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Rep . Pres . framst . till landstinget ang. lagen den 20 juni 1974 om
godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet .
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R e p u b 1 i k e n s

P r e s i

d e n t

s

framställning till Ålands landsting angående lagen
den 20 juni 1974 om godkännande av vissa bestämmelser
i avtalet med Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen
för Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall
till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i
kraft inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår
bestämmelser, som innebär upphävande eller ändring av eller
avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende
härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del även gäller
kommunal beskattning, angående vilka angelägenheter Landstinget
jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer
lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras Landstingets
bif"?ll till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet.
~-;

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl
innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås
att Ålands landsting måtte ge sitt bifall
till den i propositionen ingående lagens,
vilken givits den 20 juni 1974, ikraftträdande i landskapet Åland till de delar

•

sagda avtal innebär avvikelse från
självstyrelselagen.
Helsingfors den 13 mars 1975.

Vid förfall för Republikens President

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med · Sverige för U.ndvika11de av
beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

dubbel-

Given i Nådendal den 20 juni 1974.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i det avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som den 27 juni
1973 ingicks i Helsingfors mellan Republiken
Finlands regering och Konungariket Sveriges

regering är, försåvitt de hör till lagstiftningens
område, i kraft såsom därom överenskommits.
För verkställigheten av nämnda bestämmelser utfärdas närmare föreskrifter genom förordning.

Nådendal den 20 juni 1974.

Republikens Prel>ident

Minister för

Tf. justitieminister

12604/74

utrikesärendena ~"':

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i avtalet med Sverige för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Det första avtalet mellan Finland och
Sverige för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inlcomst och förmögenhet ingicks den 16 mars 1931. Detta '<lvtal
ersattes med ett den 21 december 1949 ingånget fortfarande gällande avtal ( Fördr.ser.
12/50). Med de svenska myndigheterna inleddes i Stockholm i september 1971 förhandlingar
om ett nytt skatteavtal. Förhandlingarna fortsattes i Helsingfors i maj och december 1972.
Såsom resultat av dessa förhandlingar och efterföljande skriftväxling undertecknades ett
nytt skatteavtal i Helsingfors den 27 juni
1973.
Uppbyggnaden av och innehållet i 1973 års
skatteavtal överenstämmer till väsentliga delar
med den skatteavtalsmodell som år 1963 publicerades av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD), emedan båda
avtalsslutande staterna är medlemmar i denna
organisation.
Det nya avtalet kan indelas i bestämmelser
rörande avtalets tillämpningsområde ( artildarna 1 och 2), hestämmelser rörande definitioner ( artiklarna 3-5 ) , bes tänunelser rörande
uppdelning av beskattningsrätten (.artiklarna
6-23 ) , bestämmelser rörande förfarandet vid
undvikande av dubbelbeskattning (artikel 24)
och särskilda bestämmelser (artiklarna 2529), i vilka även ingår 'bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Till avtalet ansluter sig ytterligare såsom en integrerande del ett protokoll som innehåller tillläggsbestämmelser till punkt 4 av artikel 15
punkt 3 av artikel 25 och punkt 2 av artikel
28.
.. Enl~gt bestämmelsen om skatteavtalets tilllampnmgsområde tillämpas avtalet på personer
~'O~ har hemvist i en avtalsslutande stat eller
1
ada s.taterna. Om en pers.o n bör anses vara
bosatt enligt finsk lagstiftning i Finland och
16851/73

enligt svensk lagstiftning i Sverige, avgörs
frågan om sådan dubbel bosättning med stöd
av skatt!eavtalets bestämmelser om skatterättsligt hemvist. Härvid avgörs i vilken avtalsslutande stat personen i fråga är skattskyldig
på grund av hemvist vid tillämpning av skatteavtalet.
Beträffande Finland omfattar avtalet inkomst- och förmögenhetsskatten, konununalskatten, kyrkoskatten, skogsvårdsavgiften och
sjömansskatten. Denna förteckning är uttömmande i avseende på de skatter som var i kraft
den dag då skatteavtalet undertecknades.
I 1949 års ,skatteavtal finns · en bestämmelse, i följd varav folkpensionspremien och
sjukförsäkringspremien hör till avtalets tilllämpningsområde. Förhindrandet av internationellt sett dubbelt uttagande av avgifter för
fananslerirng av den socia1a tryggheten har emellertid icke ansetts kunna ändamålsenligt ske
genom skatteavtal. Sådana bestämmelser finns
därför icke i de skatteavtaJ 1som Firnland ingått
under de s:enaiste tiderna. Emedan även de
svenska skattemyndigheternas ståndpunkt i denna fråga är densamma, har bestämmelser rörande försäkrads folkpensionspr·emie och sjuldör1Säkringsprem1e ~oke intagits 1 det nya skatteavtalet.
Enligt artikel 2 i 1949 års skatteavtal omfattar avtalet direkta skatter. Dessa har i avtalet definierats såsom skatter som utgår på inkomst eller på förmögenhet eller förmögenhetsökning. Enligt förklaringarna i slutprotokollet till detta skatteavtal anses likväl ej
såsom direkta skatter i Sverige. utgående ersättningsska tt, utskiftningsskatt och bevillningsavgifter. Det nya ,skatteavtalet, som enligt
punkt 1 av ardkel 2 tillämpas på skatter på
inkomst och förmögenhet, omfattar enligt
punkt 3 b av samma artikel även i Sverige utgående ersättningsskatt, utskiftningsskatt och
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bevillningsavgift. Ersättningsskatt erläggs i
vissa fall av aktiebolag eller ekonomisk förening som .alls icke utdelat vinst, fastän så
kunnat ske, eller utdelat mindre vinst än som
varit möjligt. Skatten utgår med 25 % av den
icke utdelade vinsten. Med utskiftningsskatt
avses en skatt ·som vid nedsättning av aktiekap~tal eller bolags upplösn.i11g erläggs av bolaget och vars storlek är 40 % av värdet av de
tillgångar .som härvid utskiif tats till delägarna
utöver tillskjutet kapital. Bevillningsavgift erläggs av utomlands bosatt fysisk person och utländsk juridisk person vilka i Sverige ger
offentlig föreställning eller annan offentlig
tillställning eller vilka medverkar vid sådan
föreställning eller tillställning. Bevillningsavgiftens storlek är 15 eller 30 % av bruttoinkomsten.
Fast driftställe har i 1973 års skatteavtal
definierats snävare än i 1949 års skatteavtal.
Härav beror att källstatens (den stat varifrån
inkomsten uppburits) beskattningsrätt beträffande itllkomst av rörehe är mer begränsad än
vad fallet är för närvarande. Enligt den nya
definitionen (artikel 5 punkt 3 d) anses nämligen icke innehav av stadigvarande plats för
affärsverksamhet, avsedd uteslutainde för inköp av varor, 1såsom fast ·driftställe. Enligt
194 9 års skatteavtal (artikel 5 punkt 2) anses
däremot inköpsplats såsom fast driftställe.
Särskilda bestämmelser om beskattning av
inkomst av avverkat virke har icke längre ansetts nödvändiga, varför på inkomst som uppburits därav tillämpas de allmänna bestämmelserna rörande inkomst av rörelse.
Källstaten har i det nya skatteavtalet genom
uttrycklig bestämmelse förbehållits rätten att
beskatta den som på hyra upplåter sin på
aktieinnehav i bostadsaktiebolag grundade besittningsrätt .till lägenhet for sagda hyresinkomst (artikel 6 punkt 3). Denna bestämmelse undanröjer de tolkningsmöjligheter som
det nuvarande avtalet härvidlag öppnar.
Maximibeloppet av källskatten på dividend
är i 1949 års skatteavtal 10 % av dividendens
bruttobelopp. Detta maximibelopp har bibehållits i 1973 års avtal men har reducerats till
5 % , om mottagaren av dividenden behärskar
minst 25 % av rfotetal'et för ·aktierna a. det utbetalande boJaget ( moder-dotterbolagsförhållande) . Utan hinder av denna besitämmehe är dividend från svenskt bolag till finskt bolag emellertid i Finland undantagen från beskattning i
den mån detta skulle ha varit fallet, om båda

bolagen hade var1t finska. Motsvarande regel
gäller, då UJtbetalaren av dividenden är ett
finskt bolag och mattagaren ett s.vensikt boJag.
Ränta beskattas endast i räntemottagarens
hemviststat, liksom for närvarande. På royalty tillämpas s·amma princip, men begreppet royalty har förtydligats i det nya avtalet.
Uppdelningen av beskattningsrätten mellan
de avtalsslutande staterna har emellertid icke
förändrats.
Vinst på grund av överlåtelse av fast egendom och sådan lös egendom som är att hänföra till fast driftställe beskattas i första hand
i den stat där den fasta egendomen eller det
fasta driftstället finns. Vinst på grund av
överlåtelse av .annan egendom beskattas däremot endast i överlåtarens hemviststat. Lönein:foounst beskattas i första hand i den avtalsslutande stat där arbetet utförs. Från denna
huvudregel finns två undantag. Löneinkomst ·
beskattas endast i arbetstagarens hemviststat,
om han under ett kalenderår arbetat i den
andra avtalsslutande staten under högst 183
dagar och arbetsgivaren ej har hemvist i den
stat där arbetet utförs. Vidare får nämnda
arbetsgivare icke i den stat där arbetet utförs ha fast driftställe eller stadigvarande anordning isom den utbetalade lönen belastar såsom
utgift. Löneinkomst beskattas likaså endast i
ar.betstagarens hemviststat, om person med
hemvist. i kommun som direkt gränsar till la:ndgränsen mellan Finland och Sverige (gränskommun) utför arbete i gränskommun i den
andra avtalsslutande ·Staten. Denna undantagsregel tillämpas emellertid endast under förutsättning att arbetstagaren regelmässigt (minst
en gång i veckan) uppehåller sig i sin fasta
bostad i hemviststaten. I 1949 års avtal uppräknades namnen på gränskommunerna i slutprotokollet till avtalet. I 1973 års avtal ,finns
icke någon sådan namnförteckning, emedan
ändringar i den :kommunala indelningen senare
'lrnn föranleda tolknings.svårigheter. Såsom
gränskommun bör därför anses kommun som
vid resp. tidpunkt uppfyller förutsättningarna
för gränskommun .
Enligt 1949 års skatteavtal är professorer
och lärare från den ena avtalsslutande staren
befriade från beskattning i den andra avtalsslutande staten för ersättning ·som utgår för
undervisning vid universitet eller högskola i
denna andra stat under vistelse där som icke
överstiger två år. Denna bestämmelse bör under
nuvarande förhållanden anses vara föråldrad,

varför den icke intagits i 197 3 års s:katte~vtal.

Enligt 1949 års sk~tteavtal beskattas såd~n
studerande vid universitet eller annan underv1sningsanstalt i d~n ena a;talsslutande s~aten,
som för att erhalla praktisk erfarenhet 1 anslutnin" till studierna innehar anställning i den
andra ~vtalsslutande 'Staten under högst 100
dagar under ett och samma kalenderår endast
i sin hemviststat, för lönein:komst som han för
denna anställning uppburit i den andra avtalsslutande staten. Enligt 197 3 års skatteavtal
beskattas studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant med hemvist i en avtalsslutande ·stat icke i den andra avtalsslutande
staten för belopp som han vid vistelse i denna
andra stat för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning, under förutsättning
att beloppen bet·alas till honom från käUa utanför denna stat. Studerande vid universitet eller
annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande
stat som i den andra avtalsslutande staten inneh;r anställning under högst 100 dagar under
ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i den stat där arbetet utförs endast
för den del av ink!Olnsten av anställningen
som överstiger 1 500 svenska kronor eller
motvärdet i finska mark per kalendermånad.
Om dessa inkomster icke överstiger nänmda
belopp per kalendermånad, men överstiger
sammanlagt 4 500 .svenska kornor eller motvärdet i fins:ka mark, beskattas den överskjutande delen av inkomsten I den stat där arbetet utförs .
Särskild betydelse har bestämmelsen i 'Punkt
4 av artikel 24. Enligt denne medges svens.kr
företag 'som i Finland bedriver rörelse från
fast driftställe avräkning . från den svenska
skatten på inkomst av denna rörelse äy.en med
det belopp som .skulle ha utgått i Finland, om
lättnad från den finska skatten icke med stöd
av särskild skattelättnadslagstiftning här hade

medgivits. Sådan lagstiftning är t.ex. lagarna
om •skattelättnader för företag inom utveoklingsområdena.
Till övriga viktiga delar följer 197 3 års
skaaeavtal OECD:s skatteavtalsmodell av år
1963 och däri senare gjorda ändringar. I artikel 25 rörande förbud mot diskriminering har
emellertid beal{tats vis.sa särdrag i finsk och
svensk skattelags.tiftning. Vissa bestämmelser,
såsom detaljerade bestämmelser om när svenskt
moderbolags fordran hos finsikt dotterbolag
skall anses som kapitalinvestering, har såsom
föråldrade utelämnats ur avtalet.
Avtalet innehåller ej heller ihestämmelser om
utbyte av upplysningar. I detta hänseende
gäller bestämmelserna i avtalet mellan Finland
Danmark, Island, Norge och Sverige om handräckning i ·skatteärenden (Fördr.ser. 2/73 ).
Undanröjandet av dubbelbesikattning sker
beträffande Finland enligt huvudregeln med
hjälp av den s.k. befrielsemetoden med progress1onsfö11be:håll.
Avsikten är att bringa avtalet i kraft så,
att det beträffande <källskatt tillämpas från
och med den 1 januari 197 4 och beträffande
annan skatt första gången vid beskattningen
för år 1974.
Med :stöd av vad ovan anförts föreslås i
enlighet med 33 § regeringsformen,
att Riksdagen måtte godkänna de
bestämmelser i det i Helsingfors den
27 juni 1973 med Sverige ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet, vilka kräver Riksdagens samtycke.

Emedan ifrågavarande avtal innehåller bestämmelser som hör till lagstiftningens område,
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande
följande lagförslag:
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Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med · Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i det avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande .skatter på
inkomst och förmögenhet som den 27 juni
1973 ingicks i Helsingfors mellan Republiken
Finlands regering och Konungariket Sveriges

Helsingfors den

AVTAL
regering är, försåvitt de hör till lagstiftningens
område, i kraft såsom därom överenslrommits.
För verkställigheten av nämnda bestämmelser utfärdas erforderliga närmare föreskrifter
genom förordning.

1973.

Republikens President

mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering har,
föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal
för undvikande av dubbelbesikattning betr~.f
fande ·skatter på inkomst och .förmögenhet,
överenskommit om följande:
Artikel 1
Personer som omfattas av avtalet
Detta avtal tillämpas på personer, 1som har
hemvist i ·en avtalsslutande stat eller i båda
staterna.
Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

Minister för utrikesärendena

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inl.mmst och förmögenhet, som uttages av envar
av de avtalsslutande staterna, dess kommuner
eller andra offentligrättsliga juridiska personer,
oberoende av ·sättet på vilket skatterna uttages.
2. Med skatter på inkomst och förmögenhet
förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller
~örmögenhet i dess helhet eller på delar av
mkomst eller förmögenhet, däri inbegripna
skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller
fast egendom samt skatter på värdestegring.
. 3. De för närvarande utgående ·skatter på
v1llrn avtalet tillämpas är:
a) Beträffande Finland:
1) inkomst- och förmögenhetsskatten·
2) kommunalskatten ·
'
3) kyrkoskatten;
'
4) .skogsvårdsavgiften; samt
5) sjömansskatten ·
(i det följande benimnda "finsk skatt").
b) Beträffande Sverige:
.1 ) den statliga inkomstsikaitten däri inbe···
'
gr1pna s]omansskatten
och kupongskatten;

2) bevillningsavgiften för vissa offentliga
föreställningar;
3) ersättningsskatten;
4) utskiftningsskatten;
5) skogsvårdsavgiften;
6) den kommunala inkomstskatten ; samt
7) den statliga förmögenhetsskatten;
(i det följande benämnda "svensk skatt").
4. Detta avtal tillämpas likaledes på skatter
av sanuna eller i huvudsak likartat slag, vilka
efter undertecknandet av avtalet uttages utöver eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning.
5. Avtalet tillämpas icke beträffande någondera avtalsslutande staten på särskild beskattning av vinst på lotterier och vadhållning eller
på arvs- och gåvoskatter.

Artikel 3
Allmänna definitioner
1. Om icke samma.n_hanget föranleder annat,
har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
a) "Finland" åsyftar Republiken Finland,
och inbegriper varje uta:nför Finlands territorialvatten belägiet område, inom vil:k:et Finland
enlig1t finsk lag och i överenss.tämmels.e med
foLkrättens allmänna regler äger utöva sina
rä:ttigl1eter till havsbottnen, dess underlag samt
dessas naturtillgångar;
b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige,
och i:nbegriper varje utanför Sveriges terrillorialvatten ibeläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag ooh i överenstämmels1e
med folkrättens allmänna regler äger utöva
sina rättigheter med avs.eende på naturtillgångar på havsbottnen eller i dennas u.ndierlag;

7

6

c) "person" inbegriper fysisk persoo, bolag
och varje annan sammanslutning;
d) "bolag" åsyftar varje juridisk person och
varje annan enhet, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;
e) "företag i en avtalsslutande stat" och
"företag i den andra avtalssluta:nde staten"
åsyftar företag, som bedrives av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
före.tag, som bedrives av person med hemvist
den andra avtalsslutande staten;
f) "behörig myndighet" åsyftar:
1) i Finland: finansministeriet eller 'skattestyrelsen;
2) i Sverige: finansministern eller den myndighet åt vilken uppdrages att handha frågor
rörande detta avtal;
g) "medborgare" åsyftar varje fysisk person
som är medborgare i en avtalsslutande stat och
varje juridisk person eller annan sammanslutning som til1knmmit •enligt gällande lag i: en
avtaisslutande stat;
h) "internatiolllell trafik" inbegriper varje
resa utförd av .fartyg eller luftfartyg som användes av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat med undantag
för resa .som företages uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten.
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal skall, såvida icke
sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, anses ha den betydelse, som
uttrycket har enligt den statens lagstiiftning
rörande ~ådana skatter, som omfattas av avtalet.
Artikel 4
Skatterättsligt hemvist

1. I detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat"
varj·e person, som ·enligt lagstiftningen i denna
stat är isrrrnttskyldig där på grund av hemvist,
bosättning, plats för företagsledning eller varje
annan liknande omständighet.
2. Då på grund av bestämmelserna i punkt
1 fysisk pers!On har hemvis t i båda avtalsslutande stat:erna, fastställes hans hemvist ·enligt
följande teglet:
a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har
ett sådant hem i båda avtals.slutande 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 avtalsslutande stat centrum för hans levnadsintressen
är beläget eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande
står till hans förfogande, anses han ha henwist
i den stat, där han stadigvarande vistas.
c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas
stadigvarande i någon av dem, anS'es han ha
hemvist i den avtalsslutande stat där han är
medborgare.
d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medbmgare
i någon av dem, avgör de behöriga myndighetierna i de avtalsslutande staterna .frågan genom
ömesidig överenskommelse.
3. Då på grund av bestämmelserna i punkt
1 person, som ej är fysisk person, har hemvist
i båda av:talsslutande staterna, anses. tPersonen
i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat
där den har sin verkliga ledning.
4. Oskiftat dödsbo anses ha hemvist i den
avtalsslutande ,stat där den avlidne enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel anses ha haft
hemvist vid dödsfallet.
Artikel 5
Fast driftställe

1. Med uttrycket "fast driftställe" förstås
i detta ·avtal en stadigvarande plats för affärsverksamhet, där företagets verksamhet helt
eller delvis utövas.
2. Uttrycket "fasi: driftstäl1e" innefattar
särskilt:
a) plats för företagsledning;
b) filial;
e) kontor;
d) fabrik;
e) verkstad;
f) gruva, stenbrott dler annan plats för
nyttjande av naturtillgångar;
g) plats för byggnads-, anläggnings- eller ins tallationsarbete som varar över tolv månader.
3. Uttrycket "fas,t driftställe" ånnefattar
icke:
a) användning av anordningar, avs·edda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av .företaget tillhöriga varor;
b) innehav av ett företaget tillhörigt varulag.er, avsett uteslutande för lagring, urställning
eller utlämnande;

c) innehav ett fö~etaget tillh?rigt varu~~~~r,
avsett uteslutande för bearbetmng eller foradling genom ett annat företags försorg;
d) innehav av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp av
varor eller införs:kaffande av upplysningar för
företagets räkning;
e) innehav av stadigvarande plats .för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, hedriva
vetenskaplig forskning eller utöva annan liknande verksamhet, ·som är av förberedande
eller biträdande art för företaget.
4. Person som är verksairn i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten härunder inbegripes icke
sådan oberoende representant som avses i
punkt 5 - behandlas såsom ett fast driftställe
i den förstnämnda staten, om han innehar och
i denna förstnämnda stat regelmässigt använder ·en fullmakt att sluta avtal i företagets
namn samt verksamheten icke begränsas till
inköp av varor för företagets räkning.
5 . Företag i ·en .avtals slutande anses icke
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten enda~t på den grund att företaget utövar
affärsverksamhet i denna andra stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om dessa personer därvid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet.
6. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist ti en avtals.slutande stat kontrollerar
eller kontroUeras av ett bofag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller av ett
bolag s.om utövar affärsverksamhet i denna
andra stat (antingen genom ett fas,t driftställe
eller annorledes) medför icke i och för sig a:tt
någotdera bolaget betrnkta:s. såsom ett fast
driftsitälle för det andra bolaget.
'
Artikel 6
Inkomst av fastighet
1. Inkomst av fastighet får beskattas i den
avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.
2'.. a) Uttrycket "fastighet" har - om icke
bestammelserna i punkt b föranleder annat den ~etydelse som uttrycket har enligt skattelags~ftrungen i den avtalsslutande stat där
fastigheten är belägen.
~) l!ttry~et . "fastighet" inbegriper dock
'.'11t1d tillbehor ull fastighet, levande och döda
mventarier i lantbruk och slrogsbruk rättigheter p a v1·lk a f"oreskrifterna
·
i allmän ' lag an0

gående fastighetcer är tillämpliga, nyttjanderätt
till fastighet samt rätt till föränderliga eller
fa:s,ta ersättningar för nyttjandet av eller rätten
att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.
3. Inkomst av upplåtelse av rätt att nyttja
bolag tillhör1g fastighet, vilken rätt grundar
sig på aktie eller annan liknande andel i bolaget, får beskattas i den avtalsslutande 'Stat där
fastigheten ät belägen.
4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på
inkomst, som uppbäres genom omedelbart brukande, genom uthyrning av fastighet ieller
genom varje annan användning av fastighet.
5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 4 tilllämpas äv·en på inkomst av fastighet isom tillhör företag och på inkomst av fastighet som
användes vid utövande av fritt yrke.
Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inlmmst av rörelse, som förvärvas av
företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst beskattas i denna andra
stat, men endast den del därav, •som är hänförlig till det fasta driftstället.
2. Om företag i en avtalsslutande stat hedriv;er rörelse i den andra avtalsslutande staten
från ett där beläget fast driftställe, hänföres
i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftsstället den inkomst av rörelse, som det
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma el1er liknande slag
under 1samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.
3. Vid bestämmandet av inikomst, som är
hänförlig till det fasta driftsstället, medges
avdrag för kostnader som uppkommit för det
fasta driftställets räkning härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning - oavsett om kostnaderna
uppkommit i den avtalsslutande stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid icke rätt till avdrag för kostnader som
är av sådant slag att avdrag icke slrnlle ha
kunnat medges om det fasta driftstället hade
varit ett fristående företag.
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4. I den mån inkomst hänförlig till ett fast
driftställe enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat bmkat bestämmas på grundval av en
fördelning av företagets hela inkomst på de
olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 icke hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett ;sådant förfarande. Förfarandet
skall dock vara sådant att resultatet överensstämmer med de i denna artikel angivna principerna.
5. Inkomst anses icke hänförlig till ett
fast driftställe endast av den anledningen att
varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.
6. Vid tillämpning av föregående punkter
bestämmes inkomst, som är hänförlig till det
fasta driftstället, genom samma för.farande år
från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.
7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag,
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta
avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar
icke av reglerna i förevarande artikel. Det förutsättes, att bestämmelserna i denna punkt
icke hindrar en avtalsslutande stat att vid bestämmandet av den inkomst som är hänförlig
till det fasta driftstället medtaga inkomst av
aktier eller andelar, fordringar, egendom ·eller
annan rättighet som äger verkligt samband
med rörelse vilken bedrives från det fasta
driftstället.
Artikel 8

Artikel 9

Företag med intressegemenskap
I fall då
a) ett .företag i en avtalsslutande stat direkt
eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande :staten eller äger del i detta företags
kapital, eller
b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl
ett företag i en avtalsslutande ·s tat :som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i :båda dessa företags kapital, iaJkttages följande.
Om mellan företagen i fråga om handel
eller andra ekonomiska förbindelser avtalas
eller föreskrives villkor, som avviker från dem
som skulle ha överenskommits mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomstier,
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit
det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas
i överensstämmelse därmed. Då i en avtalsslutande stat uppkommer fråga som avses i denna
artikel, skall den behöriga myndigheten i den
ancha avtabslutande staten underrättas i ·syfte
att genomföra nödvändig justering i fråga om
beräkningen av inkomsten för det företag som
har hemvist i denna andra stat. När anledning
därtill föreligger, ikan de behöriga myndigheterna träffa skäligt avgörande rörande inkomstens fördelning .

Inkomst av sjöfart och luftfart

Artikel 10

1. Inkomst som förvärvas genom utövande
av !Sjöfart eller luftfart i internationell trafik
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
för·etaget har sin verkliga ledning.
2. Om företag, som bedriver sjöfart i internationell trafik, har sin verkliga ledning
ombord på ett fartyg, anses företaget ha sin
verkliga ledning i den avtalsslutande stat där
fartyget har sin hemmahamn eller, om någ{)[n
sådan hamn icke finns, i den avtalsslutande
stat där fartygets tedare har hemvist.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av inkomsten
siom motsvarar den andel i konsortiet vilken
innehas av AB Aerotransport ( ABA) .

Utdelning (dividend)
1. Utdelning (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. Utdelningen (dividenden) får emellertid
beskattas även i den avtalsslutande stat där
bolaget som betalar utdelningen ( divide1~den)
har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat,
men den skatt som sålunda påföres 1får icke
överstiga :
a) 5 procent av utdelningens ,(dividendens)
bruttobelopp, om mottagaren är ftt bolag (med
undantag för finska öppna bolag, kommanditbolag och rederibolag samt isvenska handelsbolag) som direkt eller indirekt behärskar

minst 25 procent av röstetalet för •samtliga
aktier i det utbetalande bolaget;
b) 10 procent av utdelningens ( dividendens) bruttolopp i övriga fall.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om
sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.
Bestämmelserna i denna punlct berör idce
bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen (dividenden) betalas.
3. Med uttrycket "utdelning (dividend)"
förstås inkomst av .ai.._\:der, andelsbevis. eller andra
rättigheter, fordringar icke inbegripna, med
rätt till andel i vinst, samt inlmmst av andra
andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen
i den stat där det utbetalande bolaget har
hemvist jämställes med inkomst av aktier.
4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt
1 skall utdelning ( dividend ) från boJag med
hemvist i en avtalsslutande stat till bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten i
sistnämnda stat vara undanta.gen från besk~tt
ning i den mån detta skulle ha varit fallet
enligt lagstiftningen i denna andra stat om
båda bolagen hade varit hemmahörande där.
5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
till~pas icke, om mottagaren av utdelningen
(dividenden) har hemvist i en avtalsslutande
stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaaet
har hemvist, samt den andel av villcen utdeli:IDgen (dividenden) i fråga härflyter äger verkligt samband med rörelse som bedrives från
det .~asta driftsstället. I sådant fall tillämpas
bestammdserna i artikel 7.
6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avta}s.~lutan?e staten, får denna andra. stat icke
pafora nagon skatt på utdelning (dividend)
s<;>m ~>0laget betalar till person som ej har hem~
vist 1 ~enna andra stat, och ej heller någon
skatt pa '~olagets icke utdelade vinst även
om utde~ngen (dividenden) eller d;n icke
~ttelade vmsten helt eller delvis utgöres av
m omst, som uppkommit i denna andra stat .
Artikel 11

t

Ränta
1· Ränta
.. f ran en avtalsslutande
h
' som h"
' arror
0

~ dt oc dsom betalas till person med hemvist
d ~n. adn ra avtalsslutande staten, beskattas enas 1 enna andra stat.
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2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna
artikel inkomst av statsobligationer andra obligationer eller skuldebrev, 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 avtals~
sl~tande stat. från vilken inkomsten härrör jämstalles med mkomst av försträckning.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke,
om mottagaren av räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och innehar fast driftställe
i den andra avtalsslutande staten från vilken
räntan härrör, 1samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med rörelse som bedrives från det fasta driftstället.
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
4. Beträffande sådana fall då särskilda .förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren
eller mellan dem båda och annan person föra~leder ~tt det utbetalade räntebeloppet med
hansyn till den gäld, för vilken räntan erlägges
överstiger det belopp som skulle ha avtalat~
mellan utbetalaren och mottagaren om sådana
förbindelser ticke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I s.ådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.
Artikel 12

Royalty
1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.
2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slag av belopp som betalas såsom
ersä~tning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttJa upphovsr?tt till littei:ära, konstnärliga
e~ler vetenskapliga verk (biograffilmer samt
filmer och band för radio- och televisionsut.~ändnin~~r häri inbegripna), patent, varumarke, monster eller modell, ritning, hemligt
rece.pt eller hemlig tillverkningsmetod samt för
nytt)~ndet av elle.r för rätten att nyttja ind:istnell, kc:r_nmers1ell eller vetenskaplig utrustrung eller for upplysningar om erfarenhetsrön
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av industriell, kommersiell dler vetenskaplig
natur.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas
icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist
i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra: avtalsslutande staten från
vilken royaltyn härrör, samt den rättighet eller
egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med rörelse, som bedrives från
det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.
4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren
eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade royaltybeloppet med
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den
upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i
denna artikel endast för sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.
Artikel 13
Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåte1s·e av sådan
fastighet som avses i punkt 2 av artikel 6 får
beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.
2. Vinst på grund av överlåtelse av lös
egendom, som är att hänföra till tillgångar nedlagda i ett fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande ·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 driftställe (för ·sig eller i samband med överlåtelse
av hela företaget) eller av sådan s.tadigvarande
anordning, får beskattas i denna andra stat.
Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom,
som avses i punkt 3 av artikel 22, 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.
4. Bestämmelserna i punkt 3 påverkar icke
en avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen
lagstiftning beskatta vinst som person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar vid överlåtelse av aktier eller andelar
i bolag vars väs entliga tillgångar utgöres av
fastighet, under förutsättning att personen ~
fråga haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senaste
fem åren före Ö•verlåtelsen.
0

Artikel 14
Fritt yrke
1. Inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär genom utövande av
fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna
stat om han icke i den andra avtalsslutande
staten !har en !Stadigvarande anordning, som
regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en
sådan stadigvarande anordning, får inkomsten
beskattas i denna andra stat men endast den
del därav som är hänförlig till denna anordning.
2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet
som utövais av läkare, advokruter, ingenjörer,
arkitekter, tandläka11e och revisorer.

Artikel 15
Enskild tjänst
1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16,
18, 19 och 20 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
avtalsslutande staten. Om arberet utföres i
denna andra stat, får ersättning som uppbäres
för arbetet beskattas där.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt
1 beskattas womst, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utföres i den andra ,avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, under förutsättning att

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder,
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och
b) ersättningen betalas av eller på uppdrag
av ru•betsgiva:re, ,som ej har hemvist i denna
andra stat, samt
c) ersättningen ej såsom omkostnad belas·tar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i denna andra stat.
3. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel beskattas inkomst av arbete som
utföres ombord på
a) finskt ,eller svenskt fartyg endast i den
avtalsslutande stat vars nationalitet fartyget
har; vid tillämpningen av denna bestämmelse
liksitälles utländskt fartyg, som befraktas på
så kallad bareboat basis av ett företag :som har
sin verkliga ledning i Finland eller Sverige,
med finskt respektive svenskt fartyg;
b) luftfartyg i internationell trafik endast
i den avtalsslutande stat där den som uppbär
arbetsinkomsten har hemvist.
4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel beskattas inkomst, som uppbäres av person med hemvist
i kommun i en avtalsslutande stat vilken direkt gränsar till landgränsen mellan Finland
och Sverige, för personligt arbete som utföres
i sådan kommun i den andra avtalssluta:nde
staten, endast i den förstnämnda staten, under
förutsättning att ifrågavarande person regelmässigt upphåller sig i ·sin fasta bostad i denna
stat.
Artikel 16
Styrelsearvoden

StyrelsearVIOden och liknande ersättningar,
som person med hemvist i en avtalsslutande
~tat u,ppbär uteslutande i egenskap av medlem
1 styrelse eller annat liknande organ i bolag
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
får beskattas i denna andra stat.
'
Artihl 17
Artister och idrottsmän
1. Utan hinder av ibestämmelserna i .ardk1trna ~4 och 15 får inkomst, som teater- eller
ilm~kadespelare, radio- eller televisionsartister,
:usikkr, ~~ofessionella idrottsmän ooh liknand Y11 iesut~vare uppbär genom den verksamhet
e personligen utövar i denna egenskap, be-

skattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.
2. I fall då inkomst genom personligt arbete, ,som utföres av artist eller professionell
idrottsman, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen ,själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen
utför arbetet.
Artikel 18
Pension m.m.
1. Pension (med undantag för pension som
avses i punkt 2 av artikel 19) och liknande
ersättning samt livränta, som utbetalas till person med hemvist i ·en ·avtalsslutande stat, beskattas endast i denna ,stat.
2. Utbetalning enligt socialsförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat får, utan
hinder av bestämmelserna i punkt 1, ibesikattas
1i denna stat.

Artilcel 19
Offentligt uppdrag (allmän tjänst)
1. ·a) Ersättning (pension däri ieke inbegripen), som betalas av en avtalsslutande stat,
dess k!ommuner eller andra offentligrät~3liga
juridiska personer till fysisk person på grund
av arbete, som utföres i denna stats, de~s
kommuners eller andra offentligrättsliga juridiska personers tjänst, beskattas endast i d ':nna
stat.
b) Sådan ersättning beskattas emellertid
endast i den andra avtalsslutande staten, om
arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna
stat som
I. är medborgare i denna stat eller
Il. icke har hemvist där endast för att utföra arbetet.
2. a) Pension, som betalas av - eller från
fonder inrättade av - en avtalsslutande stat,
dess kommuner eller andra offentligrättsliga
juridiska personer till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats, dess kiommuners eller andra offentligrättsliga juridiska
personers tjänst, beskattas ·endast i denna stat.
b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har
hemvist i denna stat.
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3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och
18 tillämpas på ersättning eller pension, som
utbetalas på grund av arbete utfört i samband
med rörelse som bedrives av en avtalsslutande
stat, dess kommuner eller dess andra offentligrättsliga juridiska personer.
Artikel 20
Studerande och praktikanter

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat
uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande
staten, beskattas icke i den förstnämnda staten
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen betalas till honom från
källa utanför denna stat.
2. Studerande vid universitet eller annan
undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat,
som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna
andra stat under högst 100 dagar under ett
och samma kalenderår för att ,erhålla praktisk
erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat endast för den del av
inkomsten av anställningen som övierstiger
1 500 'Svenska kronor per kalendermånad eller
motvärdet i finska mark. Från beskattning enligt denna punkt undantages dock sammanlagt
högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet
i finska mark.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffar överenskommelse om
tillämpningen av bestämmelserna i föregående
stycke. De behöriga myndighetierna kan också
träffa överenskommelse om sådan ändring av
där omnämnda belopp som finnes skälig med
hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad
lagstiftning i någon av de avtals·s1utande staterna eller annan liknande omständighet.
Artikel 21
Övriga inkomster
Där icke bestämmelserna i föregående artiklar i detta avtal föranleder annat, beskattas
inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna
stat.

Artikel 22
Förmögenhet
1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet, som avses i punkt 2 av artikel 6, får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten
är :belägen.
2. Förmögenhet bestående av lös egendom,
som är hänförlig till tillgångar i ett företags
fasta driftställe, eller av lös egendom, som
ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen är belägen.
3. Förmögenhet bestående av fartyg eller
luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till
användningen av sådana fartyg eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.
4. Alla andra slag av förmögenhet, som
innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.
Artikel 23
Oskiftat dödsbo
Inkomst eller förmögenhet, som beskattas
hos oskiftat dödsbo i en avtalsslutande stat,
får icke beskattas hos dödsbodelägare med
hemv1st i den andra ,avtalsslutande staten.
Artikel 24
Metoder för undvikande av dubbelbeskattning
1. Om person med hemvist i Finland uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Finland, ,såvida icke
bestämmelserna i punkterna 2 och 6 föranleder annat, från den skatt som utgår på den
tiotala inkomsten eller förmögenheten medge
avdrag för den del av skatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst respektive förmögenhet som får beskattas i Sverige.
2. Om person med hemvist i Finland uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Finland
från ifrågavarande pevsons inkomstskatt ,avräkna att belopp, motsvarande den skatt som
erlagts i Sverige. Avräknings beloppet skall
emellertid icke överstiga den del av 'Skatten,

beräknad utan ·sådan avräkning, som belöper
på den rinkomst som får beskattas i Sverige.
3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, s:om
enligt bestämmelserna i dett~ avt:l . får . be.skattas i Finland, skall Sverige, savida icke
bestämmelserna i punkterna 4, 5 och 6 föranleder annat,
a) från vederbörande persons mkomstskatt
avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Finland;
b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenl1etsskatt som erlagts i Finland.
Avräknings beloppet s'kall emellertid icke i
något fall överstiga beloppet av den del av
svensk inlrnmstskatt eller förmögenhetsskatt,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst eller den förmögenhet som
får beskattas i Finland.
4. Vid tillämpningen av punkt 3 skall, då
enligt särskild lagstiftning lättnad medgivits
vid finsk inkomst- ·eller förmögenhetsbeskattning av ett svenskt företags fasta driftställe i
Finland, från svensk skatt på företagets infoomst eller förmögenhet avräknas den inkomstskatt eller förmögenhetss.katt som skulle ha
utgått ·i Finland om sådan skattelättnad ej
medgivits.
5. Om person med hemvist i en avtalisslutande ·stat uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta
avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda staten inräkna inlrnmsten eller förmögenhetien i beskattningsunderlaget men 'skall från :s katten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del
av inkomstskatten respektivie förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som uppburits från den andra avtalsslutande staten
eller den förmögenhet som innehas där.
6. Om person med hemvist i en avtalsslutande _stat up1pbär vinst, som avses i punlct
4 av artikel 13 och som kan beskattas i den
andra avtalsslutande staten, skall denna andra
sta~. från vederbörande persons inkomstskatt
~vrakna ett belopp movsvarande den skatt som
i oden_ förstnämnda avtalsslutande staten erlagts
P_a ".lllsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga den del av skauen i den
a::idra avtalsslutande staten beräknad utan
s~dan avräkning, som helöpe~· nå ifråaavarande
vinst.
•
"

Artikel 25
Förbud mot diskriminering
1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall,
oavSJett om han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande
staten bli föremål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande skattekrav,
som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande
skattekrav som medborgare i denna andra stat
är eller kan bli underkastade.
2. Beskattningen av fast driftställe eller
stadigvarande anordning, som företag eller
person med hemvist i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande ·staten, skall i
denna andra stat icke vara mindre fördelaktig
än beskattningen av företag eller personer med
hemvist i denna andra stat, som bedriver venksamhet av samma slag.
Denna bestämmelse anses icke medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge
.personer med hemvist i den andra avtals1slutande staten sådana personliga avdrag vid be·s:kattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningplikt mot familj, som medges personer
med henwist i den förstnämnda avtalsslutande
istaten. Bestämmelsen medför icke heller rätt
att i en avtalsslutande stat erhålla avdrag vid
beskattningen eller skattebefrielse för utdel.
ning (dividend) eller annan utbetalning till
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten.
Bestämmelsen i första stycket hindrar icke
heller en avtalsslutande stat att beskatta inkomst, som uppbäres av fast drifts.tälle, enligt
reglerna i denna stats egen lagstiftning, om
det fasta driftstället tillhör aktiebolag dler
därmed jämförligt bolag i den andra avtalsslutande staten. Beskattningen skall dock motsvara den beskat:tning ·som tillämpas för aktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande 'Staten
på deras inkomst, beräknad utan avdrag för
utdelad vinst.
3. Företag i en avta1sslutande stat, vilkas
kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras,
direkt eller indivekt, av en eller flera personer
med l:iemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall iake i den förstnämnda avtalssluta:nde
staten ibli föremål för någon :beskattning eller
något därmed sammanhängande skattekrav,
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som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande
skattekrav 5om andra liknande företag i denna
förstnämnda stat är eller kan hli underkastade.
4. I denna artikel avser uttrycket "beskattning" skatter av varje slag och beskaffenhet.
Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
1. Om person med hemvist i en :avtalsslutande stat gör gällande att i en avtalsslutande 1stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medfört eller kommer
att medföra en mot detta avtal stridande be.skattning, 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 niyndighet finner
framställningen grundad men icke själv kan
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staven i
syfte att undvika en mot detta avtal stridande
beskattning.
3. De behöriga myndigheterna i de avtals.slutande staterna skall genom öms·esidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål ·som uppkommer rörande tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal. De kan även
överlägga för att undanröja dubbelbeskattning
i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.
De behöriga myndigheterna kan träffa skälig
överenskommelse även beträffande frågor som
- utan att vara reglemde i avtalet - på grund
av olikhet i de båda staternas principer för
skattens beräkning eller av andra skäl kan
uppkomma ifråga om de direkta skatterna oå
inkomst och för.mö,l?ienhet.
4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i diiiekt fönbindelse med varandra för att träffa överenskommelse !i de fall som angivits i föregående
punkter. Om muntliga överläggningar anses
underlätta en överenskommelse, kan sådana
överlägpiningar äga rum inom en kommission
bestående av repres·entanter för de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna.
1
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1. Detta avtal förblir i kraft tills det upp~
säges av en avtalsslutande stat.
2. Vardera avtalsslutande staten kan - s·enast den 30 juni under ett kalenderår, dock
icke tidigare än fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg
skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av ·sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:
a) såvitt avser skatt 1som uttages vid källan,

den 1 januari det år som följer närmast efter
det då uppsägningen s1kedde eller senare, och
:b) såvitt avser annan skatt på inkomst och
skatt på förmögenhet, vid beskattningen ( taxeringen) andra kalenderåret närmast efter det
då uppsägningen skedde eller senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal och förs·e tt detsamma med
sina sigill.
Som ·sfoedde i Helsingfors den 27 juni 197 3
i två e~emplar på finska och svenska språken,
vilka båda texter har lika vitsord.

För Republiken Finlands regering:

För Konungariket Sveriges regering:

Richard Tötterman

Göran Ryding

Artikel 27

Artikel 29

Diplomatiska och konsulära tjänstemän

Upphörande

1. Bestämmelserna i detta avtal påve1<kar
icke de privilegier i beskattninghänseende, som
enligt folkrättens ·allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära tjänstemän.
2. Diplomatisk eller konsulär tjänsteman
(med undantag för bonorärkonsul) eller tjäns,teman vid avtalsslutande stats representation
med ·s1tadigvarande uppdrag, vilken är belägen i
den andra avtals.slutande staten eller i: en tredje
stat, ·anses - utan hinder av bestämmeherna
i punkterna 1 och 2 av artikel 4 i detta avtal
- vid tillämpningen av avtalet ha hemvi:st i
den utsändande staten om
a) han icke är medborgare i mottagarstaten,
och
b) han enligt folkrättens allmänna regler
icke kan beskattas i sistnämnda stat för inkomst från källa utanför denna stat.
Artikel 28

Ikraftträdande
1. Detta avtal skall ratificeras. Avtalet träder i ikraft när båda r·egerill.garna genom noteväxling i Helsingfors underrättat varandra om
att ratifikation skett. Dess bestämmelser tilllämpas första gången
a) såvitt avser skatt som uttages vid källan,
på inkomst 1som u,ppbäres den 1 januari närmast efter ikra.ftträrandet, och
b) såvitt avser annan skatt på inkomst och
skatt på förmögenhet, på sådan skatt som
utgår :på grund av beskattning ( ta.'Cering)
andra kalenderåret närmast efter ikraftträdandet.
2. Avtalet den 21 december 1949 mellan
Republiken Finland och Konungariket Sverige
för undvikande ,av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, itillläggsavtalet till samma avtal den 19 juni 1958
och överenskommelsen den 9 september 1968
skall upphöra att gälla och ,skall icke längre
tillämpas såvitt avser 's katter på inkomst eller
förmögenhet på villrn förevarande avtal blir
tilläm,pligt enligt punkt 1.
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Protokoll
Vid undertecknande av det i dag mellan
Republik~ Finlands: reg.eri~g och Konun~~
riket Sveriges regering mgangna avtalet for
undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade befullmäktigade ombud överenskommit om följande ibestämmelser som utgör en
integrerande del av avtalet:

I. Till artikel 15 punkt 4
Med uttrycket "regelmässigt" avses, att den
skattskyldige i normalfallet minst en g~ng i
veckan uppehåller sig i sin fasta bost:i-d 1 d~n
avtalsslutande stat där han har hemvist enligt
bestämmelserna i artikel 4.
IL Till artikel
Bestämmelsen i
annat, att avdrag
hemvist i Finland

25 punkt 3
denna punkt innebär ibland
för ränta som person med
erlagt till person med hem-

vist i Sverige medges vid beskattningen i Finland i den utsträckning 1som skulle ha varit
fallet enligt finsk skattelagstiftning, om både
utbetalaren och mottagaren av räntan haft hemvist i ,Finland.
III. Till artikel 28 punkt 2
I fråga om skattefrihet för flottni~gsföre:
nincr som bildats för att handha flottningen 1
To;~.e och Muonio gränsälvars flottled, gäller
vad därom särskilt är överenskommet eller
framdeles överenskommes.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta prorokoll och förs·ett detsamma
med sina ·sigill.
Som skedde i Helsingfors den 27 juni 197 3
i två eJremplar på finska och svenska språken,
vilka båda texter har lika vitsord.

För Republiken Finlands regering:

För Konungariket Sveriges regering:

Richard T ötterman

Göran Ryding

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i avtalet med Sverige för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Det första avtalet mellan Finland och enligt svensk lagstiftning i Sverige, avgörs
Sverige för undvikande av dubbelbeskattning frågan om sådan dubbel bosättning med stöd
beträffande skatter på inkomst och förmögen- av skattieavtalets bestämmelser om skatterättshet ingicks den 16 mars 19 31. Detta avtal ligt hemvist. Härvid avgörs i vilken avtalsersattes med ett den 21 december 1949 in- slutande stat personen i fråga är skattskyldig
gånget fortfarande gällande avtal ( Fördr.ser. på grund av hemvist vid tillämpning av skatte12/50). Med de svenska myndigheterna inled- avtalet.
des i Stockholm i september 1971 förhandlingar
Beträffande Finland omfattar avtalet inom ett nytt skatteavtal. Förhandlingarna fort- komst- och förmögenhetsskatten, kommunalsattes i Helsingfors i maj och december 1972. skatten, kyrkoskatt·en, skogsvårdsavgiften och
Såsom resultat av dessa förhandlingar och ef- sjömansskatten. Denna förteclrning är uttömterföljande skriftväxling undertecknades ett mru1de i avseende på de skatter som var i kraft
nytt skatteavtal i Helsingfors den 27 juni den dag då skatteavtalet undertecknades.
1973.
I 1949 års ·skatteavtal finns en bestämUppbyggnaden av och innehållet i 197.3 års melse, i följd va:rav folkpensionspremien och
skatteavtal överenstämmer till väsentliga delar sjukförsäkringspremien hör till avtalets tillmed den skatteavtalsmodell ·som år 1963 publi- lämpningsområde. Förhindrandet av internatiocerades av Orgrulisationen för ekonomiskt sam- nellt s1ett dubbelt uttagande av avgifter för
arbete och utveckling ( OECD), emedan båda f.ina!lls~ering av den socia:la tryggheten har emelavtalsslutande staterna är medlemmar i denna lertid icke ansetts kunna ändamålsenligt ske
organisation.
genom skatteavtal. Sådana bestämmelser finns
Det nya avtalet kan indelas i bestämmelser därför iicke i de s:katteavta·l ~om Finland ingått
rörande avtalets tillämpningsområde (artiklar- under de senaste tiderna . Emedan även de
na 1 och 2), hestänunelser rörru1de definitio- s.venska skattemyndigheternas ståndpunkt i denner (artiklarna 3-5), bestämmelser rörande na fråga är dens.amma, har bestämmelser röranuppdeking av beskattningsrätten (,artiklarna de försäkrads folkpensionspremie och ·sjukför6-23), bestämmelser rörande förfarandet vid 1säkringspremie !icke intagits ~ det nya skatteundvikande av dubbelbeskattning (artikel 24) avtalet.
och särskilda bestämmelser ( artildarna 25Enligt artikel 2 i 1949 års skatteavtal om29), i. vilka även ingår 'bestämmelser om av- fattar avtalet direkta skatter. Dessa har i avtalets ikraftträdande och upphörande. Till av- talet defini·erats såsom skatter som utgår på intalet ansluter sig ytterligare såsom en integre- komst eller på förmögenhet eller förmögenrande del ett protokoll som innehåller till- hetsökning. Enligt förklaringarna i slutprotoläggsbestämmelser till punkt 4 av artikel 15, kollet till detta skatteavtal anses likväl ej
punkt 3 av artikel 25 och punkt 2 av artikel såsom direkta skatter i Sverige utgående er28.
sättningsskatt, utskiftningsskatt och bevillningsEnligt bestämmelsen om skatteavtalets till- avgifter. Det nya ,skatteavtalet, srom enligt
lämpningsområde tillämpas avtalet på personer punkt 1 av ardkel 2 tillämpas på skatter på
~on; har hemvist i en avtalsslutande sta:t eller inkomst och förmögenhet, omfattar enligt
1
bada s.ta~erna. Om en person bör anses vara punkt 3 b av samma ·artikel även i Sverige utbosatt enligt finsk lagstiftning i Finland och gående ersättningsskatt, utskiftningsskatt och
16851/73
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bevillningsavgift. Ersättningsskatt erläggs i
vissa fall av aktiebolag eller ekonomisk förening som alls icke utdelat vinst, fastän så
kunnat ske eller utdelat mindre vinst än som
varit möjli~t. Skatten utgår med 25 % av den
icke utdelade vinsten. Med utskiftningsskatt
avses en skatt ,som vid nedsättning av aktiekap~tal eller bolags upplösrung erläggs av bolaget och vat<s storlek är 40 % av värdet av de
tiHgångar ,som härvid utskif ta~s ~ill del~garna
utöver tillskjutet kapital. Bevillningsavgiift erläggs av utomlands bosatt fysisk pel'son och utländsk juridisk person vilka i Sverige ger
offentlicr föreställning ·eller annan offentlig
tillstälh~ing eller vilka medverkar vid sådan
föreställning eller tillställning. Bevillningsavo-iftens
storlek är 15 eller 30 % av brutto,,
inkomsten.
Fast driftställe har i 1973 års skatteavtal
definierats snävare än i 1949 års skatteavtal.
Härav beror att källstatens (den stat varifrån
inkomsten uppburits) beskattningsrätt beträffande inkomst av rörehe är mer begränsad än
vad fallet är för närvarande. Enligt den nya
definitionen (artikel 5 punkt 3 d) anses nämligen icke innehav av stadigvarande plats för
affärsverksamhet, avsedd utesluta111de för inköp av varor, såsom fast driftställe. Enligt
194 9 års skatteavtal (artikel 5 punkt 2) anses
däremot inköpsplats såsom fast driftställe.
Särskilda bestämmelser om beskattning av
inkomst av avverkat virke har icke längre ansetts nödvändiga, varför på inkomst som uppburits därav tillämpas de allmänna bestämmelserna rörande inkomst av rörelse.
Källstaten har i det nya skatteavtalet genom
uttrycklig bestämmelse förbehållits rätten att
beskatta den som på hyra upplåter sin på
aktieinnehav i bostadsaktiebolag grundade besittningsrätt till lägenhet för sagda hyresinkomst (artikel 6 punkt 3). Denna bestämmelse undanröjer de to1kningsmöjligheter som
det nuvarande avtalet härvidlag öppnar.
Maximibeloppet av källskatten på dividend
är i 1949 års skatteavtal 10 % av dividendens
bruttobelopp. Detta maximibelopp har bibehålHts i 1973 års avtal men har reducerats till
5 % , om mo1Jtagaren av dividenden behärskar
minst 25 % av rösitetafot för aktierna !i det utbetalande boJaget ( moder-dotterbolagsförhållande). Utan hinder av denna besitämmdse är dividend från svenskt bolag till finskt bolag emellertid i Finland undantagen från beska.t;tni:ng i
den mån detta s:kulle ha varit fallet, om båda

boJao-en hade var~t finska. Motsvarande regel
gäl1e~, då uitbetalaren av dividenden är ett
finskt bolag och mottagaren ett s.venstkt boJag.
Ränta beskattas endast i räntemottagarens
hemviststat liksom för närvarande. På royalty tillämp~s s-amma princip, men begreppet royalty har förtydligats i det nya avtalet.
Uppdelningen av beskattningsrätten mellan
de avtalsslutande staterna har emellertid icke
förändrats.
Vinst på grund av överlåtelse av fast egendom och sådan lös egendom som är att hänföra till fast driftställe beskattas i första hand
i den stat där den fasta egendomen eller det
fasta driftstället finns. Vinst på grund av
överlåtelse av ,annan egendom beskattas däremot endast i överlåtarens hemviststat. Lönein:k!omst beskattas i första hand i den avtalsslutande stat där arbetet utförs. Från denna
huvudregel finns två undantag. Löneinkomst
beskattas endast i arbetstagarens hemviststat,
om han under ett kalenderår arbetat i den
andra avtalsslutande staten under högst 183
dagar och arbetsgivaren ej har hemvist i den
stat där .arbetet utförs. Vidare får nämnda
arbetsgivare icke i den stat där arbetet utförs ha fast driftställe eller stadigvarande .anordning 1som den utbetalade lönen belastar såsom
utgift. Löndnkomst beskattas likaså endast i
arbetstagarens hemviststat, om person med
hemvist i kommun som direkt gränsar till landgräns,en mellan Finland och Sverige (gränskornmun) utför arbete i gränskommun i den
andra avtalsslutande staten. Denna undantagsregel tillämpas emellertid endast under föruts,ättning att arbetstagaren regelmässigt (minst
en gå.ng i veckan) uppehåller sig i sin fasta
bostad i hernviststaten. I 1949 års avtal uppräknades namnen på gränskommunerna i slutprotokollet till avtalet. I 197 3 års avtal finns
icke någon sådan namnförteckning, emedan
ändringar i den kommunala indelningen senare
kan föranleda toHmingssvårigheter. Såsom
gränskommun bör därför anses kommun som
vid resp. tidpunkt uppfyller förutsättningarna
för gränskommun.
Enligt 194 9 års skatteavtal är professorer
och lärare från den ena avtalsslutande sta~en
befriade från beskattning i den andra avtalsslutande staten för ersättning som utgår för
undervisning vid universitet eller högskola i
denna andra stat under vistelse där som icke
överstiger två år. Denna bestämmelse bör under
nuvarande förhållanden anses vara föråldrad,

varför den icke intagits i 197 3 års skatteavtal.
Enligt 1949 års skatteavtal beskattas sådan
studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i d~n ena a~talsslutande s~aten,
som för att erhalla praktisk erfarenhet 1 anslutning till studierna innehar anställning i den
andra avtalsslutande •staten under högst 100
dao-ar under ett och samma kalenderår endast
i sin hemviststat, för löneinkomst som han för
denna anställning uppburit i den andra avtalsslutande staten. Enligt 197 3 års skatteavtal
beskattas studerande eller affärs- eller hantverkspraktilcant med hemvht i en avtalsslutande stat icke i den andra avtalsslutande
staten för belopp som han vid vistelse i denna
andra stat för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning, under förutsättning
att beloppen betalas till honom från blla utanför denna stat. Studerande vid universitet eller
annan undervisningsanstalt i en avt.alsslutande
stat, som i den andra avtalsslutande staten innehar anställning under högst 100 dagar under
ett och samma kalenderår för att erhålla pralctisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i den stat där arbetet utförs endast
för den del av inkomsten av anställningen
som överstiger 1 500 svenska kronor eller
motvärdet i finska mark per kalendermånad.
Om dessa inkomster icke öv·erstiger nämnda
belopp per kalendermånad, men överstiger
sammanlagt 4 500 ,svenska kornor eller motvä!'det i fins:ka mark, beskattas den överskjutande dden av inkomsten I den s'tat där arbetet utförs.
Särskild betydelse har bestämmelsen i punkt
4 av artikel 24. Enligt denne medges svenskt
företag wm i Finland bedriver rör.else från
fast driftställe avräkning från den svenska
skatten på inkomst av denria rörelse även med
~~t belop~ som .sk_ulle ha utgått _i Finland, om
lattnad fran den fmska skatten icke med ,stöd
av särskild skattelättnadslagstiftning här hade

medgivits. Sådan lagstiftning är t.ex. lagarna
om 'slrnttelättnader för företag inom utvecklingsområdena.
Till övriga viktiga delar följer 197 3 års
,skatteavtal OECD:s skatteavtalsmodell av år
1963 och däri senare gjorda ändringar. I artifoel 25 rörande förbud mot diskriminering har
emellertid beaktats vis.sa särdrag i finsk och
svensk skattelagstiftning. Vissa bestämmelser,
såsom detaljerade bestämmelser om när svenskt
moderbolags fordran hos finskt dotterbolag
skall anses som kapitalinvestering, har såsom
föråldrade utelämnats ur avtalet.
Avtalet innehåller ej heller bestämmelser om
utbyte av upplysningar. I detta häns•eende
gäller bestämmelserna i avtalet mellan Finland
Danmark, Island, Norge och Sverige om handräckning i ·skatteärenden (Fördr.ser. 2/73).
Undanröjandet av dubbelbeskattning sker
beträffande Finland enligt huvudregeln med
hjälp av den s.k. befrielsemetoden med progvessionsförhehåll.
Avsikten är att bringa avtalet i kraft så,
att det beträffande källskatt tillämpas från
och med den 1 januari 1974 och beträffande
annan skatt första gången vid beskattningen
för år 1974.
Med stöd av vad ovan anförts föreslås i
enlighet med 3 3 § regeringsformen,
au Riksdagen måtte godkänna de
bestämmelser i det i Helsingfors den
27 juni 1973 med Sverige ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet, vilka kräver Riksdagens samtycke.

Emedan ifrågavarande avtal innehåller bestämmelser som hör till lagstiftningens område,
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande
följa-.ride lagförslag:
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Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med · Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i det avtal för undvikande
av duibbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som den 27 juni
1973 ingicks i Helsingfors mellan Republiken
Finlands regering och Konungariket Sveriges
Helsingfors den

regering är, försåvitt de hör till lagstiftningens
område, i ikraft såsom därom överenskommits.
För verkställigheten av nämnda bestämmelser utfärdas erforderliga närmare föreskrifter
genom förordning.

1973 .

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med · Svel'ige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Given i Nådendal den 20 juni 1974.

Republikens President

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i det avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som den 2 7 juni
1973 ingicks i Helsingfors 'D.ellan Republiken
Finlands regering och Konungariket Sveriges

regeritig är, försåvitt de hör till lagstiftningens
område, i kraft såsom därom överenskommits.
För verkställigheten av nämnda bestämmelser utfärdus närmare föreskrifter genom förordning.

Nådendal den 20 juni 1974 .

Republikens President

Minister för utrikesärendena

r

•

.

Minister för utrikesärendena r.:;:1/;;I!;;(~

'
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AVTAL
mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges re~ering för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering har,
föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal
for undvikande av dubbelbeskattning beträffande ~katter på inkomst och förmögenhet,
överenskommit om följande:
Artikel 1
Personer som omfattas av avtalet
Detta avtal tillämpas på personer, 1som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
staterna.
Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet
1. Detta avtal tillämpas på skatter på inlromst och förmögenhet, som uttages av envar
av de avtalsslutande staterna, dess kommuner
eller andra offentligrättsliga juridiska personer,
oberoende av sättet ipå vilket ·skatterna uttages.
2. Med skatter på inkomst och förmögenhet
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 värdes:tegring.
. 3. De för .närvarande utgående ·skatter på
vilka avtalet tillämpas är:
a) Beträffande Finland:
1) inkomst- och förmögenhetsskatten;
2) kommunalskatten·
3) kyrkoskatten;
'
4) skogsvårdsavgiften· samt
5) sjömansskatt:en·
'
(i det följande benämnda "finsk sikatt").
b) Beträffande Sverige:
.1) den statliga inkomstskatten däri inbegripna sjömansskatten och kupong~katten;

2) bevillningsavgiften för vISsa offentliga
föreställningar;
3) ersättningsskatten;
4) utskiftningsskatten;
5) skogsvårdsavgiften;
6) den kommunala inkomstskatten; samt
7) den statliga förmögenhetsskatten;
(i det följande benämnda "svensk skatt").
4. Detta avtal tillämpas likaledes på skatter
av samma eller i huvudsak likartat slag, vilka
efter undertecknandet av avtalet uttages utöver dler i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar ~om vidtagits i
respektive skattelagstiftning.
5. Avtalet tillämpas icke beträffande någondera avtalsslutande staten på särskild bes:kattrung av vinst på lotterier och vadhållning eller
på arvs- och gåvoskatter.
Artikel 3
Allmänna definitioner
1. Om icke sammanhanget föranleder annat,
har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
a) "Finland" åsyftar Republiken Finland,
och inbegriper varje utanför Finlands territorialvatten beläget område, inom vi1ket Finland
enligt finsk lag och .ii överensstämmels.e med
foLkrättens allmänna regler äger utöva sina
rättigheter till havsbottnen, dess underlag samt
dessas naturtillgångar;
b) "Sverige" åsyftar Konungari~et Sverige,
och inbegriper varje utanför Sveriges territJOtialvatten beläget område, inom vilket Svcerige enligt svensk lag och i överenstämmelse
med folkrättens allmänna regler äger utöva
sina rättigheter med avseende på naturtillgångar på havsbottnen eller i dennas underlag;
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c) "person" inbegriper fysisk person, bolag
och varj e annan sammanslutning;
d) "bolag" åsyftar varje juridisk person och
varje annan enhet, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;
e) "företag i en avtalsslutande stat" och
"företag i den andra avtalssluta11de staten"
åsyftar företag, som bedrives av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, r·espektive
företag, som bedrives av person med hemvist
den andra avtalsslutande staten;
f) "behörig myndighet" åsyftar:
1) i Finland: finansministedet eller skattestyrelsen;
2) i Sverige: finansministern eller den myndighet åt vilken uppdrages att handha frågor
rörande detta avtal;
g) "medborgare" åsyftar varje fysisk person
som är medborgare i en avtalsslutande stat och
varje juridisk person eller annan sammanslutning som til1kommit enligt gällande lag i en
avta1sslutande stat;
h) "internationell trafik" inbegriper varje
resa utförd av fartyg eller luftfartyg som användes av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat med undantag
for resa ,som företages uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten.
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal skall, såvida icke
sammanhanget föranleder 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
1

1

hans personliga och ekonomiska förbindelser
är starkast (centrum för levnadsintressena) .
h) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat centrum för hans levnadsintressen
är beläget dler orri han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande
står till hans förfogande, anses han ha hemvist
i den stat, där han stadigvarande vistas.
c) Om han stadigvarande vistas i båda avta1sslutan.de staterna eller om han icke vistas
stadigvarande i någon av dem, ans,es han ha
hemvist i den avtalsslutande stat där han är
medborgare.
d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare
i någon av dem, avgör de behöriga myndighetierna i de avtalsslutande staterna frågan genom
ömesidig överenskommelse.
3. Då på grund av bestämmelserna i punkt
1 person, som ·ej är fysisk person, har hemvist
i båda avtalsslutande staterna, anses personen
i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat
där den har sin verkliga ledning.
4. Oskiftat dödsbo anses ha hemvist i den
avtalsslutande stat där den avlidne enl1gt punkterna 1 och 2 i denna artikel anses ha haft
hemvist vid dödsfallet.
1

Artikel 5
Fast driftställe

1. ·Med uttrycket "fast driftställe" förstås
i detta avtal en stadigvarande plats for affärsverksamhet, där företagets verksan1het helt
eller delvis utövas.
2. Uttrycket "fast driftstäl1e" innefattar
särskilt :
a) plats för företagsledning;
Skatterättsligt hemvist
b) filial;
e) kontor;
1. I detta avtal förstås med uttrycket "perd)
fabrik;
son med hemvist i en avtalsslutande stat"
e)
verkstad;
varje person, som ·enligt lagstiftningen i denna
f) gruva, stenbrott eller annan plats för
stat är 1skattskyldig där på grund av hemvist,
nyttjande av naturtillgångar;
·
bosättning, plats för företagsledning eller varje
g) plats för byggnads-, anläggnings- eller inannan liknande omständighet.
stallationsarbete som varar över tolv månader.
2. Då på grund av bestämmelserna i punik:t
3. Uttrycket "fast driftställe" iinnefattar
1 fysisk pernoo har hemvist i båda avtalssluicke:
tande statierna, fastställes hans hemvist enligt
a) användning av anordningar, avs·edda uteföljande regler:
a) Han. anses ha hemvist i den avtalsslu- slutande för lagring, utställning eller utlämtande stat där han har ett hem som stadig- nande av för,etaget tillhöriga varor;
b) innehav av ett företaget tillhörigt varuvarande står till hans förfogande. Om han har
ett s:ldant hem i båda avtabslutande staterna, lager, avsett uteslutande för lagring, utställning
anses han ha hemvist i den stat, med vi1ken eller utlämnande;
1

1

c) innehav ett företaget tillhörigt varulager,
avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg;
d) innehav av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp av
varor eller införskaffande av upplysningar för
företagets räkning;
e) innehav av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva
vetenskaplig forskning eller utöva annan liknande verksamhet, som är av förberedande
eller biträdande art för företaget.
4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten - härunder inbegripes icke
sådan oberoende representant som avs·es i
punkt 5 - behandlas såsom ett fast driftställe
i den förstnämnda staten, om han innehar och
i denna förstnämnda stat regelmässigt använder en fullmakt att sluta avtal i företagets
namn san1t verksamheten icke begränsas till
in.köp av varor för företagets räkning.
5. Företag i en .avtalsslutande anses icke
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
~taten endast på den grund att företaget utövar
a.~ärsve~ksamhet i denna andra ·s tat genom
formedling av mäklar·e, kommissionär eller annan oberoende representant, om dessa personer därvid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet.
6. . Dei: omständigheten att ett bolag med
hemvist a: en avtahslutande 15,tat kontrollerar
eller kontroUeras av •e tt bofag med hemvist i
den andra avtals.slutande 1staten eller av ett
bolag som utövar .affärsverksamhet i denna
andra stat ( anti:ngen genom ett fast driftställe
eller annorledes) medför icke i och för sia at t
någotdera bolaget betraktas. såsom ett b fast
drifts1tälle för det andra bolaget.
Artikel 6
Inkomst av fastighet

1. Inkomst av fastighet får beskattas i den
avtalsslutande stat där fastighetien är belägen.
b 2'.. a) Uttrycket "fastighet" har - om icke
estammelserna i pw1kt b föranleder annat ~etydelse ~om uttrycket har enligt skattetgs. trungen i den avtalsslutande stat där
asugheten är belägen.
all 1~ ~ \Jttrycket "fastighet" in:beariper dock
. t1 tillbehör till fastighet levande och döda
Inventarier
1. 1a~~b nrk . och' slmgshruk, rättighet
o
•
er pa vilka foreskrifterna i allmän lag an-

fen

g.ående ~astigheter är tillämpliga, nyttjanderätt
till fastighet samt -rätt till föränderliga eller
fa5'ta ersättningar för nyttjandet av eller rätten
att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.
3. Inkomst av upplåtelse av rätt att nyttja
bolag tillhör1g fastighet, vilken rätt gtundar
sig på aktie eller annan liknande andel i ba-laget, .får beskattas i den avtalsslutande ·stat där
fastigheten är belägen.
. 4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på
inkomst, som uppbäres genom omedelbart brukande, genom uthyrning av fastighet dler
genom varje annan användning av fastighet.
5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 4 tilllämpas även på inkomst av fastighet isom tillhör företag och på inkomst av fastighet som
användes vid utövande av fritt yrke.
Artikel 7
Inkomst av rörelse
1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av
företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande s:taten
från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss ancrivet sätt
får företagets inkomst beskattas i d;nna 1andr~
stat, men endast den del därav, 'som är hänförlig till det fasta driftstället.
2. Om företag i en avtalsslutande stat hedriv<er rörelse i den andra avtalsslutande staten
~rån ett där beläget fast driftställe, hänföres
i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftsstället den inkomst av rörelse, som det
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat
om det varit ett fristående företag som bedri'.
vit verksanlliet av samma eUer liknande slag
ui;:de~ 1samma eller liknande villkor och självstand1gt avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.
3. Vid bestämmandet av inkomst, som är
hänförlig till det fasta driftsstället medges
avdrag för kostnader som uppkommit för det
fasta driftställets räkning härunder inbegripna kostnader for företagets ledning och allmänna förvaltning - oavsett om kostnaderna
uppkommit i den avtalsslutande stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid icke rätt till avdrag för kostnader som
är av sådant slag att avdrag icke skulle ha
kunnat medges om det fasta driftstället hade
varit ett fristående företag.
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4. I den mån inkomst hänförlig till ett fast
driftställe enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat brukat rbestämmas på grundval av en
fördelning av företagets hela inkomst på de
olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 icke hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett !sådant förfarande. Förfarandet
skall dock vara sådant att resultatet överensstämmer med de i denna artikel angivna principerna.
5. Inkomst ·anses icke hänförlig till ett
fast driftställe •endast av den anledningen att
varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.
6. Vid tillämpning av föregående punkter
bestämmes inkomst, som är hänförlig till det
fasta driftstället, genom samma förfarande år
från år, såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat. .
7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag,
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta
avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar
icke av reglerna i förevarande artikel. Det forutsätres, att bestänunelserna i denna punkt
icke hindrar en avtalsslutande stat att vid bestämmandet av den inkomst som är hänförlig
till det fasta driftstället medtaga inkomst av
aktier eller andelar, fordringar, egendom eller
annan rättighet som äger verkligt samband
med rörelse vilken bedrives från det fasta
driftstället.
Artikel 8
Inkomst av sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas genom utövande
av 1sjöfart eller luftfart i internationell trafik
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.
2. Om företag, som bedriver sjöfart i internationell trafik, har sin verkliga ledning
ombord på ett fartyg, anses .företaget ha sin
verkliga ledning i den avtalsslutande stat där
fartyget har sin hemmahamn eller, om någon
sådan hamn icke finns, i den avtalsslutande
stat där fartygets redare har hemvist.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS )
men endast i fråga om den del av inkomsten
s<om motsvarar den andel i konsortiet vilken
innehas av AB Aerotransport ( ABA) .

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt
e.ller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av •ett företag i den andra avtalsslutande 1staten eller äger del i detta företags
kapital, eller
b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl
ett företag i en avtalsslutande ·s tat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i :båda dessa företags kapital, iakttages följande.
Om mellan företagen i fråga om handel
eller andra ekonomiska förbindelser avtalas
eller föreskrives villkor, som avvil{er från dem
som skulle ha överenskommits mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomsrer,
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit
det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tilllrnmmit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas
i överensstämmelse därmed. Då i en avtalsslutande stat uppkommer fråga som avses i denna
artikel, skall den behöriga myndigheten i den
andra avtahslutande staten underrättas i syfte
att genomföra nödvändig justering i fråga om
beräkningen av inkomsten för det företag som
har ~emvist i denna andra stat. När anledning
därtill föreligger, kan de behöriga myndigheterna träffa skäligt avgörande rörande inkomstens fördelning.
Artikel 10
Utdelning (dividend)
1. Utdelning (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. Utdelningen (dividenden) får emellertid
beskattas även i den avtalsslutande stat, där
bolaget som .betalar utdelningen (dividenden)
har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat,
men den skatt som sålunda påföres får icke
överstiga:
a) 5 procent av utdelningens ,(dividendens)
bruttobelopp, om mottagaren är ftt bolag (med
undantag för finska öppna bolag, kommanditbolag och rederibolag samt rsvenska handelsbolag) som direkt eller indirekt behärskar

minst 25 procent av röstetalet för samtliga
aktier i det utbetalande bolaget;
b) 10 procent av utdelningens ( dividendens) bruttolopp i övriga fall.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande .staterna skall träffa överenskommelse om
sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.
Bestämmelserna i denna punkt berör icke
bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen (dividenden) betalas.
3. Med uttrycket "utdelning (dividend)"
förstås inlwmst av aktier, andelsbevis eller andra
rättigheter, fordringar icke inbegripna, med
rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra
andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen
i den stat där det utbetalande bolaget har
hemvist jämställes med inkomst av aktier.
4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt
1 skall utdelning (dividend) från bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat till bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten i
sistnämnda stat vara undantagen från hesk~.tt
ning i den mån detta skulle ha varit fallet
enligt lagstiftningen i denna andra stat om
båda bolagen hade varit hemmahörande där.
5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
till.är:ipas icke, om mottagaren av utdelningen
(dividenden) har hemvist i en avtalsslutande
stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande ~taten, där det utbetalande bolaget
h~r hemv~s~, samt den andel av vilken utdeli:mgen (di viden den ) i fråga härfl yter äger verkligt samband med rörelse som bedrives från
det .~asta driftsstället. I sådant fall tillämpas
bestammelserna i artikel 7.
6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avta}s.~lutan?e staten, får denna andra .stat icke
pafora nagon skatt på utdelning (dividend),
s<;>m ?olaget betalar till per8on som ej har hemvist i ~enna andra stat, och ej heller någon
skatt pa '1?olagets icke utdelade vinst även
0
~ t<ldell11;ngen (dividenden) eller de~ icke
~ ke a e vmsten helt eller delvis utgöres av
m omst ' som upPk ommit
· i· ·d enna andra stat.
1

Artikel 11
Ränta
1. Ränta som h" .. f
stat och so' be arro! ran en avtalsslutande
i den andra~ ta1as till person med hemvist
dast i denn vtadrlsslutande staten, beskattas ena an a stat.
0
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2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna
arti.kel inkomst av statsobligationer, andra obligationer eller skuldebrev, antingen de utfärdats
mot säk~~-he:. i f~·stighet eller ej och antingen
de medfor ratt 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 avtals~
slutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke,
om mottagaren av räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och innehar fast driftställe
i den andra avtalsslutande staten från vilken
räntan härrör, rsamt den fordran av vilken räntan härflyter äger v·erkligt samband med rörelse som bedrives från det fasta driftstället.
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
. 4. Beträffande sådana fall då särskilda .förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren
eller mellan dem båda och annan person föra~eder ~tt det utbetalade räntebeloppet med
hansyn till den gäld, för vilken räntan erlägges
överstiger det belopp som skulle ha avtalat~
mellan utbetalaren och mottagaren om sådana
förbindelser !ickie förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel enda.st för sistnämnda belopp. I s.ådant fa~l b.eskattas överskjutande belopp enligt lagsttftnmgen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.
Artikel 12
Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutan?e stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtals.slutande staten, beskattas endast i denna andra stat.
2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slag av belopp som betalas såsom
ersä:tning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsr?tt till litterära, konstnärliga
e~ler vetenskapliga verk (biograffilmer samt
fil mer och hand för radio- och televisionsut.~ändnin~~ häri inbegripna), patent, varumarke, monster eller modell, ritning, hemligt
recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för
nyttJ~ndet av elle.r för rätten att nyttja ind~stnell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön
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av indus.rtiell, kommersiell dler vetenslrnplig
natur.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas
icke om mottagaren av royaltyn har hemvist
i er:_ avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra: avtalsslutande staten från
vilken royaltyn härrör, samt den rättighet eller
egendom av vilken royaltyn härflyter ä_ger ver~
ligt samband med rörelse, som bedri".e~. fran
det fasta driftstället. I sadant fall tillampas
bestämmelserna i artikel 7.
4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren
eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade royaltybeloppet med
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den
upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i
denna artikel endast för sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.
0

Artikel 13
Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan
fastighet som avses i punkt 2 av artikel 6 får
beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten 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 1
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande '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 driftställe (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 punkt 3 av artikel 22, 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.
4. Bestämmelserna i punkt 3 påverkar icke
en ,avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen
lagstiftning beskatta vinst som person med
hemvist i den andra avtalsslutande •staten förvärvar vid överlåtelse av aktier eller andelar
i bolag vars väsentliga tillgångar utgöres a".
fastighet, under förutsättning att personen 11
fråga haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senasre
.fem åren före överlåtelsen.
Artikel 14
Fritt yrke

1. Inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär genom utövande av
fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna
stat om han icke i den andra avtalsslutande
:staten har en !Stadigvarande anordning, som
regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en
sådan stadigvarande anordning, får inkomsten
beskattas i denna andra stat men endast den
del därav som är hänförlig till denna anordning.
2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och k!Onstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet
som utövaJs .av läkare, advokater, ingenjörer,
arkirekter, tandläkar,e och revisorer.
Artikel 15
Enskild tjänst

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16,
18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner, arvoden och andra liknande ersättningar,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär ge1110ffi anställning, endast i denna
stat såvida icke arbetet utföres i den andra
avt~sslutande staten. Om arbetet utföres i
denna andra stat, får ersättning som uppbäres
för arbetet beskattas där.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt
1 beskattas inlmmst, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, under förutsättning att

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder,
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under kalenderåret 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 omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i denna andra stat.
3. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel beskattas inkomst av arbete som
utföres ombord på
a) finskt eller svenskt fartyg endast i den
avtalsslutande stat vars nationalitet fartyget
har; vid tillämpningen av denna bestämmelse
liilrntälles utländskt fartyg, som befraktas på
så kallad bareboat basis av ett företag som har
sin verkliga ledning i Finland eller Sverige,
med finskt respektive svenskt fartyg;
b) luftfartyg i internationell trafik endast
i den avtalsslutande ,s tat där den som uppbär
arbetsinkomsten har hemvist.
4. Utan hinder av bestämmelsema i punkterna 1 och 2 i denna artikel beskattas inkomst, som uppbäres av person med hemvist
i kommun i en avtalsslutande stat vilken direkt gränsar till landgränsen mellan Finland
och Sverige, för personligt arbete som utföres
i sådan kommun i den andra avtalssluta:nde
staten, endast i den förstnämnda staten, under
förutsättning att ifrågavarande person rerreimässigt upphåller sig i sin fasta bostad i d~na
stat.
Artikel 16
Styrelsearvoden

Styrelsearvioden och liknande ersättningar,
som person med hemvist i en avtalsslutande
~tat u,ppbär uteslutande i egenskap av medlem
1 styrelse eller annat liknande organ i bolag
n;ed hemvist i den andra avtalsslutande staten,
far beskattas i denna andra stat.
Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i .artik1f~na ~4 och 15 får .inkomst, som teater- eller
m~adespelare,. radio- eller televisionsartister,

dus rk:r, professionella idrottsmän och liknan-

de Y iesut~vare uppbär genom den verksamhet
e personligen utövar i denna egenskap, be-

skattas i den avtalsslutande stat där V'erksamheten utövas.
2. I fall då inkomst genom personligt arbete, .som utföres av artist eller professionell
idrottsman, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen 1själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen
UJtför arbetet.
Artikel 18
Pension m.m.

1. Pension (med undantag för pension som
avses i punkt 2 av artikel 19) och liknande
ersättning samt livränta, som utbetalas till person med hemvist i en ,avtalsslutande stat, beskattas endast i denna 1stat.
2. Utbetalning enligt socialsförsäkringslarrstiftningen i en avtalsslutande stat får, ut~
hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas
1i denna stat.
Artikel 19
Offentligt uppdrag (allmän tjänst)

1. a) Ersättning (pension däri icke inbegripen), som betalas av en avtalsslutande stat,
dess kommuner eller andra offentligrät•;,liga
juridiska personer till fysisk person på grund
av arbete, som utföres i denna stats, de~s
kommuners eller andra offentligrättsliga juridi,ska personers tjänst, beskattas endast i d '.:nna
stat.
b) Sådan ersättning beskattas emellertid
endast i den andra avtalsslutande staten, om
arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna
stat som
I. är medborgare i denna stat eller
II. icke har hemvist där endast för att utföra arbetet.
2. a) Pension, som betalas av - eller från
fonder inrättade av - en avtalsslutande s:tat
dess kommuner eller andra offentligrättslig~
juridiska personer till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats, dess kiommuners eller andra offentligrättsliga juridiska
personers tjänst, beskattas endast i denna stat.
b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om mottagaren av pensionen är medborgar~ och har
hemvist i denna stat.
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3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och
18 tillämpas på ersättning eller pension, som
utbetalas på grund av arbete utfört i samband
med rörelse som bedrives av en avtalsslutande
stat, dess kommuner eller dess andra offentligrättsliga juridiska personer.
Artikel 20
Studerande och praktikanter

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat
uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande
staten, beskattas icke i den förstnämnda staten
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att befoppen betalas till honom från
källa utanför denna stat.
2. Studerande vid universitet eller annan
undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat,
som under tillfällig vistelse i den ~dra avtalsslutande staten innehar anställning i denna
andra stat under högst 100 dagar under ett
och samma kalenderår för att ,erhålla praktisk
erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat endast för den del av
inkomsten av anställningen som överstiger
1 500 1svenska kronor per kalendermånad eller
motvärdet i finska mark. Från beskattning enligt denna punkt undantages dock sammanlagt
högst 4 500 ·svenska kronor eller motvärdet
i finska mark.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna. träffar överenskommelse om
tillämpningen av bestämmelserna i föregående
stycke. De behöriga myndigheverna kan 1oakså
träffa överenskommelse om sådan ändring av
där omnämnda belopp som finnes skälig med
hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad
lagstiftning i någon av de avtalsslutande staterna eller annan liknande omständighet.
Artikel 21
Övriga inkomster

Där icke bestämmelserna i föregående artiklar i detta avtal föranleder annat, beskattas
inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna
stat.

Artikel 22
Förmögenhet
1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet, som avses i punkt 2 av artikel 6, får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten
är :belägen.
2. Förmögenhet bestående av lös egendom,
·som ·är hänförlig till tillgångar i ett företags
fasta driftställe, eller av lös egendom, som
ingår i en 1stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen är belägen.
3. Förmögenhet bestående av fartyg ·eller
luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till
användningen av sådana fartyg eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.
4. Alla andra slag av förmögenhet, som
innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.
Artikel 23
Oskiftat dödsbo
Inkomst eller .förmögenhet, ·som beskattas
hos oskiftat dödsbo i en avtalsslutande stat,
.får icke beskattas hos dödsbodelägare med
hemv-i,st i den andra avtalsslutande staten.
Artil~el
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Metoder för undvikande av dubbelbeskattning
1. Om person med hemvist i Finland uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, ,som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Finland, såvida icke
bestämmelserna i punkterna 2 och 6 föranleder annat, från den skatt som utgår på den
totala inkomsten eller förmögeniheten medge
avdrag för den del av skatten som vid prorportionell fördelning belöper på den inkomst respektive förmögenhet som får beskattas i Sverige.
2. Om person med hemvist i Finland uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Finland
från ifrågavarande persons inkomstskatt ·avräkna att belopp, motsvarande den skatt som
erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet ska.Il
emellertid icke överstiga den del av ·skatten,

beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst som får beskattas i Sverige.
3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i dett~ avt~l . .får . beskattas i Finland, skall Sverige, sav1da icke
bestämmelserna i punkterna 4, 5 och 6 föranleder annat,
a) från vederbörande persons inkomstskatt
avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Finland;
b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Finland.
Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i
något fall överstiga beloppet av den del av
svensk inkomstskatt eller förmögenhetsskatt,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst eller den förmögenhet som
får bes..bttas i Finland.
4. Vid tillämpningen av punkt 3 skall, då
enligt särskild lagstiftning lättnad medgivits
vid ifinsk inkomst- eller förmögenhetsheskattning av ett svenskt företags fasta driftställe i
Finland, från svensk skatt på företagets inkomst eller förmögenhet avräknas den inlrnmstskatt eller förmögenhetsskatt som skuUe ha
utgått· i Finland om sådan skattelättnad ej
medgivits.
5. Om person med hemvist i en avta1sslutande stat uppbär inkomst eller inne..~ar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta
avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda staten inr~Ima inkomsten eller förmögenheven i heskattnmgsunderlaget men 'skall från ;skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del
av inkomstskatten respektive förinögenhetsska~ten s~m belöper på den inkomst som uppburits fran den andra avtalsslutande staten
eller den förmögenhet som innehas där.
6. Om person med hemvist i en avtalsslutande _stat up,pbär vinst, som avses i punkt
4 av artikel 13 och som kan beskattas i den
andra avtalsslutande staten skall denna andra
sta~. från vederbörande p~rsons inkomstskatt
~vdakna
ett belopp motisvarande den skatt som
1
en_ förstnämnda avtalsslutande staten ·erlagts
p_ad ".lnksren. Avräkningsbelopp·et skall emellertl
lC
..
·
d
dr e overstiga en del av skatten i den
a?d a av.~als~lutande staten, beräknad utan
s~ an avrakning, som belöper på ifrå.cravarande
vmst.
<>
0

Artikel 25
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat :skall,
oavilett om han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande
staten bli föremål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande skattekrav,
som är av annat slag eller mer tyngande än
den ;beskattning och därmed sammanhängande
skattekrav som medborgare i denna andra ·stat
är eller kan bli underkastade.
2. Beskattningen ·av fast driftställe eller
stadigvarande anordning, som företag eller
person med hemvist i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande ,staten skall i
denna andra stat icke vara mindre fö;dela:ktig
än beskattningen av företag eller personer med
hemvist i denna andra stat, som bedriver venksamhet av samma slag.
Denna bestämmelse anses icke medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge
.personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller för-·
sörjningplikt mot familj, som medges personer
med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande
staten. Bestämmelsen medför icke heller rätt
att i en avtalsslutande stat erhålla avdrag vid
beskattningen eller skattebefrielse för utdelning (dividend) eller annan utbetalning till
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten.
Bestämmelsen i första stycket hindrar icke
heller en avtalsslutande stat att beskatta inkomst, som uppbäres av fast d11iftställe, enligt
reglerna i denna stats egen lagstiftning, om
det fasta driftstället tillhör aktiebolag eller
därmed jämförligt bolag i den andra avtalsslutande staten. Beskattningen skall dock motsvara den beskattning som tillämpas för aJktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten
på deras inkomst, beräknad utan avdrag för
utdelad vinst.
3. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas
kapital helt eller delvis äges eller kontroHeras,
direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
skall iake i den förstnämnda avtalsslutand;
staten bli föremål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande skattekrav,
1
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som är av annat slag ,eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande
skattekrav som andra liknande företag i denna
förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.
4. I denna artikel avser uttrycket "beskattning" skatter av varje slag och beshffenhet.
Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande att· i en avtalsslutande 1stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medfört eller kommer
att medföra 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
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i
syfte att U!!ldvika en mot detta avtal stridande
beskattning.
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål ·som uppkommer rörande tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal. De kan även
överlägga för att undanröja dubbelbeskattning
i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.
De behöriga myndigheterna kan träffa skälig
överenskommelse även beträffande frågor 1som
- utan att vara reglerade i avtalet - .på grund
av olikhet i de båda staternas principer för
skattens beräkning eller av andra ·skäl kan
up,pkomma ifråga om de direkta skatterna oå
inkomst och förmöR'enhet.
4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt fönbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående
punkter. Om muntliga överläggningar anses
underlätta en överenskommelse, kan sådana
överlägr,ningar äga rum inom en kommission
bestående av repres·entanter för de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna.
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Artikel 27

Diplomatiska och konsulära tjänstemän
1. Bestämmelserna i detta avtal påverkar
icke de privilegier i beskattninghänseende, som
enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära tjäns~e
män.
2. Diplomatisk eller konsulär tjänsteman
(med undantag för honorärkonsul) eller tjänsteman vid avtalsslutande stats representatioo
med s1tadigvarande uppdrag, vilken är belägen i
den andra avtals,slutande staten eller i en tredje
stat, anses - utan hinder av bestämmelserna
i punkterna 1 och 2 av artikel 4 i detta avtal
- vid tillämpningen av avtalet ha hemvist i
den utsändande staten om
a) han foke är medborgare i mottagarstaten,
och
b) han enligt folkrättens allmänna regler
icke kan heskattas i sistnämnda stat för inc
komst från källa utanför denna stat.

1. Detta avtal förblir i kraft tills det ruppsäges av en avtalsslutande stat.
2. Vardera avtalsslutande staten k~ - senast den 30 juni under ett kalenderar, dock
icke tidigare än forn år e~ter .dagen .för a.:rtalets ikraftträdande pa diplomatisk vag
skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av ·sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:
.
..
a) såvitt avser skatt 1Som uttages vid källan,

den 1 januari det år som följer närmast efter
det då uppsägningen sik edde eller senare, och
h) såvitt avser annan skatt på inkomst och
skatt på förmögenhet, vid beskattningen ( taxeringen) andra kalenderåret närmast ef.ter det
då uppsägningen skedde eller senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med
sina sigill.
Som ·sfoedde i Helsingfors den 27 jun1 197 3
i två exemplar på finska och svenska språken,
vilka båda texter har lika vitsord.

För Republiken Finlands regering:

För Konungariket Sveriges regering:

Richard Tötterman

Göran Ryding

Artikel 29

1

Upphörande

Artikel 28

Ikraftträdande
1. Detta avtal skall ratificeras. Avtalet träder i°'kraft när båda regeringarna genom noteväxling i Helsingfors underrättat varandra om
att ratifikation skett. Dess bestämmelser tilllämpas första gången
a) såvitt avser skatt som uttages vid källan,
på inkomst som u,ppbäres den 1 januari närmast efter ikraftträrandet, och
b) såvitt avs·er annan skatt på inkomst och
skatt på förmögenhet, på sådan skatt som
utgår :på grund av beskattning (taxering)
andra kalenderåret närmast efter ikraftträdandet.
2. Avtalet den 21 december 1949 mellan
Republiken Finland och Konungariket Sverige
för lindvikande il.V dubbe1beskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, itillläggsavtalet till samma avtal den 19 juni 1958
och överenskommelsen den 9 september 1968
skall upphöra att gälla och ,sJmll icke längre
tillämpas såvitt avser skatter på inkomst eller
förmögenhet på vilka förevarande avtal blir
tillämpligt enligt punkt 1.

'
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Protokoll
Vid undertecknande av det i dag mellan
Republil"en Finlands regering och Konungariket Sveriges regering ingångna avtalet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade befullmäktigade ombud överenskommit om följande ibestämmelser som utgör en
integrerande del av avtalet:

I. Till artikel 15 punkt 4
Med uttrycket "regelmässigt" avses, att den
skattskyldige i normalfallet minst en gång i
veckan uppehåller sig i sin fasta bostad i den
avtalsslutande stat där han har hemvist enligt
bestämmelserna i artikel 4.
IL Till artikel
Bestämmels·en i
annat, att avdrag
hemvist i Finland

25 punkt 3
denna punkt innebär ibland
för ränta som person med
erlagt till person med hem-

vist i Sverige medges vid beskattningen i Finland i den utsträckning som skulle ha varit
fallet enligt finsk skattelagstiftning, om både
utbetalaren och mottagaren av räntan haft hemvist i Finland.
III. Till artikel 28 punkt 2
I fråga om skattefrihet för flottningsförening, som bildats för att handha flottningen i
Torne och Muonio gränsälvars flottled, gäller
vad därom särskilt är överenskommet eller
framdeles överenskommes.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta prorokoll och försett detsamma
med sina ·sigill.
Som skedde i Helsingfors den 27 juni 197 3
i två e.xoemplar på finska och svenska språken,
vilka båda texter har lika vitsord.

För Republiken Finlands regering :

För Konungariket Sveriges regering:

Richard T ötterman

Göran Ryding

Hallituksen esitys Eduskunnalle Ruotsin kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
Ensimmäinen Suomen ja Ruotsin välinen
sopimus tulo- ja omaisuu~ve7.°j~ iko~evai:. kaksinkertaisen verotuksen valttam1seks1 tehtlln 16
päivänä maaliskuuta 19 31. Tämä sopimus korvattiin 21 päivänä jouhrlrnuta 1949 tehdyllä,
edelleen voimassa olevalla verosopimuksdla
(SopS 12/50). Ruotsin viranomaisten kanssa
aloitettiin Tukholmassa syyskuussa 1971 neuvottelut uudesta verosopimuksesta. NeuV1otteluja jatkettiin Helsingissä toukokuussa ja joulukuussa 1972. Näiden neuvottelujie:n ja niitä
seuranneen kirjeenvaihdon tuloksena allekirjO!itettiin uusi verosopimus Helsingissä 27 päivänä
kesäkuuta 1973.
Vuoden 1973 verosopimuksen rakenne ja
sisältö on olennaisilta osiltaan Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön ( OECD)
vuonna 1963 julkaiseman verosopimusmallin
mukainen, koska molemmat sopimusvaltiot
ovat tämän järjestön jäseniä.
Uusi verosopimus voidaan jakaa sopimuksen
soveltamisalaa koskeviin määräyksiin ( 1 ja 2
artikla), määritelmiä koskeviin määräyksiin
(3-5 artikla), verottamisoikeuden jakautumist~ kosk~viin määräyksiin ( 6-23 artikla),
kaks1nkertrusen v.erotuksen välttämismenettelyä
k~~~~iin.. määräyksiin ( 24 artikla) ja erityisiin
rr:.aaray~sun (.25-29 artikla), joihin :sisältyva.t ~yos sopimuksen voimaantuloa ja päätty1:11.~ta . koskevat määräykset. Sopimukseen liittyy
l~s~~~.. se.n.. o~~nnaisena osana pöytäkirja, joka
s1:alta~ lisamaäräyksiä 15 artiklan 4 kohtaan,
2) arti~an 3 kohtaan ja 28 artiklan 2 kohtaan.
.Y.~~ostpomuks.en soveltamisalaa koskevan
maarayksen mukaan sopimusta 'Sovelletaan jomn;iassakumrnassa tai kummassakin sopimusvalttossa asuviin henkilöihin. Jos henkilön on katsottava asuvan Suomen bin ""d'' ..
uk
Suomessa . R
.
~. ~.~.a ..aru:?n m aan
R
.
Ja
uots111 lamsaadannon mukaan
uots1ssa,. ratkaistaan kysymys tällaisesta kahdessa valt1ossa as ·
.
um1sesta verosop1muksen
vero16851/73

tuksellista kotipaikkaa koskevien määräysten
nojalla. Tällöin rat:kaistaan, kummassa sopimusvahiossa henkilö on verovelvollinen kotipaikkansa perusteella verosopimusta sovellettaessa.
Suomen osalta sopimus lmskee tulo- ja omaisuus.vema, kunnallisveroa, kirkollisveroa, metsänhoitomaksua ja merimiesveroa. Tämä luettelo 011 tyhjentävä verosopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olleiden verojen osalta.
Vuoden 1949 verosopimulcsessa on määräys,
jonka johdosta kansaneläkevakuutusmaksu ja
sairausvakuutusmaksu kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan. Sosiaaliturvan rahoitusta koskevien maksujen kansainvälisen kaksinkertaisen
perimisen estämisen ei kuitenkaan ole :katsottu
voivan tarkoituksenmukaisesti tapahtua verosopimuksilla. Tällaisia määräyksiä ei tämän johdosta ole Suomen viimeaikaisissa verosopimuksissa. Koska myös Ruotsin veroviranomaisten kanta tähän kysymykseen on sama,
ei vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksua eikä
sairausvakuutusmaksua koskevia määräyksiä
ole otettu uuteen verosopimukseen.
Vuoden 1949 verosopimus koskee 2 artiklan
mukaan välittömiä veroja. Ne on sopimuksessa
määritehy tulon tai omaisuuden taikka omaisuuden lisäyksen perusteella ma:ksettaviksi vemiksi. Tämän verosopimuksen päättöpöytäkirjaan sisältyvien selitysten mukaan välittöminä
veroina ei kuitenkaan pidetä Ruotsissa kannettavaa korvausveroa, jakamisveroa eikä suostuntamaksuja. Uusi verosopimus, jota 2 artiklan 1 kohdan mukaan sovelletaan tulon ja
omaisuuden perusteella suoritettaviin veroihin,
koskee saman artiklan 3 b ikohdan mukaan
myös Ruotsissa kannettavaa korvausveroa, jakoveroa (jota aikaisemmassa sopimuksessa kutsuttiin jakrunisveroksi) ja suostuntamal\:sua.
Korvausveroa kannetaan eräissä tapauksissa
osakeyhtiöiltä tai taloudelliselta yhdistyksdtä,
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