit 
limitee a l'achat de marchandises pour l'entre
prise. 

Est notamment considere comme exe~ant 
de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituelle
ment, dans le premier Etat contractant, d'un 
stock de produits ou marchandises appartenant 
a l'entreprise au moyen duquel i 1 execute 
reguherement les commandes qu'il a res;ues 
pour le compte de l'entreprise. 

Le fait que les marchandises sont livrees a 
pardr d'un stock conformement aux ordres 
de l'entreprise ne suffit pas a en faire un 
etablissement stable. 

5. On ne considere pas qu'une entreprise 
d'un Etat contractant a Ull etablissement stab1e 
dans l'autre Etat contractant du seul fait 
qu'elle y exerce son activite par l'entremise 
d'un oourtier, d'un commissionnaire general 
ou de tout ·au tre intermediaire jouissant d'un 
statut independant a condition que ces per
sonner agissent dans le cadre ordinaire de leur 
activite. 

6. Le fait qu'une societe qui est un resident 
d'un Etat contractant controle ou est controlee 
par une societe qui est un resident de l'autre 
Etat contractant ou qui y exerce son activite 
( que ce soit par l'intermediaire d'un etablisse
ment stable ou non) ne suffit pas, en lui
meme, a faire de l'une quelconque de ces deux 
societes un etablissement stable de l'autre. 

CHAPITRE III 

Imposition des revenus 

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus provenant de biens immobi
liers, y compris les revenus des exploitations 
agricoles ou forestieres sont imposables dans 
l'Etat contractant ou ces biens sont situes. 

2. a) L'expression "biens immobiliers" est 
definie conformement au droit de l'Etat con
tractant ou les biens consideres .sont situes. 

b) L'expression englobe en tous cas les 
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploi-
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inventarier i lantbruk och skogsbruk, rattlg
heter på vilka föreskrifterna i allmän lag an
gående fastighet är tillämpliga, nyttjanderätt 
till fast egendom samt rätt till föränderliga 
eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller 
rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller 
annan naturtillgång. 

c) Fartyg och luftfartyg betraktas icke 
såsom fast egendom. 

3. Inkomst, som ej är utdelad vinst, av 
aktier i bolag eller andra likartade andelar, 
vilka medför rätt att besitta bolaget tillhörig 
fast egendom, får beskattas i den avtalsslutan· 
de stat där den fasta egendomen är belägen. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på 
inkomst, som uppbäres genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller genom varje 
annan användning av fast egendom. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 4 
tillämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag och på inkomst av fast 
egendom som anv~ndes vid utövande av fritt 
yrke. 

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av 
företag i en avtalsslutande stat, beskattas en
dast i denna stat, såvida icke företaget be
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från ett där beläget fast driftställe. Om före
taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får 
företagets inkomst beskattas i denna andra 
stat, men endast den del därav, som är hän
förlig till det fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från ett där beläget fast driftställe, hänföres 
i vardera avtalsslutande staten till det fasta 
driftstället den inkomst av rörelse, som det 
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, 
om det varit ett fristående företag, som be
drivit verksamhet av samma eller liknande 
slag under samma eller liknande villkor och 
självständigt avslutat affärer med det företag 
till vilket driftstället hör. 

tations agricoles et forestieres, les droits aux
quels s'appliquent les dispositions du droit 
privet concernant la propriete fondere, l'usu
fruit des biens immobiliers et les droits a des 
redevances variables ou fixes pour l'exploita
tion ou la concession de l'exploitation de 
gisements mineraux, sources et autres richesses 
du sol. 

c) Les navires et aeronefs ne sont pas eon· 
sideres comme biens immobiliers. 

3. Les revenus provenant des actions ou 
des parts de nature analogue dans une societe, 
a l'exclusion des benefices distribues, qui 
donnet droit a la iouissance <les biens immo
biliers possedes, p~r cette societe, sont impo
sables dans l'Etat contractant ou ces biens 
immobiliers sont situes. 

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appli
quent aux revenus provenant de l'exploitation 
directe, de la location ou de l'affermage, ainsi 
que de tnute autre forme d'exploitation de 
biens immobiliers. 

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

Article 7 

Benefice des entreprises 

1. Les benefices d'une entreprise d'un 
Etat contractant ne sont imposables que dans 
cet Etat, a moins que l'entreprise n'exerce son 
activite dans l'autre Etat contractant par 
l'intermediaire d'un etablissement stable qui 
y est situe. Si l'enterprise exerce son activite 
d'une telle fac;:on, les benefices de l'entreprise 
sont imposables dans l'autre Etat mais unique
ment dans la mesure ou ils sont imputables 
audit etablissement stable. 

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

3. Vid bestämmandet av inkomst av rörelse, 
som är hänförlig till det fasta driftstället, med
ges avdrag för kostnader som uppkommit för 
det fasta driftställets räkning - härunder in
begripna kostnader för företagets allmänna 
förvaltning vilka erlagts för tjänster som ut
förts för det fasta driftstället - oavsett om 
kostnaderna uppkommit i den stat där det 
fasta driftstället är beläget eller annorstädes. 

4. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, 
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta 
avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar 
icke av reglerna i förevarande artikel. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande 
av sjöfart eller luftfart i internationell trafik 
beskattas endast i den avtalsslutande stat där 
företaget har sin verkliga ledning. 

2. Om sjöfartsföretag har sin verkliga led
ning ombord på ett fartyg, anses ledningen 
belägen i den avtalsslutande stat där fartyget 
har sin hemmahamn. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även 
på inkomst som uppbäres genom deltagande 
i en pool, ett gemensamt företag eller en en
het för internationell affärsverksamhet. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

I fall då 
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt 

eller indirekt deltager i ledningen, övervak
ningen eller finansieringen av ett företag 
den andra avtalsslutande staten, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt del
tager i ledningen, övervakningen eller finan
sieringen av såväl ett företag i en avtalsslu
tande stat som ett företag i den andra avtals
slutainde st·aten, iakttages följande. 

Om mellan företagen i fråga om handels
förbindelser eller finansiella förbindelser av
talas eller föreskrives villkor, som avviker från 
dem som skulle ha överenskommits mellan av 
varandra oberoende företag, får alla inkomster, 
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit 
det ena företaget men som på grund av vill-
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3. Dans le calcul des benefices d'un etablis
sement stable sont admises en deduction les 
depenses exp~sees aux fins poursuivies par 
cet etablissement stable y compris les depenses 
et les frais generaux afferents aux services 
rendus au profit de cet etablissement stable, 
soit dans l'Etat ou est situe cet etablissement 
s table, soi t ailleurs 

4. Lorsque les benefices comprennent des 
elements de revenu traites separement dans 
d'autres articles de la presente Convention, 
les dispositions de ces articles ne sont pas 
affectees par les dispositions du present ar
i:icle. 

Article 8 

Navigation maritime et aerienne 

1. Les benefices provenant de l'exploitation, 
en trafic international, de navires ou d'aero
nefs ne sont imposables que dans l'Etat con
tractant ou le siege de la direction effective de 
l'entreprise est situe. 

2. Si le stege de la direction effective d'une 
entreprise de navigation maritime est a bord . 
d'un navire, ce siege est repute situe dans 
l'Etat contractant ou se trouve le port d'attache 
de ce navire. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appli
quent aussi aux benefices provenant de la 
participation a un pool, a une exploitation en 
commun ou a un organisme international 
d'exploitation. 

Article 9 

Entreprises associees 

Lorsque 
a) une entreprise d'un Etat contractant 

participe directement ou indirectement a la 
direction au controle ou au financement d'une 
entrepris~ de l'autre Etat contracta:nt,- ou .que 

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

et que, dans l'un et l'autre ces, les deux 
entreprises sont, dans leurs relations commer
ciales ou financieres, liees par des conditions 
acceptees ou imposees, qui different de ce~les 
qui seraient conclues entre les entrepnses 
independantes, les benefices qui, sans ces con
ditions, auraient ete obtenus par l'une des 

J 
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koren i fråga icke tillkommit detta företag, in
räknas i detta företags inkomst och beskattas 
i överenstämmelse därmed. 

Artikel 10 

Dividend 

1. Dividend från ett bolag med hemvist i 
en avtalsslutande stat till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten får beskattas 
i denna andra stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas i 
den avtalsslutande stat, där bolaget som be
talar dividenden har hemvist, enligt lagstift
ningen i denna stat, men den skatt som så
lunda påföres får icke överstiga 15 procent av 
dividendens bruttobelopp. 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall träffa överenskommelse 
om sättet för genomförandet av dessa begräns
ning. 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke 
bolagets beskattning för vinst av vilken divi
denden betalas. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 är dividend från bolag med hemvist i Ma
rocko till bolag med hemvist i Finland undan
tagen från finsk skatt i den utsträckning detta 
skulle ha varit fallet enligt finsk lagstiftning, 
om båda bolagen hade haft hemvist i Fin
land. 

4. Med uttrycket "dividend" förstås i den
na artikel inkomst av aktier, vinsthandels
bevis eller -rättigheter, gruvaktier, stiftaran
delar eller andra rättigheter, fordringar icke 
inbegripna, med rätt till andel i vinst, samt 
inkomst av andra andelar i bolag, som enligt 
skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat 
där det utdelande bolaget har hemvist jäm
ställes med inkomst av aktier. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av dividenden 
har hemvist i en avtalsslutande stat och har 
fast driftställe i den andra avtalsslutande sta
ten, där det utbetalande bolaget har hemvist, 
samt den andel av vilken dividenden i fråga 
härflyter äger verkligt samband med det fasta 
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i artikel 7. 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan
de stat uppbär inkomst från den andra avtals-

entreprises mais n'ont pu l'etre en fait a cause 
de ces conditions, peuvent etre inclus les bene
fices de cette entreprise et imposes en conse
quence. 

Article 10 

Dividendes 

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

2. Toutefois, ces dividendes peuvent etre 
imposes dans l'Etat contractant dont la sodete 
qui paie les dividendes est un resident, et 
selon la Iegislation de cet Etat, mais l'imp0t 
ainsi etabli ne peut exceder 15 pour cent du 
montant brut des dividendes. 

Les autoritees competentes des Etats con
tractants reglent d'un commun accord les 
modalites d'application de cette !imitation. 

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition 
de la societe pour les benefices qui servent 
au paiement des dividendes. 

3. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1, les dividendes payes par une societe 
qui est residente du Maroc a une societe qui 
est residente de la Finlande doivent etre 
exemptes de l'impot finlandais dans 1a mesure 
ou les dividendes auraient ete exemptes 
d'impots en vertu de la loi finlandaise si les 
deux societes avaient ete residentes de la Fin
lande. 

4. Le terme "dividendes" employe dans le 
present article designe les revenus provenant 
d'actions, actions ou bons de jouissaince, parts 
de mine, parts de fondateurs ou autres parts 
beneficiaires a l'exception des creances, ainsi 
que les revenus d'autres parts sociales assimiles 
aux revenus d'actions par la legislation fiscale 
de l'Etat contractant dont 1a societe distri
butrice est un resident. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 
2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire 
des dividendes, resident d'un Etat contractant, 
a, dans l'autre Etat contractant dont la societe 
qui paies les dividendes est un resident, un 
etablissement stable auquel se rattache effec
tivement la participation generatrice des divi
dendes. Dans ce cas, les dispositions de l'ar
ticle 7 sont applicables. 

6. Lorsqu'une societe qui est resident d'un 
Etat contractant tire des benefices ou des 

slutande staten, får denna andra stat icke på-
skatt på dividend, som bolaget betalar 

till person som ej har hen:vist i denn.a andra 
stat, och ej heller skatt pa bolagets 1cke ut
delade vinst även om dividenden eller den 
icke utdelad~ vinsten helt eller delvis utgöres 
av inkomst, som uppkommit i denna andra 
stat. 

Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten, får beskattas 
i denna andra stat. 

2. Räntan får emellertid beskattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken den härrör, 
enligt lagstiftningen i denna stat, men ~en 
skatt som sålunda påföres får icke överstiga 
10 procent av räntans bruttobelopp. De be
höriga myndigheterna i de avtalsslutande stater
na skall träffa överenskommelse om sättet för 
genomförandet av denna begränsning. 

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av fordringsbevis, som utfär
dats av staten obligationer eller debentures, 
antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet 
eller ej och antingen de medför rätt till andel 
i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst 
av varje annat slags fordran liksom .äve? all 
annan inkomst, som enligt skattelagsuftnmgen 
i den stat från vilken inkomsten härrör jäm
ställes med inkomst av försträckning. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till
lämpas icke, om mottagaren av räntan .har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bednver 
rörelse från ett fast driftställe eller utövar fritt 
yrke från en stadigvarande anordning i den 
andra avtalsslutande staten från vilken räntan 
härrör samt den fordran av vilken räntan här
flyter 'äger verkligt samband med det fasta 
driftstället eller den stadigvarande anordningen. 
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i arti
kel 7 eller 14. 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslu
tande stat om utbetalaren är den staten själv, 
en offentligrättslig juridisk person, en ~oka~ 
myndighet eller en person med hemvist 1 

denna stat. Om emellertid den person som 
utbetalar räntan, antingen han har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller ej, i en avtalsslu-
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revenus de l'autre Etat contractant, cet autre 
Etat ne peut percevoir aucun impot sur les di: 
videndes payes par la societe aux personnes qu~ 
ne sont pas des residents de cet autre Etat, ru 
prelever aucun impot, au titre de l'imposition 
des benefices non distribues sur les benefices 
non distribues de la societe, meme si les divi
dendes payes ou les benefices . non di~tr~b.ues 
consistent en tout ou en partle en benef1ces 
ou revenus provenant de cet autre Etat. 

Article 11 

Inter&ts 

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

2. Toutefois, ces interets peuvent etre 
imposes dans l'Etat contractant d'ou ils pro
viennent et selon la legislation de cet Etat 
mais l'imp6t ainsi etabli ne peut exceder 10 
pour cent de leur montant brut. Les aut,orites 
competentes des Etats contractants reglent 
d'un commun accord les modalites d'appli
cation de cette !imitation. 

3. Le terme "interets" employe dans le 
present article designe les revenus des foi:ds 
publics, des oblig~tions d'empri:nts, asso~tles 
ou non de garantles hypotheca1res ou d une 
clause de participation aux benefices, et des 
creances de toute nature, ainsi que tous autres 
produits assimiles aux revenus de sommes 
pretees par la legislation fiscale de l'Etat d'ou 
proviennent les revenus. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque beneficiaire des 
interets resident d'un Etat contractant, exerce, 
dans l';utre Etat contractant, d'ou proviennent 
les interets soit une activite commerciale par 
l'intermedi;ire d'un etablissement stable, soit 
une profession liberale au moyen d'une base 
fixe et que la creance generatrice des interets 
s'y rattache effectivement. Dans cette hypo
these les dispositions de l'article 7 ou de 
l'article 14 sont suivant les cas, applicables. 

5. Les inter~ts sont consideres comme 
provenant d'un Etat con.tra~tant lorsque . I~ 
debiteur est cet Etat lm-meme, une ent1te 
publique, une collectivite locale ou i.;n. resident 
de cet Etat. Toutefois, lorsque le deb1teur des 
interets, qu'il soit ou non resident d'un Etat 
contractant, a dans un Etat contractant un 
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tande stat har fast driftställe, för vilket den 
skuld på vilken utbetalningen av räntan grun
dar sig upptagits och vilket nämnda ränta be
lastar såsom kostnad, anses räntan härröra 
från den avtalsslutande stat där det fasta drift
stället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särskilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person föran
leder att det utbetalade räntebeloppet med 
hänsyn till den skuld, för vilken räntan er
lägges, överstiger det belopp som skulle ha 
avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om 
sådana förbindelser icke förelegat, tillämpas 
bestämmelserna i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
skjutande belopp enligt lagstiftningen i var
dera avtalsslutande staten med iakttagande av 
övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu
tande stat och som betalas till person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får 
beskattas i denna andra stat. 

2. Royaltyn får emellertid beskattas i den 
stat, från vilken den härrör, enligt lagstift
ningen i denna stat, men den skatt som så
lunda påföres får icke överstiga 10 procent 
av royaltyns bruttobelopp. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slag av utbetalning som uppbäres 
såsom ersättning för nyttjandet av eller för 
rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konst
närliga eller vetenskapliga verk - häri inbe
gripna biograf- och televisionsfilmer - patent, 
varumärke, mönster eller modell, ritning, hem
ligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt 
för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
lantbruksutrustning, industriell, kommersiell 
eller vetenskaplig utrustning, som ej är fast 
egendom som avses i artikel 6, eller för upp
lysningar om erfarenhetsrön av lantbruksnatur, 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig na
tur samt ersättningar för ekonomiska och tek
niska undersökningar. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har 

etablissement stable pour lequel l'emprunt 
generateur des intfrets a ete contracte et qui 
supporte la charge de ces interets, lesdits 
intrets sont reputes provenir de l'Etat con
tractant ou l'etablissement stable est situe. 

6. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancer ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des interets payes, 
compte tenu de la creance pour laquelle ils 
sont verses, excede celui dont seraient con
venus le debiteur et le creancier en l'absence 
de pareilles relations, les dispositions du 
present atticle ne s'appliquent qu'a se dernier 
montant. En ce cas, la partie excedentaire des 
paiements reste imposable conformement a la 
legislation de chaque Etat contractant et 
compte tenu des autres dispositions de la 
presente Convention. 

Article 12 

Redevances 

1. Les redevances provenant d'un Etat 
contractant et payees a un resident de l'autre 
Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

2. Toutefois, ces redevances peuvent ·etre 
imposees dans l'Etat d'ou elles proviennent et 
selon la legislation de cet Etat, mais l'impot 
ainsi etabli ne peut exceder 10 pout cent de 
leur montant brut. 

3. Le terme "redevances" employe dans le 
present article designe les remunerations de 
toute nature payees pour l'usage ou la con
cession de l'usage d'un droit d'auteur sur une 
oeuvre litteraire, artistique ou scientifique y 
compris les films cinematographiques et 'de 
television, d'un brevet, d'une marque de fabri
que ou de commerce, d'un dessin ou d'un 
modele, d'un plan, d'un formule ou d'un 
procede secrets, ainsi que pour l'usage ou la 
concession de l'usage d'un equipment agricole, 
industriel, commercial ou scientifiaue ne consti
tuant pas un bien immobilier vi~e a l'article 
6 et pour des informations ayant trait a une 
~xperie?ce acquise dans le domaine agricole, 
mdustnel, commercial ou scientifique, et des 
remunerations pour les etudes economiques 
ou techniques. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire des 

hemvist i en avtalsslutande stat och har fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten 
från vilken royaltyn härrör, samt den rättighet 
eller egendom av vilken royaltyn bärflyter äger 
verkligt samband med det fasta dri~tstä~let. 
I sådant fall tillämpas bestämmelserna 1 artikel 
7. 

5. Royalty anses härröra från en avtals
slutande stat om utbetalaren är den avtalsslu
tande staten själv, en offentligrättsligt juridisk 
person, en lokal myndighet eller en !?erson 
med hemvist i denna stat. Om emellertid den 
person som utbetalar royaltyn, antingen ha~ 
har hemvist i en avtalsslutande stat eller eJ, 
i en avtalsslutande stat har fast driftställe, i 
samband med vilket avtalet om utbetalning av 
royaltyn ingåtts och vilket nämnda royalty be
lastar som kostnad, anses royaltyn härröra 
från den avtalsslutande stat där det fasta drift
stället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särkilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person föran
leder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den 
upplysning för vilken royaltyn erlägges, över
stiger det belopp, som skulle ha avtalats mel
lan utbetalaren och mottagaren om sådana för
bindelser icke förelegat, tillämpas bestämmel
serna i denna artikel endast på sistnämnda 
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande 
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals
slutande staten med iakttagande av övriga be
stämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan 
fast egendom som avses i punkt 2 av artikel 
6 får beskattas i den avtalsslutande stat där 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till tillgångar ned
lagda i ett fast driftställe, vilket ett företag 
i en avalsslutande stat har i den andra av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är att hänföra till en stadigvarande anordning 
för utövande av fritt yrke, vilken person med 
hemvist i en avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, däri inbegripen 
vinst genom överlåtelse av sådant fast drift-
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redevances resident d'un Etat contractant, a, 
dans l'aut;e Etat contractant d'ou proviennent 
les redevances un etablissement stable auquel 
se rattache effectivement le droit ou le bien 
generateur des redevances. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 7 sont applicables. 

5. Les redevances sont considerees comme 
provenant d'un Etat coi:itr~ctant lorsque. !e 
debiteur est cet Etat lu1-meme, une ent1tee 
publique, une collectivite locale ou un resident 
de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des 
redevances, qµ'il soit ou non resident d'un 
Etat contractant, a dans un Etat contractant 
un etablisseement stable pour lequel le contrat 
donnant lieu au paiement des redevances a 
ete conclu et qui supporte comme telle la 
charge de celles-ci, ces redevances sont repu~ee~ 
provenir de l'Etat contractant ou est s1tue 
l'etablissement stable. 

6. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancier ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec des tierces 
personnes, le montant des redevances payees, 
compte tenu de la prestation pour laquelle 
elles sant versees, excede celui dont seraient 
convenus le debiteur et le creancier en l'ab
sence de pareilles relations, les dispositions 
du present article ne s'appliquent qu'a ce 
dernier montant. En ce cas, la partie exceden
taire des paiements reste imposable conforme
ment a la legislation de chaque Etat con
tractant et compte tenu des autres dispositions 
de la presente Convention. 

Article 13 

Gains en capital 

1. Les gains provenant de !'alienation des 
biens immobiliers, tels qu'ils sont defins au 
paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables 
dans l'Etat contractant ou ces biens sont 
situes. 

2. Les gains provenant de l'alienation de 
biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un 
etablissement stable qu'une entreprise d'un 
Etat contractant a dans l'autre Etat con
tractant ou de biens mobiliers constitutifs 
d'une b~se fixe dont dispose un resident d'un 
Etat contractant dans l'autre Etat contractant 
pour l'exercise d'un profession li,be.r;ile,. y 
compris de tels gains provenant de l alienation 
glo bale de cet etablissement stable ( seul ou 
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ställe ( fö.~ sig eller i samband med överlåtelse 
av hel~ foret~get) eller av sådan stadigvarande 
a~ordm~g, far beskattas i denna andra stat. 
Vmst pa grund av överlåtelse av lös egendom 
som avses i artikel 8, beskattas dock endast i 
de~ av~~lsslutande stat där sådan egendom 
enligt namnda artikel får beskattas. 
.. 3: Vinst på grund av överlåtelse av annan 
an 1 punkterna 1 och 2 angiven egendom be
~katt~s endast i den avtalsslutande stat där 
overlataren har hemvist. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
av:talsslutande stat uppbär genom utövande av 
fr~.tt yrke eller annan därmed jämförlig själv
stand1g verks~mhet, be~kattas endast i denna 
~tat. Denna mkomst far emellertid beskattas 
1 den andra avtalsslutande staten i följande fall: 

a) om han ~ den randra avtalsslutande sta
te~ ~ar 1en

0 
sta~1gvarande 1anordning, som regel

mass1gt star till hans förfogande för utövan
det av ~erksamheten; i sådant fall får endast 
den. del mkomsten som är hänförlig till denna 
stadigvarande anordning beskattas i denna av
talsslutande stat; eller 

b) om han vistas i den iandra avtalsslutan
de staten under tidrymd eller tidrymder som 
sammanlagt 

0
uppgår till 183 dagar elle; mer 

under skattearet. 

avec ~'ensemble de l'entreprise) ou de cette 
base frxe, sont imposables dans cet autre Etat J0 ute.fois, les .~ains provenant de l'alienatio~ 
. es biens mob1hers vises a l'article 8, ne sont 
b~posable que dans l'Etat contractant ou les 

tens en question eux-memes sont imposables 
en vertu dudit article. 

3. '~es gains provenant de l'alienation de 
to,us biens autres que ceux qui sont mention
nes aux paragraphes 1 et 2 ne som impo
s~bles que dans l'Etat contractant dont le 
cedant est un resident. 

Article 14 

Professions independantes 

1. Les revenus qu'un resident d'un Etat 
c?ntractant .ti~e, d'.une profession liberale ou 
d autres act1vites mdependantes de caractere 
analoqu~ ne sont imposables que dans cet Etat. 
~outefo1s, ces revenus sont imposables dans 
1 autre Etat contractant dans les cas suivants: 

a) Si l'interesse dispose de fa\:on habituelle 
dans l'~utre .Etat contractant, d'une base fix; 
pour l exerc1se de ses activites· en ce cas 
~eule _la fraction des revenus qui ~st imputabl~ 
a lad1te base fixe est imposable dans l'autre 
Etat contractant; ou 

b) Si son sejour dans l'autre Etat con
tracta~t s'etend sur une periode ou des perio
des ~ une duree totale egale ou superieur a 
183 Jours pendant l'annee fiscale . . 2. U:~:ryc~et . "fritt yrke" inbegriper sär

skilt ~Ja~vstand1g vetenskaplig, litterär och 
kons.tn~rlig verksamhet, uppfostrings- och un
derv1smngsverksamh:t samt sådan självständig 
yerks~?1het so~ utovas av läkare, advokater, 
mgen1orer, arkitekter, tandläkare och revisorer. 

2. L'expression "profession liberale" com
p~end en ~art~c:ilier les activites indepen'dantes 
d o.rdre sc1ent1fique, litteraire, artistique edu
~ax~ ou pedagogique, ainsi que les ac~ivites 
1r: ependant~s des medecins, avocats, inge
meurs, architectes, dentistes et comptables. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Om icke bestämmelserna i artiklarna 16 
18 och 19 föranleder annat, beskattas löner: 
arvoden och andra liknande ersättnincrar som 
perso.? med hemvist i en avtalssluta':id~ stat 
up~bar .genom anställning, endast i denna stat 
sav1da icke arbetet utföres i den andra avtals~ 
slutande staten. Om arbetet utföres i denna 
andra stat, får ersättning som uppbäres för 
arbetet beskattas där. 

Article 15 

Professions dependantes 

1. Sous reserve des dispositions des articles 
1?, 18, et .19, les salaires, traitement et autres 
remunerat1ons similaires qu'un resident d'un 
Etat. ,contractant re\:oit au titre d'un emploi 
~alari~ ne sont imposables que dans cet Etat 
~ moms que l'emploi ne soit exerce dan~ 
I autre Etat contractant. Si l'emploi y est 
~xerce, Jes remunerations re\:Ues a se titre SOnt 
imposables dans cet autre Etat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 beskattas ersättning, som person med hem
vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete 
som utföres i den andra avtalsslutande staten, 
endast i den förstnämnda staten, om följande 
tre villkor är uppfyllda: 

a) mottagaren vistas i denna andra stat 
under tidrymd eller tidrymder, som samman
lagt icke överstiger 183 dagar under skatteåret 
i fråga, och 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag 
av arbetsgivare, som ej har hemvist i denna 
andra stat, samt 

c) ersättningen ej såsom kostnad belastar 
driftställe eller stadigvarande anordning, 

som arbetsgivaren har i denna andra stat. 
3. Utan hinder av föregående bestämmel

ser i denna artikel får ersättning för arbete, 
som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg 
i internationell trafik, beskattas i den avtals
slutande stat där företaget har sin verkliga 
ledning. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, 
som person med hemvist i en avtalsslutande 
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse 
eller annat förvaltningsorgan i bolag med hem
vist i den andra avtalsslutande staten, får be
skattas i denna andra stat. 

Artikel 17 

Artister och idrottsmän 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik
larna 14 och 15 får inkomst, som offentligt 
uppträdande personer, såsom teater- eller 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, 
musiker och idrottsmän uppbär genom den 
verksamhet de personligen utövar i denna 
egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat 
där verksamheten utövas. 

Bestämmelsen ovan tillämpas även på in
komst som uppbäres av person utnyttjar eller 
anordnar ovannämnd verksamhet. 

2. Om inkomst genom personlig verksam
het som utövas av artist eller idrottsman till
faller annan person än artisten eller idrotts
mannen själv, får inkomsten, utan hinder av 
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2. Nonobsant les dispositions du para
graphe 1, les remunerations qu'un resident 
du'un Etat contractant re\:oit au titre d'un 
emploi salariee exerce dans l'autre Etat con
tractant ne sont imposables que dans le pre
mier Etat si les trois conditions suivantes sont 
reunies: 

a) le benefidaire sejourne dans l'autre 
Etat pendant une periode ou des periodes 
n'excedant pas ou total 183 jours au cours de 
l'annee fiscale consideree; 

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

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

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

Article 16 

Tantiemes 

Les tantiemes, jetons de presence et autres 
retributions similaires qu'un resident d'un Etat 
oontractant rei;:oit en sa qualite de membre du 
conseil d'administration ou de surveillance 
d'une sodtete qui est un resident de l'autre 
Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

Article 17 

Artistes et sportif s 

l, Nonobstant les dispositions des articles 
14 et 15, les revenus que les professionnels 
du spectacle, tels les artistes de theatre, de 
cinema, de la radio ou de la television et les 
musiciens, ainsi que les sportifs retirent de 
leurs activites personnelles en cette qualite, 
sont imposables dans l'Etat contractant ou ces 
activites sont exercees. 

La regle enoncee ci-dessus s'applique egale
ment aux revenus obtenus par les activites 
susvisees. 

2. Lorsque le revenu d'activites exercees 
personnellement par un artiste ou un sportif 
est attribue a une autre personne que l'artiste 
ou le sportif lui-meme, il peut, nonobstant 



20 

bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, be
skattas i den avtalsslutande stat där artisten 
eller idrottsmannen utövar sin verksamhet. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke 
på inkomst av sådan verksamhet som i en av
talsslutande stat utövas av den andra avtals
slutande staten genom anstalt som icke be
driver sin verksamhet i vinstsyfte eller av med
lemmar av dess personal, utom då medlemmar
na av personalen utövar verksamheten för egen 
räkning. 

Artikel 18 

Pensioner 

Pensioner på grund av offentligrättsligt 
tjänsteförhållande dler enskild tjänst och liv
räntor som utbetalas tiU person med hemvist 
i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna 
stat. 

Artikel 19 

Offentliga uppdrag 

1. Ersättningar som utbetalas av, eller från 
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller 
dess offentligrättsliga juridiska personer eller 
lokal~ myndigheter till fysisk person på grund 
av tjänster som utförts för denna stat eller 
dess offentligrättsliga juridiska person eller lo
kala myndighet vid handhavande av offentligt 
uppdrag får beskattas i denna stat. Denna be
stämmelse tillämpas emellertid icke på ersätt
ning som utbetalas till medborgare i den andra 
avtalsslutande staten. I sådant fall beskattas 
ersättningen endast i den avtalsslutande stat 
där mottagaren har hemvist. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 
tillämpas på ersättningar som utbetalas på 
grund av tjänster utförda i samband med rö
relse som bedrives av en avtalsslutande stat 
dess offentligrättsliga juridiska personer elle~ 
lokala myndigheter. 

Artikel 20 

Forskare och studerande 

1. Fysisk person, som har eller tidigare 
haft hemvist i en avtalsslutande stat och som 
tillfälligt vistas i den andra avtalsslutande sta
ten uteslutande för att där bedriva studier på 
högsta nivå eller vetenskaplig forskning vid 
universitet eller annan undervisningsanstalt av 
högsta ordning eller vetenskaplig forsknings-

les dispositions des articles 7' 14 et 15 etre 
impose dans l'Etat contractant ou sont exercees 
les activites de l'artiste ou du sportif. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux revenus d'activites 
exercees dans un Etat contractant par des 
organismes sans hut lucratif de l'autre Etat 
contractant ou par des membres de leur per
sonnel, sauf si ces derniers agissent pour leur 
propre compte. 

Article 18 

Pensions 

Les pensions publiques et privees et les 
rentes viageres versees a un resident d'un 
Etat contractant ne sont imposables que dans 
cet Etat. 

Article 19 

Fonctions publiques 

1. Les remunerations versees par un Etat 
contractant ou l'une de ses entites publiques 
ou collectivites locales, soit directement, soit 
par prelevement sur des fonds qu'ils ont 
constitues, a une personne physique au titre 
de services rendus a cet Etat ou a cette entite 
ou collectivite dans l'exercice de fonctions de 
caractere public, sant imposables dans cet Etat. 
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas 
lorsqu'une telle remuneration est payee aux 
nationaux de l'autre Etat contractant. Dans 
ce cas la remuneration rei;:ue n'est imposable 
que dans I'Etat dont le beneficiaire est un 
resident. 

2. Les dispositions des articles 15 et 16 
s'appliquent aux remunerations versees au 
titre de services rendus dans le cadre d'une 
activite commerciale ou indsturielle exercee par 
l'un des Etats contractants ou l'une de ses 
entites publiques ou collectivites locales. 

Article 20 

Chercheurs et Etudiants 

1. Les remunerations versees a une per
sonne physique qui est, ou qui etait aupara
vant, un resident d'un Etat contractant et qui 
sejourne temporairement dans l'autre Etat con
tractant a seule fin d'y poursuivre ses etudes 
au niveau eleve, ou s'y livrer a des recherches 
scientifiques, pendant une periode n'excedant 

anstalt under tidrymd som icke överstiger två 
år beskattas endast i den förstnämnda staten 
fö~ ersättningar som han erhållit. 

2. Studerande eller praktikant, som har 
eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande 
stat och som vistas i den andra avtalssluta:nde 
staten uteslutande för sin undervisning eller 
utbildning, beskattas icke i denna andra stat 

belopp som han erhåller för sitt uppehälle, 
sin undervisning eller utbildning. 

3. Studerande eller affärs- eller hantverks
praktikant som har eller tidigare haft hemvist 
i en avtal;slutande stat, beskattas icke i denna 
andra avtalsslutande stat för ersättning för ar
bete i denna stat såvida arbetet har direkt 
samband med ha~s studier eller utbildning 
eller utföres uteslutande för hans uppehälle. 

Artikel 21 

Inkomster som icke uttryckligen nämnts 

Inkomst som en person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och som icke ut
tryckligen nämnts i föregående artiklar av det
ta avtal beskattas endast i denna stat, utom 
då inkomsterna är hänförliga till verksamhet 
som bedrives från fast driftställe som inkomst
tagaren har i den andra avtalsslutande staten. 

KAPITEL IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast 
egendom som avses i punkt 2 av artik:l 6, får 
beskattas i den avtalsslutande stat dar egen
domen är belägen. 

2. Förmögenhet bestående av lös egen~om, 
som är hänförlig till tillgångar nedlagda 1 ett 
företags fasta driftställe, eller av lös egendom, 
som ino-år i en stadigvarande anordning för ut
övande0 av fritt yrke, får beskattas i den av
talsslutande stat där det fasta driftstället eller 
den stadigvarande anordningen är belägen. 

3. Fartyg eller luftfartyg, som användes 
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pas deux ans, dans une universite ou ,d~ns une 
autre institution d'enseignement supeneur ou 
de recherche scientifique, ne sont imposables 
que dans le premier Etat. . 

2. Les sommes qu'un etudiant, un apprent1 
ou un stagiaire qui est, ou qui etait aupara: 
vant un resident d'un Etat contractant et qm , , I 
sejourne dans l'autre Etat contractant a s:u e 
fin d'y poursuivre ses etudes ou sa formation, 
re~oit pour couvrir ses frais d'entretien, d'etu
des ou de formation ne sont pas imposables 
dans cet autre Etat. 

3. Les remunerations versees a un etudiant 
ou a un apprenti commercial qui est, ou etait 
auparavant, un resident d'un Etat contractant 
au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre 
Etat contractant ne sont pas imposables dans 
cet autre Etat, ~ condition que ledit emploi se 
rattache directement a ses etudes ou a sa for
mation, ou que l'emploi soit exerce a la seule 
fin de son entretien. 

Article 21 

Revenus non expressement mentionnes 

Les elements du revenu d'un resident d'un 
Etat contractant qui ne sont pas expressement 
mentionnes dans les articles precedents de la 
presente Convention ne sont imposables que 
dans cet Etat, a moins que ces revenus ne se 
rattachent a l'activite d'un etablissement stable 
que ce beneficiaire possederait dans l'autre Etat 
contractant. 

CHAPITRE IV 

Imposition de la fortune 

Article 22 

Fortune 

1. La fortune constituee par des biens 
immobiliers tels qu'ils sont definis au para
graphe 2 de l'arti~le 6, ~st imposa?Ie, dans 
l'Etat contractant ou ces biens sont s1tues. 

2. La fortune constituee par des biens mo
biliers faisant partie de l' actif d'un etablisse
ment stable d'une entreprise ou par des biens 
mobiliers constitutifs d'une base fixe servant a 
l'exercise d'une profession liberale est impo
sable dans l'Etat contractant ou est situe 
l'etablissement stable ou la base fixe. 

3. La fortune constituee par des navires 
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i internationell trafik, samt lös egendom, som 
är hänförlig till användningen av sådana fartyg 
eller luftfartyg, beskattas endast i den avtals
slutande stat där inkomst av denna verksam
het beskattas enligt bestämmelserna i artikel 
8. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som in
nehas av person med hemvist i en avtals
slutande stat, beskattas endast i denna stat. 

KAPITEL V 

Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 

Artikel 23 

Befrielsemetod och avräkningsmetod 

1. Om person med hemvist i en avtalsslu
tande stat uppbär inkomst eller innehar för
mögenhet, som enligt bestämmelserna i detta 
avtal får beskattas i den andra avtalsslutande 
staten, skall den förstnämnda avtalsslutande 
staten, såvida icke bestämmelserna i punkt 2 
föranleder annat, från den skatt som utgår på 
inkomsten eller förmögenheten medge avdrag 
för den del av inkomstskatten eller förmögen
hetsskatten som belöper på den inkomst som 
uppburits från denna andra avtalsslutande stat 
respektive den förmögenhet som befinner sig 
där. 

2. Om person med hemvist i en avtalsslu
tande stat uppbär inkomst, som enligt bestäm
melserna i artiklarna 10, 11 och 12 får be
skattas i den andra avtalsslutande staten, skall 
den förstnämnda staten från den skatt som 
utgår på denna persons inkomst avräkna ett 
belopp, motsvarande den skatt som erlagts i 
denna andra avtalsslutande stat. Avräknings
beloppet skall emellertid icke överstiga den 
del av skatten, beräknad utan sådan avräk
ning, som belöper på den inkomst som uppbu
rits från denna andra avtalsslutande stat. 

3. Vid tillämpning av punkt 2 anses Ma
rocko beskatta: 

a) enligt en skattesats av 15 % , sådan divi
dend som utbetalas till person med hemvist i 
Finland, såvida dividenden beskattas i denna 
stat. 

Om emellertid den skattesats som i Finland 
tillämpas beträffande denna inkomst är lägre 

et des aeronefs exploites en trafic international, 
ainsi que les biens mobiliers affectes a leur 
exploitation, ne sont imposables que dans 
l'Etat contractant ou les benefices provenant 
de cette exploitation sont imposables en vertu 
des dispositions de l'article 8. 

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

CHAPITRE V 

Dispositions pour eliminer les doubles 
impositions 

Article 23 

Methode d'exemption et d'imputation 

1. Lorsqu'un resident d'un Etat contractant 
rec;:oit des revenus ou possede de la fortune 
qui, conformement aux dispositions de la 
presente Convention, sont imposables dans 
l'autre Etat contractant, le premier Etat con
tractant deduit de l'impot sur le revenu ou 
sur la fortune, sous reserve des dispositions du 
paragraphe 2, un montant egal a la fraction de 
l'impot sur le revenu ou sur la fortune cor
respondant, selon le cas, au revenu rec;u de 
l'autre Etat contractant ou a la fortune posse
dee dans l'autre Etat contractant. 

2. Lorqu'un resident d'un Etat contractant 
rec;oit des revenus qui, conformement aux dis
positions des articles 10, 11 et 12 sont impo
sobles dans l'autre Etat contractant, le premier 
Etat accorde sur l'impot dont il frappe les 
revenus de ce resident une deduction d'un 
montant egal a l'impot paye dans l'autre Etat 
contractant. La somme ainsi deduite ne peut 
toutefois exceder la fraction de l'impot, cal
cule avant la deduction, correspondant aux 
revenus rec;:us de l'autre Etat contractant. 

3. Pour l'application du paragraphe 2 ci
dessus seront consideres comme ayant ete 
imposes au Maroc: 

a) au taux de 15 % les dividendes qui re
viennent a des residents de la Finlande au cas 
ou ces dividendes sont imposes dans ce pays. 

Toutefois lorsque le taux d'imposition en 
Finlande des revenus de l'espece est inferieur 

än 15 % , anses beskattningen ske enligt finsk 
skattesats. 

b) enligt en skattesats av 10 %, sådan ränta 
som avses i punkt 3 av artikel 11. 

KAPITEL VI 

Särskilda bestämmelser 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 
i den andra avtalsslutande staten bli före

mål för någon beskattning eller något därmed 
sammanhängande krav, som är av annat slag 
eller mer tyngande än den beskattning och 
därmed sammanhängande krav som medbor
gare i denna andra stat under samma · förhål
landen är eller kan bli underkastade. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den andra 
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat 
icke vara mindre fördelaktig än beskattningen 
av företag i denna andra stat, som bedriver 
verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse anses icke medföra för
pliktelse för en avtalsslutande stat att medge 
personer med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten sådana personliga avdrag vid be
skattningen, skattebefrielser eller skattenedsätt
ningar på grund av civilstånd eller försörjnings
plikt mot familj eller andra förhållanden hän
förliga till den skattskyldiges person, som med
ges personer med hemvist i den egna staten. 

3. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas 
kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, 
direkt eller indirekt, av en eller flera personer 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall icke i den förstnämnda avtalsslutande 
staten bli föremål för någon beskattning eller 
något därmed sammanhängande krav, som är 
av annat slag eller mer tyngande än den be
skattning och därmed sammanhängande krav 
som andra liknande företag i denna förstnämn-

stat är eller kan bli underkastade. 
4. I denna artikel avser uttrycket "beskatt

ning" skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 25 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om person med hemvist i en avtalsslu-
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a 15 % ' c'est le taux de l'impot finlandais qui 
sera pris en consideration. 

b) au taux de 10 % les interets definis au 
paragraphe 3 de l' article 11. 

CHAPITRE VI 

Dispositions speciales 

Article 24 

N on-discrimination 

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

2. L'imposition d'un etablissement stable 
gu'une entreprise d'un Etat contractant a dans 
l'autre Etat contractant n'est pas etablie dans 
cet autre Etat d'une fa<;on moins favorable que 
l'imposition des entreprises de cet autre Etat 
qui exercent la meme activite. 

Cette disposition ne peut etre interpretee 
comme obligeant un Etat contractant a accor
der aux residents de l'autre Etat contractant 
les deductions personnelles, abattements et 
reductions d'impot en fonction de la situation 
ou des charges de famille ou d'autres elements 
d'ordre personnel, qu'il accorde a ses propres 
residents. 

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

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

Article 25 

Procedure amiable 

1. Lorsqu'un resident d'un Etat contractant 
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tande stat gör gällande, att i en avtalsslutande 
stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, 
som för honom medfört eller kommer att med
fära en mot detta avtal stridande beskattning, 
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att 
använda sig av de rättsmedel som finns i dessa 
staters interna rättsordning, göra framställning 
i saken hos den behöriga myndigheten i den 
avtalsslutande stat där han har hemvist. 

2. Om denna behöriga myndighet finner 
framställningen grundad men icke själv kan få 
till stånd en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndig
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte 
att undvika en mot detta avtal stridande be
skattning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig över
enskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi
velsmål som uppkommer rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal. De kan 
även överlägga för att undamöja dubbelbeskatt
ning i sådana fall som ej omfattas av detta 
avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att träffa överenskommelse 
i de fall som angivits i föregående punkter. 
Om muntliga överläggningar anses underlätta 
en överenskommelse, kan sådana överläggningar 
äga rum inom en kommission bestående av 
~epresentanter för de behöriga myndigheterna 
i de avtalsslutande staterna. 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att verkställa 
bestämmelserna i detta avtal och den interna 
lagstiftningen i de avtalsslutande staterna i 
fråga om de skatter som avses i detta avtal, 
såvida den beskattning som sker på grund av 
denna lagstiftning är i enlighet med detta avtal. 
De sålunda utbytta upplysningarna skall be
handlas såsom hemliga och får icke yppas för 
andra personer eller myndigheter än dem som 
har till uppgift att fastställa eller uppbära de 
skatter som avses i detta avtal samt hand
lägga ansökningar och besvär i anledning av 
dessa skatter, ävensom judiciella myndigheter 
som handlägger åtal i anledning av brott rö
rande sagda skatter. 

estime que les mesutes prises par un Etat 
contractant ou par chaucun des deux Etats 
entrainent ou entraineront pour lui une im
position non conforme a la presente conven
tion, il peut, independamment des recours 
prevus par la legislation nationale de ces Etats, 
soumettre son cas a l'autorite competente de 
l'Etat contractant dont il est resident. 

2. Cette autorite competente s'efforcera, si 
le reclamation lui parait fondee et si elle n'est 
pas elle-meme en mesure d'apporter une solu
tion satisfaisante, de regler la question par 
voie d'accord amiable avec l'autorite compe
tente de l'autre Etat contractant, en vue 
d'eviter une imposition non conforme a la 
Convention. 

3. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'efforcent par voie d'accord ami
able, de resoudre les difficultes ou de dissiper 
les doutes auxquels peuvent donner lieu, 
!'interpretation ou l'application de la Conven
tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue 
d'eviter la double imposition dans les cas non 
prevus par la Convention. 

4. Les autorites competentes des Etats 
contractants peuvent communiquer directement 
entre elles en vue parvenir a un accord comme 
il est indique aux paragraphes precedents. Si 
des echanges de vue oraux semblent devöir 
facilitet cet accord, ces echanges de vue peu
vent avoir lieu au sein d'une commission 
composee de representants des autorites 
competentes des Etats contractants. 

Article 26 

Echange de renseignements 

1. Les autorites competes des Etats con
tractants echangeront les renseignements neces
saires pour appliquer les dispositions de la 
presente Convention et celles des lois internes 
des Etats contractants relatives aux impots 
vises par la Convention dans la mesure ou 
l'imposition qu'elles prevoient est conforme a 
la Convention. Tout renseignement ainsi 
echange sera tenu secret et ne pourra etre 
communique qu'aux personnes ou autorites 
chargees de l'etablissement ou du recouvrement 
des impots vises par la presente Convention 
et des reclamations et recours y relatifs, ainsi 
qu'aux autorites judiciaires en vue de pour
suites penales relatives auxdits impots. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall i intet 
anses medföra förpliktelse för en avtalsslu

tande stat att: 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder, som avvi
från lagstiftning eller förvaltningspraxis i 

denna stat eller i den andra avtalsslutande 
staten; 

b) lämna uppgifter, som icke är tillgängliga 
enligt lagstiftningen eller genom sedvanligt för
valtningsförfarande i denna stat eller i den 

avtalsslutande staten; 

c) lämna upplysningar, som skulle roJa af
färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat 
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn 
( ordre public ) . 

3. Utbyte av upplysningar sker antingen 
utan särskild begäran eller efter framställning 
i det enskilda fallet. De behöriga myndighe
terna i de avtalsslutande staterna skall träffa 
överenskommelse om de upplysningar som 
meddelas utan särskild begäran. 

Artikel 27 

Handräckning vid indrivning 

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig 
att ömsesidigt lämna varandra handräckning 
och bistånd vid indrivning av skatter som 
avses i detta avtal samt till dem anslutna 
skatteförhöjningar, skattetillägg, dröjsmålsrän
tor, räntor och kostnader, med undantag för 
sådana bdopp som har straffkaraktär, då de 
slutgiltigt blivit betalbara enligt lagstiftningen 
i den stat som gjort framställning och i över
ensstämmelse med detta avtal. 

2. Vid framställning som göres i detta 
syfte skall fogas de handlingar som enligt lag
stiftningen i den stat som gör framställningen 
erfordras för fastställande av att de belopp 
som skall indrivas slutgiltigt blivit betalbara. 

3. När dessa handlingar inkommit sker del
givning samt åtgärder för indrivning och upp
börd i den stat, till vilken framställningen rik
tats, enligt lagstiftningen rörande indrivning 
och uppbörd av dess egna skatter. 

4. De skattefordringar som skall indrivas 
åtnjuter samma säkerheter och förmånsrätt som 
gäller för likartade skattefordringar i den stat 
där indrivningen sker. 

4 
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
peuvent en aucun cas etre interpretees comme 
imposant a l'un des Etats contractants l'obli
gation: 

a) de prendre des dispositions administra
tives derogeant a sa propre legislation ou a sa 
partique administrative ou a cel1e de l'autre 
Etat contractant; 

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

c) de transmettre des renseignements qui 
reveleraient un secret commercial, industriel, 
prnfessionnel on un procede commercial ou 
des renseignements dont la communication 
serait contraire a l'ordre public. 

3. L' echange des renseignements a lieu soit 
d'office, soit sur demande visant des. cas 
concrets. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'entendent pour determiner la 
liste des informations qui sont fournies d'office. 

Article 27 

Assistance au recouvrement 

1. Les Etats contractants conviennent de 
se preter mutuellement assistance et appui en 
vue decouvrer les impots vises par la presente 
Convention ainsi que les majoritions de droits 
en sus, indemnites de retard, interets et frais 
afferents a ces impots, a l'exclusion de ceux 
ayant un caracvere penal, lorsque ces sommes 
sont definitivement dues en application des lois 
ou reglements de l'Etat demandeur et en con
formite de la presente Convention. 

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

3. Au vu de ces documents, les signifi
cations et mesures de recouvrement et de per
ception ont lieu dans l'Etat requis conforme
ment aux lois et reglements applicables pour 
le recouvrement et la perception de ses propres 
imp6ts. 

4. Les creances fiscales a recouvrer bene
ficient des memes suretes et privileges que les 
creances fiscales de meme nature dans l'Etat 
de recouvrement. 
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Artikel 28 

Diplomatiska och konsulära tjänstemän 

Bestämmelserna i detta avtal påverkar icke 
de privilegier i beskattningshänseende, som en
ligt folkrättens allmänna regler eller bestäm
melser i särskilda överenskommelser tillkom
mer diplomatiska eller konsulära tjänstemän. 

KAPITEL VII 

Slutbestämmelser 

Artikel 29 

Ikraftträdande 

1. De avtalsslutande staterna meddelar var
andra att de åtgärder som enligt respektive 
lagstiftning kräves för avtalets ikraftbringande 
genomförts. Avtalet träder i kraft den första 
dagen i den månad som följer efter den var
under det senare av dessa meddelanden gjordes. 

2. Bestämmelserna i detta avtal tillämpas 
första gången: 

a) beträffande skatter som innehålles vid 
källan, den 1 januari det kalenderår som följer 
efter avtalets ikraftträdande; 

b) beträffande andra skatter på inkomst 
och förmögenhet, för det skatteår som börjar 
den 1 januari det år då avtalet träder i kraft. 

Artikel 30 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft under obestämd 
tid, men vardera avtalsslutande staten kan se
nast den 30 juni under ett kalenderår som 
börjar fem år efter detta avtals ikraftträdande 
på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet. 
Såvida uppsägningen sker före den 1 juli under 
sådant år, tillämpas avtalet sista gången: 

a) beträffande skatter som innehålles vid 
källan, på inkomster som är hänförliga till den 
31 december det år då uppsägningen skedde 
eller tidigare tidpunkt eller som betalas senast 
sagda dag; 

Article 28 

Fonctionaires diplomatiques et consulaires 

Les dispositions de la presente Convention 
ne portent pas atteinte aux privileges fiscaux 
dont beneficient les fonctionnaires diplomati
ques ou consulaires en vertu soit des regles 
generales du droit des gens, soit des disposi
tions d'accords particuliers. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Article 29 

Entree en vigueur 

1. Chacun des Etats contractants notifiera 
a l'autre l'accomplissement des procedures re
quises par sa legislation pour la mise en 
vigueur de la presente Convention. Celle-ci 
entrera en vigueur le ler jour du mois suivant 
celui au cours duquel a eu lieu la derniere de 
ces notifications. 

2. Les dispositions de cette Convention 
s'appliqueront pour la premiere fois: 

a) en ce qui concerne les impots perr,;us par 
voie de retenue a la source le ler janvier de 
l'annee civile suivant celle au cours de laquelle 
la Convention est entree en vigueur; 

b) en ce qui concerne les autres impots sur 
le revenu ou sur la fortune a l' annee fiscale 
commenr,;ant le ler janvier de l'annee au cours 
de laquelle la Convention est entree en vigueur. 

Article 30 

Denonciation 

La presente Convention restera indefiniment 
en vigueur; mais chaque Etat contractant pour
ra, jusqu'au 30 juin inclus de toute annee 
civile a partir de la cinqu1eme annee a <later 
de celle de son entree en vigueur, la denoncer, 
par ecrit et par la voie diplomatique, a l'autre 
Etat contractant. En cas de denonciation avant 
le ler juillet d'une telle annee, la Convention 
s'appliquera pour la derniere fois: 

a) aux impots dus a la source sur les reve
nus attribues ou mis en paiement au plus tard 
le 31 december de l'annee de la denonciation; 

b) beträffande andra skatter på inkomst 
och förmögenhet, under den beskattningspe
riod som utgår senast den 31 december samma 
år. ~ G ~ 0 

Som skedde i Rabat den 25 JU111 1973 1 tva 
exemplar på finska, arabiska o~h fr~nska språ
ken, vilka alla tre texter har hka v1tsord. 

För Republiken Finland: 

H. Hannikainen 

För Konungariket Marocko: 

B. Guessous 
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b) aux autres impots etablis sur des reve
nus ou sur la fortune de petiodes imposables 
prenant fin au plus le 31 decembre de la 
meme annee. 

Fait a Rabat, le 25 juin 1973 en double 
exemplaire, en . langues ~innoi~e, arabe ~t 
franr,;aise, les tro1s textes fa1sant egalement foi. 

Pour la Republique de Finlande: 

Hannikainen 

Pour le Royaume du Maroc: 

B. Guessous 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Marocko för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögen
het. 

Förhandlingar om ett skatteavtal mellan 
Finland och Marocko fördes i Rabat i oktober 
1972. Såsom resultat av förhandlingarna under
tecknades ett skatteavtal i Rabat den 25 juni 
1973. 

I skatteavtalet bestäms vilkendera avtalsslu
tande statens interna lagstiftning som skall till
lämpas i det enskilda fallet. Skatteavtalet in
skränker vardera avtalsslutande statens beskatt
ningsrätt, vars gränser i förhållande till utlandet 
eller dess yttre gränser i regel bestäms enligt 
den interna lagstiftningen i respektive avtalsslu
tande stat. Skatteavtalet kan däremot inte ut
vidga en avtalsslutande stats beskattningsrätt. 

Med undantag för vissa avvikelser följer 
skatteavtalet till sin uppbyggnad den skatte
avtalsmodell som år 1963 uppgjorts av Orga
nisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling ( OECD). Till struktur och innehåll 
är det nya skatteavtalet så1edes likt de övriga 
skatteavtal som Finland har ingått under se
naste tid. Ovan avsedda avvikelser beror dels 
på den finska och den marockanska lagstift
ningen, dels på att bestämmandet av beskatt
ningsrättens uppdelning sker i Finland huvud
sakligen enligt hemviststatsprincipen och i 
Marocko enligt källstatsprincipen. Enligt hem
viststatsprincipen beskattas inkomst där in
komsttagaren är bosatt, enligt källstatsprincipen 
åter i den stat från vilken inkomsten härrör. 
Dessa avvikelser från OECD:s skatteavtals
modell behandlas nedan i samband med de 
enskilda artiklarna. 

Skatteavtalet är indelat i följande sju kapitel: 
I Avtalets tillämpningsområde, Il Definitioner, 
III Beskattning av inkomst, IV Beskattning av 
förmögenhet, V Metoder för undanröjande av 
dubbelbeskattning, VI Särskilda bestämmelser 
och VII Slutbestämmelser. 

Enligt bestämmelserna om avtalets tillämp
ningsområde tillämpas avtalet på personer som 

hemvist i någondera avtalsslutande staten 
eller i båda staterna (artikel 1 ) . Tillämpnings
området för bestämmelserna rörande förbudet 
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mot diskriminering (artikel 24) har emellertid 
utsträckts till att omfatta även sådana medbor
gare i en avtalsslutande stat som icke är bo
satta i någondera av de avtalsslutande stater
na. Begreppet "person" är definierat i punkt 
1 e av artikel 3 och begreppet "person med 
hemvist i en avtalsslutande stat" i artikel 4. 

För Finlands del berör avtalet den statliga 
inkomst- och förmögenhetsskatten, kommunal
skatten, kyrkoskatten och sjömansskatten. För 
Marockos del berör avtalet skatten på inkomst 
av näringsverksamhet och på investeringsreser
veringar, skatten på löne- och pensionsinkomst 
samt livränta, obligatoriskt lån på grund av in
komst, skatten på stadsfastighet och därtill an
slutna skatter, lantbruksskatten och tilläggs
skatten på fysiska personers globala inJmmst 
(artikel 2) . 

Förbudet mot diskriminering enligt artikel 
24 berör alla slags skatter och sålunda även 
indirekta skatter. Artikelns tillämpningsområde 
har inte begränsats till de i artikel 2 omnämn
da skatterna. 

Definitionerna på de viktigaste i skatteavta
let använda uttrycken och begreppen ingår i 
artiklarna 3, 4 och 5. Dessa överensstämmer 
i huvudsak med motsvarande bestämmelser i 
OECD: s skatteavtalsmodell. 

Avtalet tillämpas enligt artikel 3 även på 
beskattningen av inkomster som erhållits vid 
utnyttjandet av Finlands kontinentalsockel. 
Enligt samma artikel avses med begreppet 
"person" fysisk person, bolag och annan sam
manslutning. Begreppet "bolag" åsyftar juri
disk person och varje enhet, som i beskatt
ningshänseende behandlas såsom juridisk per
son. Med avvikelse från tidigare skatteavtals
praxis har för Finlands del förutom finansmi
nisteriet skattestyrelsen angivits vid definie
ringen av "behöriga myndigheter". Skattesty
relsen kan således inom ramen för gällande 
interna stadganden och bestämmelser ingå bl. a. 
i artiklarna 4, 10, 11 och 25 nämnda avtal. 
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Enligt bestämmelserna om skatterättsligt 
hemvist (artikel 4) avgörs vilkendera avtals
slutande staten vid tillämpning av avtalet skall 
anses såsom en persons hemviststat som har 
rätt att beskatta denna person för såväl in
hemska som utländska inkomster. 

Definitionerna på fast driftställe ingår i 
artikel 5. Bestämmelserna bildar grunden för 
beskattningen av de inkomster som ett företag 
i en avtalsslutande stat uppbär av rörelse som 
det bedriver i den andra avtalsslutande staten. 

Som fast driftställe anses sådan stadigvaran
de plats för affärsverksamhet där företagets 
verksamhet utövas antingen helt eller delvis 
(artikel 5 punkt 1 ) . Som fast driftställe anses 
alltid de i punkt 2 avsedda stadigvarande plat
serna för affärsverksamhet, såsom plats för 
företagsledning och filial. Plats för byggnads-, 
anläggnings- eller installationsarbete anses som 
fast driftställe med avvikelse från OECD: s 
skatteavtalsmodell redan då arbetet varar mer 
än sex månader, medan sagda avtalsmodell för
utsätter att fast driftställe föreligger först då 
arbete av sagda slag varar mer än 12 må
nader. I punkt 3 uppräknas de platser för 
affärsverksamhet som icke är fasta driftställen. 
Sådana platser för affärsverksamhet är t. ex. 
anordningar för lagring och utställning samt 
platser, avsedda uteslutande för inköp av 
varor, för att ombesörja reklam eller för 
bedrivande av vetenskaplig forskning samt 
annan verksamhet av förberedande eller 
biträdande art för företaget. I punkterna 4 
och 5 fastställs när en person, som i en avtals
slutande stat utför uppdrag såsom represen
tant, skall anses i denna stat utgöra fast drift
ställe för uppdragsgivare med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten. Bolag med hemvist 
i en avtalsslutande stat eller bolag som utövar 
affärsverksamhet i denna stat, och som kontrol
leras av ett bolag med hemvist i den andra av
talsslutande staten, skall enligt bestämmelserna 
i punkt 6 icke uteslutande på denna grund 
anses såsom ett fast driftställe för det sist
nämnda bolaget. I motsvarighet härtill anses 
icke bolag med hemvist i en avtalsslutande stat 
såsom ett fast driftställe för ett bolag som 
utövar affärsverksamhet i den andra avtalsslu
tande staten. 

Uppdelningen av beskattningsrätten mellan 
de avtalsslutande staterna , (artiklarna 6-22) 
fastställs med tillämpning av tre olika modellös
ningar. För det första kan beskattningsrätten 
beträffande vissa slag av inkomster uteslutande 

tillkomma den ena avtalsslutande staten. Så
lunda beskattas enligt artikel 8 inkomst som 
förvärvats genom utövande av internationell 
trafik endast i den stat där företaget har sin 
verkliga ledning. För det andra kan den stat, 
från vilken inkomsten härrör (källstaten), 
i första hand beskatta skattskyldig med hem
vist i den andra avtalsslutande staten för vissa 
slag av inkomst. Den skattskyldiges hemvist
stat avstår härvid från sin beskattningsrätt i 
den mån det är erforderligt för att undvika 
dubbelbeskattning. Till denna grupp hör t. ex. 
den i artikel 6 i avtalet nämnda inkomsten 
av fast egendom. För det tredje är källstatens 
beskattningsrätt beträffande vissa slag av in
komst begränsad till ett i avtalet bestämt 
maximibelopp. En sådan begränsning ingår bl.a. 
i artikel 10 i avtalet, som gäller uppdelning av 
rätten att beskatta dividendinkomster. 

Inkomst av fast egendom får enligt punkt 1 
av artikel 6 beskattas i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen. Med avvikelse från 
OECD:s skatteavtalsmodell har till artikeln fo
gats en punkt 3, enligt vilken med fast egen
dom likställs aktier eller andelar i bolag som 
äger fastighet - närmast bostadsaktiebolag 
och -andelslag samt ömsesidigt fastighetsbolag. 

Inkomst av rörelse beskattas enligt artikel 
7 endast i den avtalsslutande staten där före
taget har hemvist. Ifall företaget emellertid 
har fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten, får företaget beskattas för inkomst i 
den sistnämnda staten till den del som är 
hänförlig till det fasta driftstället. Inkomstens 
uppdelning mellan en filial och huvudkontoret 
sker för beskattningen med stöd av artikel 7 
enligt den s.k. direkta metoden. Sålunda grun
dar sig fastställandet av storleken av driftstäl
lets inkomst på filialens och huvudkontorets 
bokföring. I skatteavtalet har icke intagits 
bestämmelser om den alternativa s.k. indirekta 
fördelningsmetoden, enligt vilken driftställets 
inkomst skulle fastställas så, att hela före
tagets nettoinkomst uppdelas mellan huvud
kontoret och det fasta driftstället. 

Inkomst som förvärvas genom utövande av 
internationell sjöfart och luftfart beskattas en
ligt punkt 1 av artikel 8 endast i den avtalsslu
tande stat där företaget har sin verkliga led
ning. Enligt en förtydligande bestämmelse i 
nunkt 3 av artikeln tillämpas bestämmelserna i 
punkt 1 även på inkomst som uppbärs genom 
deltagande i en pool, ett gemensamt företag el
ler en enhet som bedriver i:nternatiooell trafik. 

De beskattningsbara inkomstbelopp~n för 
företag med intressegemens~~p kan .1usteras 
med stöd av artikel 9, om foretagen ove:ens
kommit om villkor eller tillämpar förfarmgs
sätt som leder till en bokföringsmäs.sig ~n
lwmst, som avviker från den verkliga m-
komsten. 

Bestämmelserna om uppdelningen mellan de 
avtalsslutande staterna av rätten att beskatta 
dividendinkomster ingår i artikel 10. Som 
huvudregel gäller, att dividend får beskattas 
i den avtalsslutande stat där mottagaren av 
dividenden har hemvist. Hemviststaten för d~t 
bolag som utbetalar dividenden har emellertid 
alltid rätt att för dividenden påföra källskatt 
med högst 15 % av dess bruttobelopp. Denna 
bestämmelse avviker från OECD:s skatteavtals
modell, enligt vilken källskatten är begränsad 
till 5 % av dividendens bruttobelopp, om mot
tagaren är ett bolag som äger minst 25 % av 
det utbetalande bolagets aktiekapital. 

Dubbelbeskattningen av dividend und~n
röjs enligt punkt 2. av a!tikel 23 ge_no~ avräk
ningsmetoden, enligt vilken den 1 kal!sta!e? 
erlagda skatten avdras ~rår: den ~katt pa d1V1-
dendink.omsten som utgar 1 hemv1ststaten. ~~
rocko anses emellertid alltid beskatta divi
dend enligt en skattesats av 15 % , även om 
skattelättnader enligt den interna skattel.a~
stiftningen har beviljats mottagar~n av .?1v1-
dend. Avsikten med bestämmelsen ar ~tt saker
ställa att skattelättnaderna också sluthgt kom
mer de skattskyldiga till godo åt vilka de har 
beviljats (artikel 23 punkt 3). 

Stadgandet i 6 § 5 punkten lagen om be
skattning av inkomst av närings:rerksamhet 
(360/68) har enligt punkt 3. ~v artikel 10 ut
sträckts till att gälla även d1v1dender som ett 
marockanskt bolag delar ut till ett finskt bo
lag. Dividend som ett finskt aktiebolag

0 
eller 

andelslag erhållit från Mar?cko beskattas s~ledes 
icke i Finland utom da mottagaren ar en 
finsk penningi~rättning eller en finsk försäk
rings- eller pensionsanstalt ell~r. en 

0 
fon~

handlare och dividenden har erhalhts pa aktie 
som hör till andra tillgångar än anläggnings
tillgångar. 

Om de rättigheter av vilka dividenden härfly
ter äger verkligt samband med fast drift.ställe 
som företag i en avtalsslutande stat har 1 den 
andra avtalsslutande staten, tillämpas på så
dana dividendinkomster i stället för artikel 10 
bestämmelserna i artikel 7 (artikel 10 punkt 5 ) · 
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Enligt artikel 11 i skatteavtalet är huvud
regeln den, att ränteinkomst ~eskattas i den 
stat där mottagaren har hemvist. . .. 

Gäldenärens hemviststat har emellertid ratt 
att beskatta mottagaren av räntan för ränte
inkomsten men skatten får icke överstiga 10 % 
av räntan.'s bruttobelopp. För att undanröja 
dubbelbeskattning medges enligt punkt 2 
av artikel 23 från den skatt som motta
oaren av räntan har att betala på rä?tein
komsten i hemviststaten avräkning 1 an
ledning av den skatt som erlag~s i kä~staten 
på samma inkomst. I motsvarighet till vad 
som gäller i fråga om divid~~d ~ses Maroc~o 
emellertid alltid beskatta rantemkomst enligt 
en skattesats av 1 O % , även om skattelättnader 
enligt den interna lagstiftningen har beviljats 
mottagaren av räntan (artikel 23 punkt 3). 

Om den fordran av vilken räntan härflyter 
äger verkligt samband med fast driftställ~ som 
företag i en avtalsslutande stat har 1 den 
andra avtalsslutande staten, tillämpas på sådan 
ränta i stället för artikel 11 bestämmelserna i 
artikel 7. Om fordran äger samband med sta
digvarande anordning för p~rson som. ut?,var 
fritt yrke, tillämpas på räntemkon:sten .1 stallet 
för artikel 11 bestämmelserna 1 artikel 14 
( artikel 11 punkt 3 ) . 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals
modell får royalty enligt artikel 12 beskat~as 
såväl av den stat där mottagaren av royalties 
har hemvist som av källstaten. Källstatens be
skattningsrätt är begränsad till 10 o/c; av 
royaltyns bruttobelopp. Dubbelbeskattrun?en 
undanröjs genom 1avräkningsmetoden (artikel 
23 punkt 2). 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals
modell ingår i artikelns tillämpningso':11råde 
även ersättningar som erläggs för nyttjandet 
av eller för rätten att nyttja lantbruksutrust
ning samt för upplysningar om erfarenhetsrön 
av lantbruksnatur (artikel 12 punkt 3). . 

Om mottagaren av royalty har fast drift
ställe i källstaten och den rättighet eller egen
dom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt 
samband med driftstället, tillämpas i stället 
för artikel 12 bestämmelserna i artikel 7 
(artikel 12 punkt 4). 

Bestämmelser om uppdelningen av rätten att 
beskatta realisationsvinst ingår i artikel 13. 
Vinst på grund av överlåtelse av fast e.?endom 
får beskattas i den avtalsslutande stat dar e~en
domen är belägen (artikel 13 punkt 1). Vm.~t 
på grund av överlåtelse av lös egendom som ar 
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att hänföra till tillgångar nedlagda i ett fast 
driftställe eller till en stadigvarande anordning 
för utövande av fritt yrke, får beskattas i den 
avtalsslutande stat där denna egendom finns, 
även om företaget är beläget eller personen 
som utövar det fria yrket har hemvist i den 
andra avtalsslutande staten. Vinst på grund av 
överlåtelse av egendom som används i interna
tionell trafik beskattas endast i den avtalsslu
tande stat där företaget har sin verkliga led
ning (artikel 13 punkt 2 ) . Denna bestämmelse 
motsvarar de i artikel 8 ingående bestämmel
serna om beskattning av inkomst som förvärvas 
genom utövande av internationell trafik. Annan 
realisationsvinst beskattas endast i den avtals
slutande stat där överlåtaren har hemvist ( arti
kel 13 punkt 3 ) . 

Såsom huvudregel gäller enligt artikel 14 
att inkomst av utövande av fritt yrke endast 
beskattas i yrkesutövarens hemviststat. Om 
yrkesutövaren i den andra avtalsslutande sta
ten har en stadigvarande anordnilng som regel
mässigt står till hans förfogande för utövandet 
av verksamheten, får den del av inkomsten 
som är hänförlig till den stadigvarande anord
ningen beskattas i denna stat. 

Med avvikelse från OECD:s skatteavtals
modell får yrkesutövare beskattas i källstaten 
även när han under skatteåret vistas i denna 
stat sammanlagt minst 183 dagar. 

Inkomst av osjälvständigt personligt arbete 
beskattas enligt artikel 15 endast i arbets
tagarens hemviststat, såvida icke arbetet utförts 
i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet 
har utförts i den andra avtalsslutande staten, 
har även källstaten beskattningsrätt. Inkomst 
av kortvarigt arbete i den andra avtalsslutan
de staten beskattas emellertid under vissa för
utsättningar endast i arbetstagarens hemviststat 
(artikel 15 punkt 2). Ersättning för person
ligt arbete som utförs ombord på fartyg i 
internationell trafik får beskattas i den avtals
slutande stat där företaget har sin verkliga 
ledning (artikel 15 punkt 3). 

Arvode för medlemskap i: bolags styrelse 
eller annat förvaltningsorgan får enligt artikel 
16 beskattas i den avtalsslutande stat där det 
bolag som utbetalar arvodet har hemvist. 

Ersättn~ngar som offentligt uppträdande per
soner samt idrottsmän uppbär får enligt artikel 
17 beskattas i den avtalsslutande stat där 
nämnda verksamhet utövats. Även inkomster 
som uppbärs av personer vilka utnyttjar eller 
anordnar nämnda verksamhet får beskattas i 

den avtalsslutande stat där verksamheten ut
övats. Till förebyggande av skatteflykt får i 
nämnda avtalsslutande stat beskattas även in
komster som erläggs till annan person i den 
andra avtalsslutande staten än artisten eller 
idrottsmannen själv. 

För främjandet av kulturutbyte har i artikel 
17 intagits en bestämmelse enligt vilken ovan
nämnda principer inte tillämpas på inkomst 
av verksamhet som i en avtalsslutande stat ut
övas av allmännyttig anstalt i den andra avtals
slutande staten eller av medlemmar av anstal
tens persoinaL 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om pensioner och liv
räntor ingår i artikel 18. Med avvikelse från 
OECD:s skatteavtalsmodell beskattas även of
fentligrättsliga pensioner och livräntor endast 
i mottagarens hemviststat. 

Ersättningar för offentliga uppdrag får enligt 
artikel 19 beskattas i den stat som erlägger 
ersättningen. 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om forskares och studeran
des inkomster ingår i artikel 20. Artikeln följer 
till sina huvudprinciper OECD:s skatteavtals
modell, om ock dess bestämmelser är mer 
detaljerade. 

Såvida icke annat är uttryckligen bestämt i 
artiklarna 6-20, beskattas enligt artikel 21 
inkomst som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär endast i denna per
sons hemviststat. Inkomster som är hänförliga 
till verksamhet från fast driftställe beskattas 
emellertid alltid i den avtalsslutande stat där 
det fasta driftstället är beläget. 

Bestämmelser om uppdelningen av beskatt
ningsrätten i fråga om förmögenhet ingår i 
artikel 22. Fast egendom får beskattas i den 
avtalsslutande stat där egendomen är belägen. 
Förmögenhet bestående av lös egendom som är 
hänförlig till tillgångar nedlagda i ett fast 
driftställe eller av lös egendom som ingår i en 
stadigvarande anordning, får beskattas i den 
avtalsslutande stat där det fasta driftstället 
eller den stadigvarande anordningen är belä
gen. Fartyg eller luftfartyg samt lös egendom 
som är häinförlig till användningen av dessa 
beskattas endast i den avtalsslutande stat där 
företaget har sin verkliga ledning. För annan 
förmögenhet beskattas person med hemvist i 
en avtalsslutande stat endast i hemviststaten. 

Bestämmelserna angående metoder för un
danröj aJnde av dubbelbeskattning ingår i artikel 

23. För både Finlands och Marockos del undan
röjs dubbelbeskattning ei:ligt. ~uvu~regeln ge
nom befrielsemetoden. Vid tillamprni:ig av be
frielsemetoden avstår den skattskyld1ges hem
viststat från sin beskattningsrätt, n~r inkoms~ei;i 
får beskattas även i källstaten. I fraga om d~:1-
dend, ränta och royalty tillämpas dock avrak
ningsmetoden, såsom ovan i s~~band med ar
tiklarna 10, 11 och 12 har antorts. 

Bestämmelserna angående förbud mot diskri
minerina vid beskattning ingår i artikel ~4. 
Enligt ~rtikel 25 kan de behöriga myi:d1g
heterna träffa ömsesidig överenskommelse 1 de 
fall då beskattningen leder till resultat som 
strider mot skatteavtalet. Bestämmelser om ut
byte av upplysningar mellan de behöriga myn
digheterna ingår i artikel 26. 

Enligt artikel 27 förbinder sig avtal~par~er
na att ömsesidigt lämna varandra hand:ackrnng 

indrivning av skatter som avses 1 avtalet 
samt av bl.a. skatteförhöjningar som ansluter 
sig till dem. 

Beskattning av diplomater och konsuler sker 
i enlighet med folkrättens allmänna regler och 
enliat bestämmelserna i särskilda överenskom
mel~er. En bestämmelse om detta ingår i arti
kel 28. 
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Om skatteavtalets ikraftträdande ingår be
stämmelser i artikel 29. Skatteavtalet träder 
i kraft den första dagen i kalendermånaden 
efter den då meddelande gjorts om att de åt
aärder vidtagits som enligt de avtalssl~tande 
~taternas laastiftning krävs för avtalets brmgan
de i kraft. Skatteavtalet tillämpas första gången 
beträffande källskatt från den 1 januari kalen
deråret efter det då avtalet träder i kraft samt 
beträffande andra skatter det skatteår som bör~ 
jar den 1 jaunari det år då avtalet träder .. 1 
kraft. Bestämmelser om skatteavtalets uppho
rande inaår i skatteavtalets artikel 30. 
- Med ;töd av vad ovan anförts föreslås i 
enlighet med 3 3 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna . d~ 
bestämmelser i det i Rabat den 25 JUnt 

1973 med Marocko ingångna avtalet 
för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och för
mögenhet, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan ifråaavarande avtal innefattar be
stämmelser so~ hör till lagstiftningens om
råde, förelägges Riksdagen samtidigt till anta
gande följande lagförslag: 

Lag 
om aodkännande av vissa bestämmelser i av talet med Marocko för undvikande av dubbel-

" beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande skatter. P~ 
inkomst och förmögenhet som den 25 J~m 
1973 ingicks i Rabat mellan ~epubliken Fm
lands regering och Konunganket Marockos 

regering är, försåvitt de hör till lagstiftning~ns 
område i kraft såsom därom överenskommits. 

För ~erkställigheten av nämnd.a bestän::.mel
ser erforderliga närmare föresknfter utfardas 
genom förordning. 

-----
Helsingfors den 24 januari 197 5. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(Översättning) 

SKATTEAVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Konungariket Marockos regering för undvi
kande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet 

Inledning 

Republiken Finlands regering och Konunga
riket Marockos regering har, 

föranledda av önskan att undvika dubbel. 
beskattning och att fastställa bestämmelser om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden mellan 
Finland och Marocko, 

i detta syfte överenskommit om följande 
bestämmelser: 

KAPITEL I 

Avtalets tillämpningsområde 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet är tillämpligt 

Detta avtal tillämpas på personer, som har 
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda 
staterna. 

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och förmögenhet, som uttages av en
var av de avtalsslutande staterna, dess offent
ligrättsliga juridiska personer eller lokala myn
digheter, oberoende av sättet på vilket skat
terna uttages. 

2. Med skatter på inkomst och förmögen
het förstås alla skatter, som utgår på inkomst 
eller förmögenhet i dess helhet eller på delar 
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna 
skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller 
fast egendom samt skatter på värdestegring. 

CONVENTION FISCALE 

entre le Gouvernement de la Republique de 
Finlande et le Gouvernement du Royaume 
du Maroc en vue d'eviter les doubles impo
sitions en matiere d'impots sur le revenu et 

sur la fortune 

Preambule 

Le Gouvernement de la Republique de Fin
lande et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc, 

desireux d'eviter les doubles impositions et 
d'etablir des regles d'assistance reciproque en 
matiere fiscale entre la Finlande et le Maroc, 
sont convenus a cet effet des dispositions 
suivantes: 

CHAPlTRE I 

Champ d'application de la Convention 

Article 1 

Personnes visees 

La presente Convention s'applique aux per
sonnes qui sont des residents d'un Etat con
tractant ou de chacun des deux Etats. 

Article 2 

Impots vises 

1. La presente Convention s'applique aux 
impots sur le revenu et sur la fortune per\'.us 
pour le compte de chacun des Etats con
tractants, de ses entites. publiques et de ses 
collectivites locales, quel que soit le systeme 
de perception. 

2. Sont consideres comme impots sur le 
revenu et sur la fortune les impots pe~us sur 
le revenu total, sur la fortune totale, ou sur 
des elements du revenu ou de la fortune, y 
compris les impots sur les gains provenant de 
!'alienation de biens mobiliers ou immobiliers, 
ainsi que les impots sur les plusvalues. 

3. De för närvarande utgående skatter, på 
vilka avtalet tillämpas är särskilt: 

a) Beträffande Finland: 
i) inkomst- och förmögenhetsskatten; 
ii) kommunalskatten; 
iii) kyrkoskatten; 
iv) sjömansskatten; (nedan "finsk skatt"). 

b) Beträffande Marocko: 
i) skatten på inkomst av näringsverksamhet 

och på investeringsreserveringar; 
ii) skatten på löner av allmän och enskild 

tjänst, andra inkomster av arbete, pensioner, 
livräntor samt obligatoriskt lån på grund av in
komst; 

iii) skatten på stadsfastighet och därtill an
s!utna skatter; 

iv) lantbruksskatten; 
v) tilläggsskatten på fysiska personers glo

inkomst; (nedan "marockansk skatt"). 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av 
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter 
undertecknandet av detta avtal uttages vid 
sidan av eller i stället för de för närvarande 
utgående skatterna. De behöriga myndigheter· 
na i de avtalsslutande staterna skall meddela 
varandra de väsentliga ändringar som vidtagits 
i respektive skattelagstiftning. 

KAPITEL Il 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Om icke sammanhanget föranleder an
nat, har i detta avtal följande uttryck nedan 
angiven betydelse: 

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
samt den till Finlands territorialvatten grän
sande zon, inom vilken Finland enligt sin lag
stiftning och i överensstämmelse med folk
rätten kan utöva sina rättigheter med avseende 
på utforskning och utnyttjande av naturtill
gångar på havsbottnen och i dess underlag 
(kontinentalsockel) ; 

b) "Marocko" åsyftar Konungariket Ma
rocko samt, då det användes i geografisk be-
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3. Les impots actuels auxquels s'applique 
la convention sont notamment: 

a) en ce qui concerne la Finlande: 
i) l'impot sur le devenu et sur la wortune; 
ii) l'impot communal sur le revenu; 
iii) l'impot eccelesiastique; 
iv) l'impot sur les salaires des gens de mer; 

( ci-apres denommes "impot finlandais"). 
b) en ce qui concerne le Maroc: 
i) l'impot sur les benefices professionnels 

et la reserve d'investissements; 
ii) le prelevement sur les traitements pub

lics et prives, les indemnites et emoluments, 
les salaires, les pensions et les rentes viageres 
et l'emprunt obligatoire; 

iii) la taxe urbaine et les taxes y rattachees; 

iv) l'impot agricole; 
v) la contribution complementaire sur le 

revenu global <les personnes physiques; ( ci
apres denommes "impöt marocain"). 

4. La convention s'appliquera aussi aux 
impots futurs de nature identique ou analogue 
qui seraient entres en vigueur apres la date de 
signature de la presente convention et qui 
s'ajouteraient aux impots actuels ou qui les 
remplaceraient. Les autorites competentes des 
Etats contractants se communiqueront les mo
difications essentielles apportees a leurs legis
lations fiscales respectives. 

CHAPlTRE Il 

Definitions 

Article 3 

Definitions generales 

1. Au sens de la presente Convention a 
moins que le contexte n'exige une interpreta
tion differente: 

a) le terme "Finlande" designe la Republi
que de Finlande et les zones adjacentes aux 
eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, 
selon sa legislation et en conformite avec le 
les droits relatifs a l'exploration et l'exploita
tion des ressources naturelles au lit de la mer 
et au sous-sol marin ( plateau continental); 

b) le terme "Maroc" designe le Royaume 
du Maroc et, empolye dans un sens geographi-
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tydelse, Marockos tetritorium ävensom det till 
Marockos territorialvatten gränsande område 
som i beskattningshänseende anses som natio~ 
nellt territorium och inom vilket Marocko i 
överensstämmelse med folkrätten kan utöva 
sina rättigheter till havsbottnen och dess un
derlag ävensom dessas naturtillgångar ( konti
nentalsockel) ; 

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra 
avtalsslutande staten" åsyftar Republiken Fin
land eller Konungariket Marocko alltefter som 
sammanhanget kräver; 

d) "skatt" åsyftar finsk skatt eller ma
rockansk skatt, alltefter som sammanhanget 
kräver; 

e) "i:ierson" inbegriper fysisk person, bolag 
och varie annan sammanslutning; 

f) "bolag" åsyftar varje juridisk person eller 
varje enhet, som i beskattningshänseende be
handlas såsom juridisk person; 

g) "företag i en avtalsslutande stat" och 
"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyfta_r f~retag, som bedrives av person med 
~~mv1st 1 en avtalsslutande stat, respektive 
foretag, som bedrives av person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten· . ' 

h) "medborgare" åsyftar: 
- beträffande Finland: 

. varje fysisk person som är medborgare i 
Fmland och varje juridisk person och annan 
sammanslutning som tillkommit enligt gällan
de finsk lagstiftning; 

- beträffande Marocko: 
varje fysisk person som är medborgare i 

Marocko och varje juridisk person och annan 
sammanslutning som tillkommit enligt gällan
de marockansk lagstiftning; 

i) "internationell trafik" åsyftar varje trans
port utförd av fartyg eller luftfartyg som an
vändes av företag som har sin verkliga led
ning i en avtalsslutande stat, utom då far
tyget eller luftfartyget användes för trafik 
endast mellan platser i den andra avtalsslutande 
staten; 

j) "behörig myndighet" åsyftar: 
- i Finland finansministeriet eller skatte

styrelsen; 

- i Marocko finansministern eller hans be
fulhnäktigade. 

qi:e, le .territoire du Maroc ainsi que le terri
to1re ad1acent aux eaux territoriales du Maroc 
et considere comme territoire national aux fins 
d'imposition et ou le Maroc conformement 
au droit international, peut e~ercer ses droits 
relatif s au sol et au sous-sol marins ainsi 
qu'a leurs ressources naturelles (plateau conti
nental); 

c) les expressions "un Etat contractant" et 
"l'autre Etat contractant "designent, suivant 
le contexte, la Republique de Finlande ou le 
Royaume du Maroc; 

d) le terme "impot" designe, suivant le 
cont~xte, l'impot finlandais ou l'imp0t ma
rocam; 

e) le terr:ie "personne" comprend les per
sonnes phys1ques, les sodetes et tous autres 
groupements de personnes; 

f) le terme "societe" designe toute personne 
morale ou toute entite qui est considere comme 
une personne morale aux fins d'imposition; 

g) les expressions "entreprise d'un Etat 
contractant" et "entreprise de l'autre Etat 
contractant" designent respectivement une 
entreprise exploitee par un resident d'un Etat 
contractant et une entreprise exploitee par un 
resident de l'autre Etat oontractant· 

h) le terme "nationaux" design;: 
- en ce qui concerne la Finlande: 
toutes les personnes physiques qui possedent 

la nationalite de la Finlande et toutes les per
sonnes morales, sodetes de personnes et as
so~iations C?nstituees conformement a la legis
latton en v1gueur en Finlande; 

- en ce qui concerne le Maroc: 
toutes les personnes physiques qui possedent 

la nationalite marocaine et toutes les person
nes morales, societes de personnes et associa
tions constituees conformement a la legislation 
en vigueur au Maroc· 

i) le terme "traflc international" designe 
tout transport effectue par un navire ou un 
a~ronef exploi1;e par une entreprise dont le 
s1ege de direct10n effective est situe dans un 
Etat contractant sauf lorsque le navire ou 
l'aeronef n'est exploite qu'entre des points 
situees dans l'autre Etat contractant· 

j) le terme "autorite competente:' designe: 
- dans le cas de la Finlande le Ministere 

des Finances ou la Direction Generale des 
Impots; 

- dans le cas du Maroc, le Ministre charge 
des Finances ou son delegue. 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal skall, såvida icke. sammanhanget föran
leder annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke angivits särskilt, anses ha 
den betydelse, som uttrycket har enligt den 
statens lagstiftning rörande sådana skatter, som 
omfattas av avtalet. 

Artikel 4 

Skatterättsligt hemvist 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "person 
med hemvist i en avtalsslutande stat" varje 
person, som enligt lagstiftningen i denna stat 
är skattskyldig där på grund av hemvist, bo
sättning, plats för företagsledning eller varje 
annan liknande omständighet. 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu
tande staterna, skall följande gälla: 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutan
de stat där han har ett hem som stadigvarande 
står till hans förfogande. Om han har ett så
dant hem i båda avtalsslutande staterna, anses 
han ha hemvist i den stat, med vilken hans 
personliga och ekonomiska förbindelser är 
starkast (centrum för levnadsintressena) ; 

b) Om det icke kan avgöras i vilken av
talsslutande stat centrum för hans levnads
intressen är beläget eller om han icke i någon
dera avtalsslutande staten har ett hem som 
stadigvarande står till hans förfogande, anses 
han ha hemvist i den stat, där han stadig
varande vistas; 

c) Om han stadigvarande vistas i båda av
talsslutande staterna eller om han icke vistas 
stadigvarande i någon av dem, anses han ha 
hemvist i den avtalsslutande stat, där han är 
medborgare; 

d) Om han är medborgare i båda avtalsslu
tande staterna eller om han icke är medbor
gare i någon av dem, avgör de behöriga myn
digheterna i de avtalsslutande staterna frågan 
genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 person, som ej är fysisk person, har hem-

2 7378/74 
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2. Pour l'application de la Convention par 
un Etat contractant, toute expression qui n'est 
pas autrement definie a le sens qui lui est 
attribue par la legislation dudit Etat regissant 
les impots faisant l'objet de la Convention, 
a moins que le contexte n'exige une interpre
tation differente. 

Article 4 

Domicile fiscal 

1. Au sens de la presente Convention, 
l'expression "resident d'un Etat contractant" 
designe toute personne qui, en vertu de la 
legislation dudit Etat, est assujettie a l'impot 
dans cet Etat, en raison de son domicile, de 
sa residence, de son siege de direction ou de 
toute autre critere de nature analogue. 

2. Lorsque, selon les dispositions du para
graphe 1. une personne physique est conside
ree comme resident de chaucun des Etats 
contractant, le cas est resolu d'apres les regles 
suivantes: 

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

b) Si l'Etat contrctant ou cette personne a 
le centre de ses interets vitaux ne peut etre 
determine, ou qu'elle ne dispose d'un foyer 
d'habitadon permanent dans aucun des Etats 
contractants, elle est consideree comme resi
dent de l'Etat contractant ou elle sejourne de 
fa;on habituelle; 

c) Si cette personne sejourne de fai;on habi
tuelle dans chaucun des Etats contractants ou 
qu'elle ne sejourne de fa~on habituelle dans 
aucun d'eux, elle est consideree comme resi
dent de l'Etat contractant dont elle possede 
la nationalite; 

d) Si cette personne possede la nationalite 
de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne 
possede la nationalite d'aucun d'eux, les 
autorites competentes des Etats conttactants 
tranchent la question d'un commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du para
graphe 1, une personne autre qu'une personne 
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vist i båda avtalsslutande staterna, anses denna 
ha hemvist i den avtalsslutande stat där den 
har sin verkliga ledning. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "fast 
driftställe" en stadigvarande plats för affärs
verksamhet, där företagets verksamhet helt 
eller delvis utövas. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
särskilt: 

a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 
f) gruva, stenbrott eller annan plats för 

nyttjande av naturtillgångar; 
g) plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsarbete, som varar mer än sex må
nader; 

h) butik. 
3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 

icke: 
a) användning av anordningar, avsedda ute

slutande för lagring, utställning eller utläm
nande av företaget tillhöriga varor; 

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

c) it1nehav av ett företaget tillhörigt varu
lager, avsett uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annat företags försorg; 

d) innehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp 
av varor att befordras till företaget självt till 
den andra avtalsslutande staten eller införskaf
fande av upplysningar för företagets räkning; 

e) innehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för att om
besörja reklam, meddela upplysningar, bedriva 
vetenskaplig forskning eller utöva annan lik
nande verksamhet, som är av förberedande 
eller biträdande art för företaget. 

4. Person som är verksam i en avtalsslu
tande stat för ett företag i den andra avtals
slutande staten - härunder inbegripes icke 
sådan oberoende representant som avses nedan 
i punkt 5 - behandlas såsom ett fast drift
ställe i den förstnämnda staten, om han inne-

physique est consideree comme resident de 
chacun des Etats contractants, eller est reputee 
resident de l'Etat contractant ou se trouve son 
siege de direction effective. 

Article 5 

Etablissement stable 

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

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

a) un siege de direction; 
b ) une succursale; 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; 
f) une mine, carriere ou au tre lieu d'ex

traction de ressources naturelles; 
g) un chantier de construction ou de mon

tage dont la duree depasse six mois; 

h) un magasin de ven te. 
3. On ne considere pas qu'il y a etablisse

ment stable si: 

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

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

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

d) une installation fixe d'affaires est utili
see aux seules fins d'acheter des marchandises 
a expedier a l'entreprise elle-meme dans 
l'autre Etat contractant ou de reunir des in
formations pour l'entreprise. 

e) une installation fixe d'affaires est utilisee 
pour l'entreprise aux seules fins de publicite, 
de fourniture d'informations, de recherches 
sdentifiques, ou d'activites analogues qui ont 
un caractere preparatoire ou auxiliaire. 

4. Une personne agissant dans un Etat 
contractant pour le compe d'une entreprise de 
l'autre Etat contractant autre qu'un agent 
jouissant d'un statut independant, vise au para
graphe 5 d-apres est consideree comme "etab
lissement stable" dans le premier Etat si elle 

och i denna stat regelmässigt använder 
en fullmakt att sluta avtal i företagets namn 
samt verksamheten icke begränsas till inköp 
av varor för företagets räkning. 

Särskilt anses representanten använda sådan 
fullmakt, om han regelmässigt använder ett 
företaget tillhörigt produkt- eller varulager i 
den förstnämnda avtalsslutande staten för att 
regelbundet effektuera beställningar som han 
mottagit för företagets räkning. 

Den omständigheten att varorna utlämnas 
från lager i enlighet med företagets föreskrifter 
medför icke i och för sig att lagret betraktas 
som ett fast driftställe. 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses 
icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutan
de staten endast på den grund att företaget ut
övar affärsverksamhet i denna andra stat 
genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller annan oberoende representant, om dessa 
personer därvid utövar sin sedvanliga affärs
verksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller ett 
bolag som utövar affärsverksamhet i denna 
andra stat (antingen genom ett fast driftställe 
eller annorledes ) , medför icke i och för sig 
att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast 
driftställe för det andra bolaget. 

KAPITEL IH 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom, däri inbe
gripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk, 
får beskattas i den avtalsslutande stat där egen
domen är belägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har den 
betydelse som uttrycket har enligt lagstift
ningen i den avtalsslutande stat där egendomen 
är belägen. 

b) Detta uttryck inbegriper dock alltid till
behör till fast egendom, levande och döda 
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d:ispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y 
exerce habituellement lui permettant de con
clure des contrats au nom de l'entreprise, a 
moins que l'activite de cette personne ne soit 
limitee a l'achat de marchandises pour l'entre
prise. 

Est notamment considere comme exer\:ant 
de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituelle
ment, dans le premier Etat contractant, d'un 
stock de produits ou marchandises appartenant 
a l'entreprise au moyen duquel i 1 execute 
reguHerement les commandes qu'il a r~es 
pour le compte de l'entreprise. 

Le fait que les marchand:ises sont livrees a 
partir d'un stock conformement aux ordres 
de l'entreprise ne suffit pas a en faire un 
etablissement stable. 

5. On ne considere pas qu'une entreprise 
d'un Etat contractant a un etablissement stable 
dans l'autre Etat contractant du seul fait 
qu'elle y exerce son activite par l'entremise 
d'un courtier, d'un commissionnaire general 
ou de tout autre intermediaire jouissant d'un 
statut independant a condition que ces per
sonner agissent dans le cadre ordinaire de leur 
activite. 

6. Le fait qu'une societe qui est un resident 
d'un Etat contractant controle ou est controlee 
par une societe qui est un resident de l'autre 
Etat contractant ou qui y exerce son activite 
( que ce soit par l'intermediaire d'un etablisse
ment stable ou non) ne suffit pas, en lui
meme, a faire de l'une quelconque de ces deux 
societes un etablissement stable de l'autre. 

CHAPITRE HI 

Imposition des revenus 

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus provenant de biens immobi
liers, y compris les revenus des exploitations 
agricoles ou forestieres sont imposables dans 
l'Etat contractant ou ces biens sont situes. 

2. a) L'expression "biens immobiliers" est 
definie conformement au droit de l'Etat con
tractant ou les biens consideres sont situes. 

b) L'expression englobe en tous cas les 
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploi-
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inventarier i lantbruk och skogsbruk, ratt1g
heter på vilka föreskrifterna i allmän lag an
gående fastighet är tillämpliga, nyttjanderätt 
till fast egendom samt rätt till föränderliga 
eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller 
rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller 
annan naturtillgång. 

c) Fartyg och luftfartyg betraktas icke 
såsom fast egendom. 

3. Inkomst, som ej är utdelad vinst, av 
aktier i bolag eller andra likartade andelar, 
vilka medför rätt att besitta bolaget tillhörig 
fast egendom, får beskattas i den avtalsslutan· 
de stat där den fasta egendomen är belägen. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på 
inkomst, som uppbäres genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller genom varje 
annan användning av fast egendom. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 4 
tillämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag och på inkomst av fast 
egendom som anväindes vid utövande av fritt 
yrke. 

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av 
företag i en avtalsslutande stat, beskattas en
dast i denna stat, såvida icke företaget be
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från ett där beläget fast driftställe. Om före
taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får 
företagets inkomst beskattas i denna andra 
stat, men endast den del därav, som är hän
förlig till det fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från ett där beläget fast driftställe, hänföres 
i vardera avtalsslutande staten till det fasta 
driftstället den inkomst av rörelse, som det 
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, 
om det varit ett fristående företag, som be
drivit verksamhet av samma eller liknande 
slag under samma eller liknande villkor och 
självständigt avslutat affärer med det företag 
till vilket driftstället hör. 

tations agricoles et forestieres, les droits aux
quels s'appliquent les dispositions du droit 
privet concernant la propriete fonciere, l'usu
fruit des biens immobiliers et les droits a des 
redevances variables ou fixes pour l'exploita
tion ou la concession de l'exploitation de 
gisements mineraux, sources et autres rkhesses 
du sol. 

c) Les navires et aeronefs ne sont pas eon· 
sideres comme biens immobiliers. 

3. Les revenus provenant des actions ou 
des parts de nature analogue dans une societe, 
a l'exclusion des benefices distribues, qui 
donnet droit a la jouissance des biens immo
biliers possedes, par cette societe, sont impo
sables dans l'Etat contractant ou ces biens 
immobiliers sont situes. 

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appli
quent aux revenus provenant de l'exploitation 
directe, de la Jocation ou de l'affermage, ainsi 
que de toute autre forme d'exploitation de 
biens immobiliers. 

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

Article 7 

Benefice des entreprises 

1. Les benefices d'une entreprise d'un 
Etat contractant ne sont imposables que dans 
cet Etat, a moins que l'entreprise n'exerce son 
activite dans l'autre Etat contractant par 
l'intermediaire d'un etablissement stable qui 
y est situe. Si l'enterprise exerce son activite 
d'une telle fa~on, les benefices de l'entreprise 
sont imposables dans l'autre Etat mais unique
ment dans la mesure ou ils sont imputables 
audit etablissement stable. 

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

3. Vid bestämmandet av inkomst av rörelse, 
som är hänförlig till det fasta driftstället, med
ges avdrag för kostnader som uppkommit ~ör 
det fasta driftställets räkning - härunder m
begripna kostnader för företagets allmänna 
förvaltning vilka erlagts för tjänster som ut
förts för det fasta driftstället - oavsett om 
kostnaderna uppkommit i den stat där det 
fasta driftstället är beläget eller annorstädes. 

4. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, 
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta 
avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar 
icke av reglerna i förevarande artikel. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande 
av sjöfart eller luftfart i internationell trafik 
beskattas endast i den avtalsslutande stat där 
företaget har sin verkliga ledning. 

2. Om sjöfartsföretag har sin verkliga led
ning ombord på ett fartyg, anses ledningen 
belägen i den avtalsslutande stat där fartyget 
har sin hemmahamn. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även 
på inkomst som uppbäres genom deltagande 
i en pool, ett gemensamt företag eller en en
het för internationell affärsverksamhet. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

I fall då 
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt 

eller indirekt deltager i ledningen, övervak
ningen eller finansieringen av ett företag i 
den andra avtalsslutande staten, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt del
tager i ledningen, övervakningen eller finan
sieringen av såväl ett företag i en avtalsslu
tande stat som ett företag i den andra avtals
sluta111de staten, iakttages följande. 

Om mellan företagen i fråga om handels
förbindelser eller finansiella förbindelser av
talas eller föreskrives villkor, som avviker från 
dem som skulle ha överenskommits mellan av 
varandra oberoende företag, får alla inkomster, 
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit 
det ena företaget men som på grund av vill-
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3. Dans le calcul des benefices d'un etablis
sement stable sont admises en deduction les 
depenses exp~sees aux fins poursuivies par 
cet etablissement stable y compris les depenses 
et les frais generaux afferents aux services 
rendus au profit de cet etablissement stable, 
soit dans l'Etat ou est situe cet etablissement 
stable, soit ailleurs 

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

Article 8 

Navigation maritime et aerienne 

1. Les benefices provenant de l'exploitation, 
en trafic international, de navires ou d'aero
nefs ne sont imposables que dans l'Etat con
tractant ou le siege de la direction effective de 
l'entreprise est situe. 

2. Si le s1ege de la direction effective d'une 
entreprise de navigation maritime est a bord 
d'un navire, ce siege est repute situe dans 
l'Etat contractant ou se trouve le port d'attache 
de ce navire. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appli
quent aussi aux benefices provenant de la 
participation a un pool, a une exploitation en 
oommun ou a un organisme international 
d'exploitation. 

Article 9 

Entreprises associees 

Lorsque 
a) une entreprise d'un Etat contractant 

participe directement ou indirectement a la 
direction au controle ou au financement d'une 
entrepris~ de l'autre Etat contractant, ou que 

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

et que, dans l'un et l'autre ~es, les deux 
entreprises sont, dans leurs relations commer
ciales ou financieres, liees par des conditions 
acceptees ou imposees, qui different de cepes 
qui seraient conclues entre les entreprises 
independantes, les benefices qui, sans ces con
ditions, auraient ete obtenus par l'une des 
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koren i fråga icke tillkommit detta företag, in
räknas i detta företags inkomst och beskattas 
i överenstämmelse därmed. 

Artikel 10 

Dividend 

1. Dividend från ett bolag med hemvist i 
en avtalsslutande stat till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten får beskattas 
i denna andra stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas i 
den avtalsslutande stat, där bolaget som be
talar dividenden har hemvist, enligt lagstift
ningen i denna stat, men den skatt som så
lunda påföres får icke överstiga 15 procent av 
dividendens bruttobelopp. 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall träffa överenskommelse 
om sättet för genomförandet av dessa begräns
ning. 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke 
bolagets beskattning för vinst av vilken divi
denden betalas. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 är dividend från bolag med hemvist i Ma
rocko till bolag med hemvist i Finland undan
tagen från finsk skatt i den utsträckning detta 
skulle ha varit fallet enligt finsk lagstiftning, 
om båda bolagen hade haft hemvist i Fin
land. 

4. Med uttrycket "dividend" förstås i den
na artikel inkomst av aktier, vinsthandels
bevis eller -rättigheter, gruvaktier, stiftaran
delar eller andra rättigheter, fordringar icke 
inbegripna, med rätt till andel i vinst, samt 
inkomst av andra andelar i bolag, som enligt 
skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat 
där det utdelande bolaget har hemvist jäm
ställes med inkomst av aktier. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av dividenden 
har hemvist i en avtalsslutande stat och har 
fast driftställe i den andra avtalsslutande sta
ten, där det utbetalande bolaget har hemvist, 
samt den andel av vilken dividenden i fråga 
härflyter äger verkligt samband med det fasta 
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i artikel 7. 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan
de stat uppbär inkomst från den andra avtals-

entreprises mais n'ont pu l'etre en fait a cause 
de ces conditions, peuvent etre inclus les bene
fices de cette entreprise et imposes en conse
quence. 

Article 10 

Dividendes 

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

2. Toutefois, ces dividendes peuvent etre 
imposes dans l'Etat contractant dont la societe 
qui paie les dividendes est Ull resident, et 
selon la legislation de cet Etat, mais l'impot 
ainsi etabli ne peut exceder 15 pour cent du 
montant brut des dividendes. 

Les autoritees competentes des Etats con
tractants reglent d'un commun accord les 
modalites d'application de cette !imitation. 

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition 
de la societe pour les benefices qui servent 
au paiement des dividendes. 

3. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1, les dividendes payes par une societe 
qui est residente du Maroc a une societe qui 
est residente de la Finlande doivent etre 
exemptes de l'impot finlandais dans la mesure 
ou les dividendes auraient ete exemptes 
d'impots en vertu de la loi finlandaise si les 
deux societes avaient ete residentes de la Fin
lande. 

4. Le terme "dividendes" employe dans le 
present article designe les revenus provenant 
d'actions, actions ou bons de jouissaince, parts 
de mine, parts de fondateurs ou autres parts 
beneficiaires a l'exception des creances, ainsi 
que les revenus d'autres parts sociales assimiles 
aux revenus d'actions par la legislation fiscale 
de l'Etat contractant dont la societe distri
butrice est un resident. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 
2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire 
des dividendes, resident d'un Etat contractant, 
a, dans l'autre Etat contractant dont la societe 
qui paies les dividendes est un resident, un 
etablissement stable auquel se rattache effec
tivement la participation generatrice des divi
dendes. Dans ce cas, les dispositions de l'ar
ticle 7 sont applicables. 

6. Lorsqu'une societe qui est resident d'un 
Etat contractant tire des benefices ou des 

slutande staten, får denna andra stat icke på
föra skatt på dividend, som bolaget betalar 
till person som ej har hemvist i denna andra 
stat, och ej heller skatt på bolagets icke ut
delade vinst, även om dividenden eller den 
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres 
av inkomst, som uppkommit i denna andra 
stat. 

Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten, får beskattas 
i denna andra stat. 

2. Räntan får emellertid beskattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken den härrör, 
enligt lagstiftningen i denna stat, men den 
skatt som sålunda påföres får icke överstiga 
10 procent av räntans bruttobelopp. De be
höriga myndigheterna i de avtalsslutande stater
na skall träffa överenskommelse om sättet för 
genomförandet av denna begränsning. 

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av fordringsbevis, som utfär
dats av staten, obligationer eller debentures, 
antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet 
eller ej och antingen de medför rätt till andel 
i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst 
av varje annat slags fordran liksom även all 
annan inkomst, som enligt skattelagstiftningen 
i den stat från vilken inkomsten härrör jäm
ställes med inkomst av försträckning. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till
lämpas icke, om mottagaren av räntan .har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse från ett fast driftställe eller utövar fritt 
yrke från en stadigvarande anordning i den 
andra avtalsslutande staten från vilken räntan 
härrör, samt den fordran av vilken räntan här
flyter äger verkligt samband med det fasta 
driftstället eller den stadigvarande anordningen. 
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i arti
kel 7 eller 14. 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslu
tande stat om utbetalaren är den staten själv, 
en offentligrättslig juridisk person, en lokal 
myndighet eller en person med hemvist i 
denna stat. Om emellertid den person som 
utbetalar räntan, antingen han har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller ej, i en avtalsslu-
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revenus de l'autre Etat contractant, cet autre 
Etat ne peut percevoir aucun impot sur les di
videndes payes par la societe aux personnes qui 
ne sont pas des residents de cet autre Etat, ni 
prelever aucun impot, au titre de l'imposition 
des benefices non distribues sur les benefices 
non distribues de la societe, meme si les divi
dendes payes ou les benefices non distribues 
consistent en tout ou en partie en benefices 
ou revenus provenant de cet autre Etat. 

Article 11 

Interets 

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

2. Toutefois, ces interets peuvent etre 
imposes dans l'Etat contractant d'ou ils pro
viennent et selon la legislation de cet Etat 
mais l'imp6t ainsi etabli ne peut exceder 10 
pour cent de leur montant brut. Les autorites 
competentes des Etats contractants reglent 
d'un commun accord les modalites d'appli
cation de cette !imitation. 

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

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque beneficiaire des 
interets, resident d'un Etat contractant, exerce, 
dans l'autre Etat contractant, d'ou proviennent 
les interets, soit une activite commerciale par 
l'intermediaire d'un etablissement stable, soit 
une profession liberale au moyen d'une base 
fixe et que la creance generatrice des interets 
s'y rattache effectivement. Dans cette hypo
these les dispositions de l'article 7 ou de 
l'article 14 sont, suivant les cas, applicables. 

5. Les interets sont consideres comme 
provenant d'un Etat contractant lorsque le 
debiteur est cet Etat lui-meme, une entite 
publique, une collectivite locale ou un resident 
de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des 
interets, qu'il soit ou non resident d'un Etat 
contractant, a dans un Etat contractant un 
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tande stat har fast driftställe, för vilket den 
skuld på vilken utbetalningen av räntan grun
dar sig upptagits och vilket nämnda ränta be
lastar såsom kostnad, anses räntan härröra 
från den avtalsslutande stat där det fasta drift
stället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särskilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person föran
leder att det utbetalade räntebeloppet med 
hänsyn till den skuld, för vilken räntan er
lägges, överstiger det belopp som skulle ha 
avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om 
sådana förbindelser icke förelegat, tillämpas 
bestämmelserna i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
skjutande belopp enligt lagstiftningen i var
dera avtalsslutande staten med iakttagande av 
övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu
tande stat och som betalas till person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får 
beskattas i denna andra stat. 

2. Royaltyn får emellertid beskattas i den 
stat, från vilken den härrör, enligt lagstift
ningen i denna stat, men den skatt som så
lunda påföres får icke överstiga 10 procent 
av royaltyns bruttobelopp. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slag av utbetalning som uppbäres 
såsom ersättning för nyttjandet av eller för 
rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konst
närliga eller vetenskapliga verk - häri inbe
gripna biograf- och televisionsfilmer - patent, 
varumärke, mönster eller modell, ritning, hem
ligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt 
för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
lantbruksutrustning, industriell, kommersiell 
eller vetenskaplig utrustning, som ej är fast 
egendom som avses i artikel 6, eller för upp
lysningar om erfarenhetsrön av lantbruksnatur, 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig na
tur samt ersättningar för ekonomiska och tek
niska undersökningar. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har 

etablissement stable pour lequel l'emprunt 
generateur des interets a ete contracte et qui 
supporte la charge de ces interets, lesdits 
intrets sont reputes provenir de l'Etat con
tractant ou l'etablissement stable est situe. 

6. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancer ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces 
personnes, le montant des interets payes, 
compte tenu de la creance pour laquelle ils 
sont verses, excede celui dont seraient con
venus le debiteur et le creancier en l'absence 
de pareilles relations, les dispositions du 
present article ne s'appliquent qu'a se dernier 
montant. En ce cas, la partie excedentaire des 
paiements reste imposable conformement a la 
legislation de chaque Etat contractant et 
compte tenu des autres dispositions de la 
presente Convention. 

Article 12 

Redevances 

1. Les redevances provenant d'un Etat 
contractant et payees a un resident de l'autre 
Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

2. Toutefois, ces redevances peuvent etre 
imposees dans l'Etat d'ou elles proviennent et 
selon la legislation de cet Etat, mais l'impot 
ainsi etabli ne peut exceder 10 pour cent de 
leur montant brut. 

3. Le terme "redevances" employe dans le 
present article designe les remunerations de 
toute nature payees pour l'usage ou la con
cession de l'usage d'un droit d'auteur sur une 
oeuvre litteraire, artistique ou scientifique, y 
compris les films cinematographiques et de 
television, d'un brevet, d'une marque de fabri
que ou de commerce, d'un dessin ou d'un 
modele, d'un plan, d'un formule ou d'un 
procede secrets, ainsi que pour l'usage ou la 
concession de l'usage d'un equipment agricole, 
industriel, commercial ou scientifique ne consti
tuant pas un bien immobilier vise a l'article 
6 et pour des informations ayant trait a une 
experience acquise dans le domaine agricole, 
industriel, commercial ou scientifique, et des 
remunerations pour les etudes economiques 
ou techniques. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire des 

hemvist i en avtalsslutande stat och har fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten 
från vilken royaltyn härrör, samt den rättighet 
eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger 
verkligt samband med det fasta driftstället. 
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 
7. 

5. Royalty anses härröra från en avtals
slu tande stat om utbetalaren är den avtalsslu
tande staten själv, en offentligrättsligt juridisk 
person, en lokal myndighet eller en person 
med hemvist i denna stat. Om emellertid den 
person som utbetalar royaltyn, antingen han 
har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, 
i en avtalsslutande stat har fast driftställe, i 
samband med vilket avtalet om utbetalning av 
royaltyn ingåtts och vilket nämnda royalty be
lastar som kostnad, anses royaltyn härröra 
från den avtalsslutande stat där det fasta drift
stället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särkilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person föran
leder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den 
upplysning för vilken royaltyn erlägges, över
stiger det belopp, som skulle ha avtalats mel
lan utbetalaren och mottagaren om sådana för
bindelser icke förelegat, tillämpas bestämmel
serna i denna artikel endast på sistnämnda 
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande 
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals
slutande staten med iakttagande av övriga be
stämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan 
fast egendom som avses i punkt 2 av artikel 
6 får beskattas i den avtalsslutande stat där 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till tillgångar ned
lagda i ett fast driftställe, vilket ett företag 
i en avalsslutande stat har i den andra av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är att hänföra till en stadigvarande anordning 
för utövande av fritt yrke, vilken person med 
hemvist i en avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, däri inbegripen 
vinst genom överlåtelse av sådant fast drift-

J 7378/74 

17 

redevances, resident d'un Etat contractant, a, 
dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent 
les redevances, un etablissement stable auquel 
se rattache effectivement le droit ou le bien 
generateur des redevances. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 7 sont applicables. 

5. Les redeva11ces sont considerees comme 
provena11t d'un Etat contractant lorsque le 
debiteur est cet Etat lui-meme, une entitee 
publique, une collectivite locale ou un resident 
de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des 
redevances, qu'il soit ou 11011 resident d'un 
Etat contractant, a dans un Etat contractant 
un etablisseement stable pour lequel le contrat 
donnant lieu au paiement des redevances a 
ete conclu et qui supporte comme telle la 
charge de celles-ci, ces redevances sont reputees 
provenir de l'Etat contractant ou est situe 
l'etablissement stable. 

6. Si, par suite de relations speciales exis
tant entre le debiteur et le creancier ou que 
l'un et l'autre entretiennent avec des tierces 
personnes, le montant des redevances payees, 
compte tenu de la prestation pour laquelle 
elles sont versees, excede celui dont seraient 
convenus le debiteur et le creander en l'ab
sence de pareilles relations, les dispositions 
du present article ne s'appliquent qu'a ce 
demier montant. En ce cas, la partie exceden
taire des paiements reste imposable conforme
ment a la legislation de chaque Etat con
tractant et compte tenu des autres dispositions 
de la prese11te Convention. 

Article 13 

Gains en capita! 

l. Les gains provenant de l'alienation des 
biens immobiliers, tels qu'ils sont defins au 
paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables 
dans l'Etat oontractant ou ces biens sont 
situes. 

2. Les gains provenant de !'alienation de 
biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un 
etablissement stable qu'une entreprise d'un 
Etat contractant a dans l'autre Etat con
tractant, ou de biens mobiliers constitutifs 
d'une base fixe dont dispose un resident d'un 
Etat contractant dans l'autre Etat contractant 
pour l'exercise d'un profession liberale, y 
compris de tels gains provenant de !'alienation 
glo bale de cet etablissement stable ( seul ou 
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ställe (för sig eller i samband med överlåtelse 
av hela företaget) eller av sådan stadigvarande 
anordning, får beskattas i denna andra stat. 
Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, 
som avses i artikel 8, beskattas dock endast i 
den avtalsslutande stat där sådan egendom 
enligt nämnda artikel får beskattas. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av annan 
än i punkterna 1 och 2 angiven egendom be
skattas endast i den avtalsslutande stat där 
överlåtaren har hemvist. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär genom utövande av 
fritt yrke eller annan därmed jämförlig själv
ständig verksamhet, beskattas endast i denna 
stat. Denna inkomst får emellertid beskattas 
i den andra avtalsslutande staten i följande fall: 

a) om han i den 1anch-a avtalsslutande sta
ten har en stadigvarande 1anordning, som regel
mässigt står till hans förfogande för utövan
det av verksamheten; i 1sådant fall får endast 
den del inkomsten som är hänförlig till denna 
stadigvarande anordning beskattas i denna av
talsslutande stat; eller 

b) om han vistas i den 1andra avtalsslutan
de staten under tidrymd eller tidrymder, som 
sammanlagt uppgår till 183 dagar eller mer 
under skatteåret. 

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär
skilt självständig vetenskaplig, litterär och 
konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och un
dervisningsverksamhet samt sådan självständig 
verksamhet som utövas av läkare, advokater, 
ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Om icke bestämmelserna i artiklarna 16, 
18 och 19 föranleder annat, beskattas löner, 
arvoden och andra liknande ersättningar, som 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 
uppbär genom anställning, endast i denna stat, 
såvida icke arbetet utföres i den andra avtals
slutande staten. Om arbetet utföres i denna 
andra stat, får ersättning som uppbäres för 
arbetet beskattas där. 

avec I' ensemble de l 'entreprise) ou de cette 
base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 
Toutefois, les gains provenant de !'alienation 
des biens mobiliers vises a l'article 8, ne sont 
imposable que dans l'Etat contractant ou les 
biens en question eux-memes sont imposables 
en vertu dudit article. 

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

Article 14 

Professions independantes 

1. Les revenus qu'un resident d'un . Etat 
contractant tire d'une profession liberale ou 
d'autres activites independantes de caractere 
analoque ne sont imposables que dans cet Etat. 
Toutefois, ces revenus sont imposables dans 
l'autre Etat contractant dans les cas suivants: 

a) Si l'interesse dispose de fa\on habituelle, 
dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe 
pour l'exercise de ses activites; en ce cas, 
seule la fraction des revenus qui est imputable 
a ladite base fixe est imposable dans l'autre 
Etat contractant; ou 

b) Si son sejour dans l'autre Etat con
tractant s'etend sur une periode ou des perio
des d'une duree totale egale ou superieur a 
183 jours pendant l'annee fiscale. 

2. L'expression "profession liberale", com
prend en particulier les activites independantes 
d'ordre scientifique, litteraire, artistique, edu
catif ou pedagogique, ainsi que les activites 
independantes des medecip.s, avocats, inge
nieurs, architectes, dentistes et comptables. 

Article 15 

Professions dependantes 

1. Sous reserve des dispositions des articles 
16, 18 et 19, les salaires, traitement et autres 
remunerations similaires qu'un resident d'un 
Etat contractant re\oit au titre d'un emploi 
salarie ne sont imposables que dans cet Etat, 
a moins que l'emploi ne soit exerce dans 
l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est 
exerce, les remunerations re\UeS a Se titre SOnt 
imposables dans cet autre Etat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 beskattas ersättning, som person med hem
vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete 
som utföres i den andra avtalsslutande staten, 
endast i den förstnämnda staten, om följande 
tre villkor är uppfyllda: 

a) mottagaren vistas i denna andra stat 
under tidrymd eller tidrymder, som samman
lagt icke överstiger 183 dagar under skatteåret 
i fråga, och 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag 
av arbetsgivare, som ej har hemvist i denna 
andra stat, samt 

c) ersättningen ej såsom kostnad belastar 
fast driftställe eller stadigvarande anordning, 
som arbetsgivaren har i denna andra stat. 

3. Utan hinder av föregående bestämmel
ser i denna artikel får ersättning för arbete, 
som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg 
i internationell trafik, beskattas i den avtals
slutande stat där företaget har sin verkliga 
ledning. 

Artikel 16 

Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, 
som person med hemvist i en avtalsslutande 
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse 
eller annat förvaltningsorgan i bolag med hem
vist i den andra avtalsslutande staten, får be
skattas i denna andra stat. 

Artikel f7 

Artister och idrottsmän 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik
larna 14 och 15 får inkomst, som offentligt 
uppträdande personer, såsom teater- eller 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, 
musiker och idrottsmän uppbär genom den 
verksamhet de personligen utövar i denna 
egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat 
där verksamheten utövas. 

Bestämmelsen ovan tillämpas även på in
komst som uppbäres av person utnyttjar eller 
anordnar ovannämnd verksamhet. 

2. Om inkomst genom personlig verksam
het som utövas av artist eller idrottsman till
faller annan person än artisten eller idrotts
mannen själv, får inkomsten, utan hinder av 
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2. Nonobsant les dispositions du para
graphe 1, les remunerations qu'un resident 
du'un Etat contractant r~oit au titre d'un 
emploi salariee exerce dans l'autre Etat con
tractant ne sont imposables que dans le pre
mier Etat si les trois conditions suivantes sont 
reunies : 

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

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

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

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

Article 16 

Tantiemes 

Les tantiemes, jetons de presence et autres 
retributions similaires qu'un resident d'un Etat 
contractant r~oit en sa qualite de membre du 
conseil d'administration ou de surveillance 
d'une socitete qui est un resident de l'autre 
Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat. 

Article 17 

Artistes et sportif s 

1. Nonobstant les dispositions des articles 
14 et 15, les revenus que les professionnels 
du spectacle, tels les artistes de theatre, de 
cinema de la radio ou de la television et les 
musici~ns ainsi que les sportifs retirent de 
leurs actlvites personnelles en cette qualite, 
sont imposables dans l'Etat contractant ou ces 
activites sont exercees. 

La reale enoncee ci-dessus s'applique egale
ment a;x revenus obtenus par les activites 
susvisees. 

2. Lorsque le revenu d'activites exercees 
personnellement par un artiste ou un sportif 
est attribue a une autre personne que l'artiste 
ou le sportif lui-meme, il peut, nonobstant 
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bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, be
skattas i den avtalsslutande stat där artisten 
eller idrottsmannen utövar sin verksamhet. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke 
på inkomst av sådan verksamhet som i en av
talsslutande stat utövas av den andra avtals
slutande staten genom anstalt som icke be
driver sin verksamhet i vinstsyfte eller av med
lemmar av dess personal, utom då medlemmar
na av personalen utövar verksamheten för egen 
räkning. 

Artikel 18 

Pensioner 

Pensioner på ,grund av offentligrättsligt 
tjänsteförhållande el[er enskild tjänst och liv
räntor som utbetalas til1 person med hemvist 
i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna 
stat. 

Artikel 19 

Offentliga uppdrag 

1. Ersättningar som utbetalas av, eller från 
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller 
dess offentligrättsliga juridiska personer eller 
lokala myndigheter till fysisk person på grund 
av tjänster som utförts för denna stat eller 
dess offentligrättsliga juridiska person eller lo
kala myndighet vid handhavande av offentligt 
uppdrag får beskattas i denna stat. Denna be
stämmelse tillämpas emellertid icke på ersätt
ning som utbetalas till medborgare i den andra 
avtalsslutande staten. I sådant fall beskattas 
ersättningen endast i den avtalsslutande stat 
där mottagaren har hemvist. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 
tillämpas på ersättningar som utbetalas på 
grund av tjänster utförda i samband med rö
relse som bedrives av en avtalsslutande stat, 
dess offentligrättsliga juridiska personer eller 
lokala myndigheter. 

Artikel 20 

Forskare och studerande 

1. Fysisk person, som har eller tidigare 
haft hemvist i en avtalsslutande stat och som 
tillfälligt vistas i den andra avtalsslutande sta
ten uteslutande för att där bedriva studier på 
högsta nivå eller vetenskaplig forskning vid 
universitet eller annan undervisningsanstalt av 
högsta ordning eller vetenskaplig forsknings-

les dispositions des articles 7' 14 et 15 etre 
impose dans l'Etat contractant ou sant exercees 
les activites de l'artiste ou du sportif. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux revenus d'activites 
exercees dans un Etat contractant par des 
organismes sans but lucratif de l'autre Etat 
contractant ou par des membres de leur per
sonnel, sauf si ces derniers agissent pour leur 
propre compte. 

Article 18 

Pensions 

Les pensions publiques et pnvees et les 
rentes viagf:res versees a un resident d'un 
Etat contractant ne sont imposables que dans 
cet Etat. 

Article 19 

Fonctions publiques 

1. Les remunerations versees par un Etat 
contractant ou l'une de ses entites publiques 
ou collectivites locales, soit directement, soit 
par prelevement sur des fonds qu'ils ont 
constitues, a une personne physique au titre 
de services rendus a cet Etat ou a cette entite 
ou collectivite dans l'exercice de fonctions de 
caractere public, sont imposables dans cet Etat. 
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas 
lorsqu'une telle remuneration est payee aux 
nationaux de l'autre Etat contractant. Dans 
ce CaS la remuneration re\:Ue n'est imposable 
que dans l'Etat dont le beneficiaire est un 
resident. 

2. Les dispositions des articles 15 et 16 
s'appliquent aux remunerations versees au 
titre de services rendus dans le cadre d'une 
activite commerciale ou indsturielle exercee par 
l'un des Etats contractants ou l'une de ses 
entites publiques ou collectivites locales. 

Article 20 

Chercheurs et Etudiants 

1. Les remunerations versees a une per
sonne physique qui est, ou qui etait aupara
vant, un resident d'un Etat contractant et qui 
sejourne temporairement dans l'autre Etat con
tractant ·a seule fin d'y poursuivre ses etudes 
au niveau eleve, ou s'y livrer a des recherches 
scientifiques, pendant une periode n'excedant 

anstalt under tidrymd som icke överstiger två 
år beskattas endast i den förstnämnda staten 
fö~ ersättningar som han erhållit. 

2. Studerande eller praktikant, som har 
eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande 
stat och som vistas i den andra avtalsslutande 
staten uteslutande för sin undervisning eller 
utbildning, beskattas icke i denna andra stat 
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, 
sin undervisning eller utbildning. 

3. Studerande eller affärs- eller hantverks
praktikant, som har eller tidigare haft hemvist 
i en avtalsslutande stat, beskattas icke i denna 
andra avtalsslutande stat för ersättning för ar
bete i denna stat, såvida arbetet har direkt 
samband med hans studier eller utbildning 
eller utföres uteslutande för hans uppehälle. 

Artikel 21 

Inkomster som icke uttryckligen nämnts 

Inkomst som en person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och som icke ut
tryckligen nämnts i föregående artiklar av det
ta avtal beskattas endast i denna stat, utom 
då inkomsterna är hänförliga till verksamhet 
som bedrives från fast driftställe som inkomst
tagaren har i den andra avtalsslutande staten. 

KAPITEL IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast 
egendom som avses i punkt 2 av artikel 6, får 
beskattas i den avtalsslutande stat där egen
domen är belägen. 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, 
som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett 
företags fasta driftställe, eller av lös egendom, 
som ingår i en stadigvarande anordning för ut
övande av fritt yrke, får beskattas i den av
talsslutande stat där det fasta driftstället eller 
den stadigvarande anordningen är belägen. 

3. Fartyg eller luftfartyg, som användes 
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pas deux ans, dans une universite ou dans une 
autre institution d'enseignement superieur ou 
de recherche scientifique, ne sont imposables 
que dans le premier Etat. 

2. Les sommes qu'un etudiant, un apprenti 
ou un stagiaire qui est, ou qui etait aupara
vant un resident d'un Etat contractant et qui 
sejo~rne dans l'autre Etat contractant a seule 
fin d'y poursuivre ses etudes ou sa formation, 
re~oit pour couvrir ses frais d'entretien, d'etu
des ou de formation ne sont pas imposables 
dans cet autre Etat. 

3. Les remunerations versees a un etudiant 
ou a un apprenti commercial qui est, ou etait 
auparavant, un resident d'un Etat contractant 
au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre 
Etat contractant, ne sont pas imposables dans 
cet autre Etat, a condition que ledit emploi se 
rattache directement a ses etudes ou a sa for
mation, ou que l'emploi soit exerce a la seule 
fin de son entretien. 

Article 21 

Revenus non expressement mentionnes 

Les elements du revenu d'un resident d'un 
Etat contractant qui ne sont pas expressement 
mentionnes dans les articles precedents de la 
presente Convention ne sont imposables que 
dans cet Etat, a moins que ces revenus ne se 
rattachent a l'activite d'un etablissement stable 
que ce beneficiaire possederait dans l'autre Etat 
contractant. 

CHAPITRE IV 

Imposition de la fortune 

Article 22 

Fol'tune 

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

2. La fortune constituee par des biens mo
biliers faisant partie de l'actif d'un etablisse
ment stable d'une entreprise ou par des biens 
mobiliers constitutifs d'une base fixe servant a 
l'exercise d'une profession liberale est impo
sable dans l'Etat contractant ou est situe 
l'etablissement stable ou la base fixe. 

3. La fortune constituee par des navires 
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i internationell trafik, samt lös egendom, som 
är hänförlig till användningen av sådana fartyg 
eller luftfartyg, beskattas endast i den avtals
slutande stat där inkomst av denna verksam
het , beskattas enligt bestämmelserna i artikel 
8. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som in
. nehas av person med hemvist i en avtals
slutande stat, beskattas endast i denna stat. 

KAPITEL V 

Metoder för unda.riröjande av dubbelbeskattning 

Artikel 23 

Befrielsemetod och avräkningsmetod 

1. Om person med hemvist i en avtalsslu
tande stat uppbär inkomst eller innehar för
mögenhet, som enligt bestämmelserna i detta 
avtal får beskattas i den andra avtalsslutande 
staten, skall den förstnämnda avtalsslutande 
staten, såvida icke bestämmelserna i punkt 2 
föranleder annat, från den skatt som utgår på 
inkomsten eller förmögenheten medge avdrag 
för den del av inkomstskatten eller förmögen
hetsskatten som belöper på den inkomst som 
uppburits från denna andra avtalsslutande stat 
respektive den förmögenhet som befinner sig 
där. 

2. Om person med hemvist i en avtalsslu
tande stat uppbär inkomst, som enligt bestäm
melserna i artiklarna 10, 11 och 12 får be
skattas i den andra avtalsslutande staten, skall 
den förstnämnda staten från den skatt som 
utgår på denna persons inkomst avräkna ett 
belopp, motsvarande den skatt som erlagts i 
denna andra avtalsslutande stat. Avräknings
beloppet skall emellertid icke överstiga den 
del av skatten, beräknad utan sådan avräk
ning, som belöper på den inkomst som uppbu
rits från denna andra avtalsslutande stat. 

3. Vid tillämpning av punkt 2 anses Ma
rocko beskatta: 

a) enligt en skattesats av 15 % , sådan divi
dend som utbetalas till person med hemvist i 
Finland, såvida dividenden beskattas i denna 
stat. 

Om emellertid den skattesats som i Finland 
tillämpas beträffande denna inkomst är lägre 

et des aeronefs exploites en trafic international 
ainsi que les biens mobiliers affectes a leu; 
exploitation, ne sont imposables que dans 
l'Etat contractant ou les benefices provenant 
de cette exploitation sont imposables en vertu 
des dispositions de l'article 8. 

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

CHAPITRE V 

Dispositions pour eliminer les doubles 
impositions 

Article 23 

Methode d'exemption et d'imputation 

1. Lorsqu'un resident d'un Etat contractant 
re\:oit des revenus ou possede de la fortune 
qui, conformement aux dispositions de la 
presente Convention, sont imposables dans 
l'autre Etat contractant, le premier Etat con
tractant deduit de l'impot sur le revenu ou 
sur la fortune, sous reserve des dispositions du 
paragraphe 2, un montant egal a la fraction de 
l'impot sur le revenu ou sur la fortune cor
respondant, selon le cas, au revenu re\:U de 
l'autre Etat contractant ou a la fortune posse
dee dans l'autre Etat contractant. 

2. Lorqu'un resident d'un Etat contractant 
re\'.oit des revenus qui, conformement aux dis
positions des articles 10, 11 et 12 sont impo
sobles dans l'autre Etat contractant, le premier 
Etat accorde sur l'impot dont il frappe les 
revenus de ce resident une deduction d 'un 
montant egal a l'impot paye dans l'autre Etat 
contractant. La somme ainsi deduite ne peut 
toutefois exceder la fraction de l'impot, cal
cule avant la deduction, correspondant aux 
revenus re\:US de l'autre Etat contractant. 

3. Pour l'application du paragraphe 2 ci
dessus seront consideres comme ayant r ete 
imposes au Maroc: 

a) au , taux de 15 % les dividendes qui re
viennent a des residents de la Finlande au cas 
ou ces dividendes sont imposes dans ce pays. 

Toutefois lorsque le taux d'imposition en 
Finlande des revenus de l'espece est inferieur 
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än 15 % , anses beskattningen ske enligt finsk 
skattesats. 

b ) enligt en skattesats av 10 % , sådan ränta 
som avses i punkt 3 av artikel 11 . 

KAPITEL VI 

Särskilda bestämmelser 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 
icke i den andra avtalsslutande staten bli före
mål för någon beskattning eller något därmed 
sammanhängande krav, som är av annat slag 
eller mer tyngande än den beskattning och 
därmed sammanhängande krav som medbor
gare i denna andra stat under samma förhål
landen är eller kan bli underkastade. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den andra 
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat 
icke vara mindre fördelaktig än beskattningen 
av företag i denna andra stat, som bedriver 
verksamhet av samma slag. 

Denna bestämmelse anses icke medföra för
pliktelse för en avtalsslutande stat att medge 
personer med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten sådana personliga avdrag vid be
skattningen, skattebefrielser eller skattenedsätt
ningar på grund av civilstånd eller försörjnings
plikt mot familj eller andra förhållanden hän
förliga till den skattskyldiges person, som med
ges personer med hemvist i den egna staten. 

3. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas 
kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, 
direkt eller indirekt, av en eller flera personer 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall icke i den förstnämnda avtalsslutande 
staten bli föremål för någon beskattning eller 
något · därmed sammanhängande krav, som är 
av annat slag eller mer tyngande än den be
skattning och därmed sammanhängande krav 
som andra liknande företag i denna förstnämn
da stat är eller kan bli underkastade. 

4. I denna artikel avser uttrycket "beskatt
ning" skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 25 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om person med hemvist i en avtalsslu-
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a 15 % , c'est le taux de l'impot finlandais qui 
sera pris en consideration. 

b) au taux de 10 % les interets definis au 
paragraphe 3 de l'article 11. 

CHAPITRE VI 

Dispositions speciales 

Article 24 

N on-discrimination 

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

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

Cette disposition ne peut etre interpretee 
comme obligeant un Etat contractant a accor
der aux residents de l'autre Etat contractant 
les deductions personnelles, abattements et 
reductions d'impot en fonction de la situation 
ou des charges de famille ou d'autres elements 
d'ordre personnel, qu'il accorde a ses propres 
residents. 

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

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

Article 25 

Procedure amiable 

1. Lorsqu'un resident d'un Etat contractant 
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tande stat gör gällande, att i en avtalsslutande 
stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, 
som för honom medfört eller kommer att med
fära en mot detta avtal stridande beskattning, 
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att 
använda sig av de rättsmedel som finns i dessa 
staters interna rättsordning, göra framställning 
i saken hos den behöriga myndigheten i den 
avtalsslutande stat där han har hemvist. 

2. Om denna behöriga myndighet finner 
framställningen grundad men icke själv kan få 
till stånd en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndig
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte 
att undvika en mot detta avtal stridande be
skattning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig över
enskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi
velsmål som uppkommer rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal. De kan 
även överlägga för att undanröja dubbelbeskatt
ning i sådana fall som ej omfattas av detta 
avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att träffa överenskommelse 
i de fall som angivits i föregående punkter. 
Om muntliga överläggningar anses underlätta 
en överenskommelse, kan sådana överläggningar 
äga rum inom en kommission bestående av 
representanter för de behöriga myndiaheterna 
i de avtalsslutande staterna. " 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att verkställa 
bestämmelserna i detta avtal och den interna 
lagstiftningen i de avtalsslutande staterna i 
fråga om de skatter som avses i detta avtal, 
såvida den beskattning som sker på grund av 
denna lagstiftning är i enlighet med detta avtal. 
De sålunda utbytta upplysningarna skall be
handlas såsom hemliga och får icke yppas för 
andra personer eller myndigheter än dem som 
har till uppgift att fastställa eller uppbära de 
skatter som avses i detta avtal samt hand
lägga ansökningar och besvär i anledning av 
dessa skatter, ävensom judiciella myndigheter 
som handlägger åtal i anledning av brott rö
rande sagda skatter. 

estime que les mesures prises par un Etat 
contractant ou par chaucun des deux Etats 
entrainent ou entraineront pour lui une im
position non conforme a la presente conven
tion, il peut, independamment des recours 
prevus par la legislation nationale de ces Etats, 
soumettre son cas a l'autorite competente de 
l'Etat contractant dont il est resident. 

2. Cette autorite competente s'efforcera, si 
le reclamation lui para1t fondee et si elle n'est 
pas elle-meme en mesure d'apporter une solu
tion satisfaisante, de regler la question par 
voie d'accord amiable avec l'autorite compe
tente de l'autre Etat contractant, en vue 
d'eviter une imposition non conforme a la 
Convention. 

3. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'efforcent par voie d'accord ami
able, de resoudre les difficultes ou de dissiper 
les doutes auxquels peuvent donner lieu, 
l'interpretation ou l'application de la Conven
tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue 
d'eviter la double imposition dans les cas non 
prevus par la Convention. 

4. Les autorites competentes des Etats 
contractants peuvent communiquer directement 
entre elles en vue parvenir a un accord comme 
il est indique aux paragraphes precedents. Si 
des echanges de vue oraux semblent devoir 
faciliter cet accord, ces echanges de vue peu
vent avoir lieu au sein d'une commission 
composee de representants des autorites 
competentes des Etats contractants. 

Article 26 

Echange de renseignements 

1. Les autorites competes des Etats con
tractants echangeront les renseignements neces
saires pour appliquer les dispositions de la 
presente Convention et celles des lois internes 
des Etats contractants relatives aux impöts 
vises par la Convention dans la mesure ou 
l'imposition qu'elles prevoient est conforme a 
la Convention. Tout renseignement ainsi 
echange sera tenu secret et ne pourra etre 
communique qu'aux personnes ou autorites 
chargees de l'etablissement ou du recouvrement 
des impöts vises par la presente Convention 
et des reclamations et recours y relatifs, ainsi 
qu'aux autorites judiciaires en vue de pour
suites penales relatives auxdits impöts. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall i intet 
anses medföra förpliktelse för en avtalsslu

stat att: 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder, som avvi
från lagstiftning eller förvaltningspraxis i 

stat eller i den andra avtalsslutande 
staten; 

lämna uppgifter, som icke är tillgängliga 
enligt lagstiftningen eller genom sedvanligt för
valtningsförfarande i denna stat eller i den 
andra avtalsslutande staten; 

c) lämna upplysningar, som skulle roia af
färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat 
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn 
( ordre public) . 

3. Utbyte av upplysningar sker antingen 
utan särskild begäran eller efter framställning 
i det enskilda fallet. De behöriga myndighe
terna i de avtalsslutande staterna skall träffa 
överenskommelse om de upplysningar som 
meddelas utan särskild begäran. 

Artikel 27 

Handräckning vid indrivning 

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig 
att ömsesidigt lämna varandra handräckning 
och bistånd vid indrivning av skatter som 
avses i detta avtal samt till dem anslutna 
skatteförhöjningar, skattetillägg, dröjsmålsrän
tor, räntor och kostnader, med undantag för 
sådana bdopp som har straffkaraktär, då de 
slutgiltigt blivit betalbara enligt lagstiftningen 
i den stat som gjort framställning och i över
ensstämmelse med detta avtal. 

2. Vid framställning som göres i detta 
syfte skall fogas de handlingar som enligt lag
stiftningen i den stat som gör framställningen 
erfordras för fastställande av att de belopp 
som skall iindrivas slutgiltigt blivit betalbara. 

3. När dessa handlingar inkommit sker del
givning samt åtgärder för indrivning och upp
börd i den stat, till vilken framställningen rik
tats, enligt lagstiftningen rörande indrivning 
och uppbörd av dess egna skatter. 

4. De skattefordringar som skall indrivas 
åtnjuter samma säkerheter och förmånsrätt som 
gäller för likartade skattefordringar i den stat 
där indrivningen sker. 
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
peuvent en aucun cas etre interpretees comme 
imposant a l'un des Etats contractants l'obli
gation: 

a) de prendre des dispositions administra
tives derogeant a sa propre legislation ou a sa 
partique administrative ou a cel1e de l'autre 
Etat contractant; 

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

c) de transmettre des renseignements qui 
reveleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel on un procede commercial ou 
des renseignements dont la communication 
serait contraire a l'ordre public. 

3. L'echange des renseignements a lieu soit 
d'office, soit sur demande visant des cas 
concrets. Les autorites competentes des Etats 
contractants s'entendent pour determiner la 
liste des informations qui sont fournies d'office. 

Article 27 

Assistance au recouvrement 

1. Les Etats contractants conviennent de 
se preter mutuellement assistance et appui en 
vue decouvrer les impots vises par la presente 
Convention ainsi que les majoritions de droits 
en sus, indemnites de retard, interets et frais 
afferents a ces impots, a l'exclusion de ceux 
ayant un caractere penal, lorsque ces sommes 
sont definitivement dues en application des lois 
ou reglements de l'Etat demandeur et en con
formite de la presente Convention. 

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

3. Au vu de ces documents, les signifi
cations et mesures de recouvrement et de per
ception ont lieu dans l'Etat requis conforme
ment aux lois et reglements applicables pour 
le recouvrement et la perception de ses propres 
impöts. 

4. Les creances fiscales a recouvrer bene
ficient des memes suretes et privileges que les 
creances fiscales de meme nature dans l'Etat 
de recouvrement. 

--------------~~~~~~~~"~~~-~~~- -------
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Artikel 28 

Diplomatiska och konsulära tjänstemän 

Bestämmelserna i detta avtal påverkar icke 
de privilegier i beskattningshänseende, som en
ligt folkrättens allmänna regler eller bestäm
melser i särskilda överenskommelser tillkom
mer diplomatiska eller konsulära tjänstemän. 

KAPITEL VII 

Slutbestämmelser 

Artikel 29 

Ikraftträdande 

1. De avtalsslutande staterna meddelar var
andra att de åtgärder som enligt respektive 
lagstiftning kräves för avtalets ikraftbringande 
genomförts. Avtalet träder i kraft den första 
dagen i den månad som följer efter den var
under det senare av dessa meddelanden gjordes. 

2. Bestämmelserna i detta avtal tillämpas 
första gången: 

a) beträffande skatter som innehålles vid 
källan, den 1 januari det kalenderår som följer 
efter avtalets ikraftträdande; 

b) beträffande andra skatter på inkomst 
och förmögenhet, för det skatteår som börjar 
den 1 januari det år då avtalet träder i kraft. 

Artikel 30 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft under obestämd 
tid, men vardera avtalsslutande staten kan se
nast den 30 juni under ett kalenderår som 
börjar fem år efter detta avtals ikraftträdande 
på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet. 
Såvida uppsägningen sker före den 1 juli under 
sådant år, tillämpas avtalet sista gången: 

a) beträffande skatter som innehålles vid 
källan, på inkomster som är hänförliga till den 
31 december det år då uppsägningen skedde 
eller tidigare tidpunkt eller som betalas senast 
sagda dag; 

Article 28 

Fonctionaires diplomatiques et consulaires 

Les dispositions de la presente Convention 
ne portent pas atteinte aux privileges fiscaux 
dont beneficient les fonctionnaires diplomati
ques ou consulaires en vertu soit des l.1egles 
generales du droit des gens, soit des disposi
tions d'accords particuliers. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Article 29 

Entree en vigueur 

1. Chacun des Etats contractants notifiera 
a l'autre l'accomplissement des procedures re
quises par sa legislation pour la mise en 
vigueur de la presente Convention. Celle-ci 
entrera en vigueur le ler jour du mois suivant 
celui au cours duquel a eu lieu la derniere de 
ces notifications. 

2. Les dispositions de cette Convention 
s'appliqueront pour la premiere fois: 

a) en ce qui concerne les imp6ts per\;us par 
voie de retenue a la source le ler janvier de 
l' annee civile suivant celle au cours de laquelle 
la Convention est entree en vigueur; 

b) en ce qui concerne les autres imp6ts sur 
le revenu ou sut la fortune a l' annee fiscale 
commen~ant le ler janvier de l'annee au cours 
de laquelle la Convention est entree en vigueur. 

Article 30 

Denonciation 

La presente Convention restera indefiniment 
en vigueur; mais chaque Etat contractant pour
ra, jusqu'au 30 juin inclus de toute annee 
civile a partir de la cinqu1eme annee a dater 
de celle de son entree en vigueur, la denoncer, 
par ecrit et par la voie diplomatique, a l'autre 
Etat contractant. En cas de denonciation avant 
le ler juillet d'une telle annee, la Convention 
s'appliquera pour la derniere fois: 

a) aux imp6ts dus a la source sur les teve
nus attribues ou mis en paiement au plus tard 
le 31 december de l'annee de la denonciation; 

b) bettäffande andra skatter på inkomst 
och förmögenhet, under den beskattningspe
riod som utgår senast den 31 december samma 
år. 

Som skedde i Rabat den 25 juni 1973 i två 
exemplar på finska, arabiska och franska språ
ken, vilka alla tre texter har lika vitsord. 

För Republiken Finland: 

H. Hannikainen 

För Konungariket Marocko: 

B. Guessous 
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b) aux autres imp6ts etablis sur des reve
nus ou sur la fortune de periodes imposables 
prenant fin au plus tard le 31 decembre de la 
meme annee. 

Fait a Rabat, le 25 juin 1973 en double 
exemplaire, en langues finnoise, arabe et 
fran\;aise, les trois textes faisant egalement foi. 

Pour la Republique de Finlande: 

Hannikainen 

Pour le Royaume du Maroc: 

B. Guessous 


