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Republikens Presidents 

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition tm 
riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med 

Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter 

på inkomst och på förmögenhet 

Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestäm

melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland ( 1144/91) fäller 

inom landskapets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den 

nämnda lagen, för att bestämmelsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt 

bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. 

Det ovan nämnda avtalet gäller bl.a. kommunalbeskattning, på vilket 

område lagtinget enligt 18 § 5 punkten självstyrelselagen för Åland har 

lagstiftningsbehörighet. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, som även innehåller 

avtalstexten, föreslås 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder 

i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan 

nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet, 

under förutsättning att riksdagen antar lagförslaget 

i oförändrad form. 

Helsingfors den 3 november 1995 

Republikens President 

Justitieminister Sauli Niinistö 





Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Argentina för att undvika 
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmö
genhet 

PROPOSIDONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen god
känner det med Argentina i december 1994 
ingångna avtalet för att undvika dubbelbes
kattning beträffande skatter på inkomst och på 
förmögenhet. 

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det 
modellavtal som Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling (OECD) har 
utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser en
ligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns 
rätten att beskatta olika inkomster och olika 
slag av förmögenhet medan den andra avtalss
lutande staten i motsvarande män måste avstå 
frän att använda sin på egen skattelagstiftning 
grundade beskattningsrätt eller måste på annat 
sätt medge lättnad från skatt för att interna-

tionell dubbelbeskattning skall undvikas. Vida
re finns i avtalet bestämmelser bl.a. om förbud 
mot diskriminering och om utbyte av upplys
ningar om beskattning. Till avtalet har fogats 
ett protokoll som utgör en integrerande del av 
avtalet. 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den då de avtalsslutande staternas regeringar 
har meddelat varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
har uppfyllts. 

I propositionen ingår ett lagförslag om 
godkännande av de bestämmelser i avtalet som 
hör till området för lagstiftningen. Avsikten är 
att lagen skall träda i kraft samtidigt med 
avtalet. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläget 

Mellan Finland och Argentina är för närva
rande i kraft överenskommelsen mellan Repu
bliken Finlands regering och Republiken Ar
gentinas regering om undvikande av dubbelbe
skattning av inkomst härrörande från idkande 
av sjö- och flygfart som ingåtts den 9 december 
1948 (FördrS 1/49). 

Mellan Finland och Argentina är för närva
rande inte i kraft något avtal för att undvika 
dubbelbeskattning beträffande skatter på in
komst och på förmögenhet (dubbel
beskattningsavtal). Ett sådant avtal är emeller
tid ägnat att underlätta investeringar från en 
avtalsslutande stat till den andra avtalsslutande 
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staten och även i övrigt stärka de ekonomiska 
förbindelserna mellan de avtalsslutande stater
na. Eftersom Argentina är ett utvecklingsland, 
är emellertid för närvarande investeringar att 
vänta praktiskt taget endast från Finland till 
Argentina. 

2. Beredningen av ärendet 

Förhandlingar om ett avtal inleddes i Buenos 
Aires i september 1972. Förhandlingarna fort
sattes i Helsingfors i november 1977, i Buenos 
Aires i juni 1978, Helsingfors i maj 1992 och i 
Buenos Aires i november 1992, varvid som 
avslutning på förhandlingarna ett på engelska 
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språket upprättat avtalsutkast paraferades. Hä
refter har avtalsutkastet ännu setts över i vissa 
delar genom skriftväxling. 

Avtalet undertecknades i Buenos Aires den 
13 december 1994. 

Avtalet följer huvudsakligen den modell för 
bilaterala dubbelbeskattningsavtal som Organi
sationen för ekonomiskt samarbete och utveck
ling (OECD) har utarbetat. Avvikelserna från 
modellen gäller bl.a. beskattningen av rörel
seinkomst, dividend och royalty. I fråga om 
dessa inkomster har till den avtalsslutande stat 
från vilken inkomsten härrör givits en något 
mer omfattande beskattningsrätt än vad 
OECD:s modellavtal förutsätter. Denna ut
vidgning av beskattningsrätten, som bör ses 
som en eftergift till förmån för Argentina, kan 
emellertid anses vara motiverad när strukturen 
hos Argentinas näringsliv beaktas. 

Både Finland och Argentina tillämpar skat-

teavräkningsmetoden som huvudmetod för att 
undanröja dubbelbeskattning. 

3. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Av syftet med avtalet följer :-:t en avtals
slutande stat och övriga mottaga,:;; av skatter 
som omfattas av avtalet inte använder sin 
beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet 
eller att de på sätt som förutsätts i avtalet 
annars medger lättnad från skatt. Tillämpning 
av avtalsbestämmelserna innebär i fråga om 
Finland härvid att staten och kommuner samt 
församlingar inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet av
står från en ringa del av sina skatteinkomster 
för att internationell dubbelbeskattning skall 
undvikas. 

DEfALlMOTIVERING 

1. Avtalets innehåll 

Artikel 1. I artikeln definieras de personer 
som avtalet är tillämpligt på. Artikeln öve
rensstämmer med OECD:s modellavtal. Avtalet 
tillämpas på personer som har hemvist i en 
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande 
staterna. Uttrycket "person med hemvist i en 
avtalsslutande stat" definieras i artikel 4. I 
vissa fall kan avtalet indirekt tillämpas även på 
person med hemvist i tredje stat. De upplys
ningar som utbyts enligt artikel 26 om utbyte 
av upplysningar kan nämligen gälla personer 
som inte har hemvist i någon av de avtalsslu
tande staterna. 

Artikel 2. De skatter som avtalet är tilläm
pligt på definieras och anges i denna artikel. 

.Artiklarna 3-5. I dessa artiklar definieras 
vissa uttryck som förekommer i avtalet. Med 
vissa avvikelser överensstämmer artiklarna med 
OECD:s modellavtal. Allmänna definitioner 
finns i artikel 3. Uttrycket "person med hem
vist i en avtalsslutande stat" definieras i artikel 
4. Uttrycket "fast driftställe", som definieras i 
artikel 5 och som är viktigt speciellt för 
tillämpningen av artikel 7 om beskattningen av 
inkomst av rörelse, avviker från OECD:s mo-

dellavtal i det hänseendet att plats för bygg
nads-, anläggnings-, sammansättnings- eller in
stallationsverksamhet anses utgöra fast drifts
tälle redan när verksamheten har pågått mer än 
sex månader (artikel 5 stycke 3 punkt a), 
medan tidrymden enligt modellavtalet är 12 
månader. I dubbelbeskattningsavtal mellan 
Finland och andra industriländer är tiden 
nästan undantagslöst även 12 månader. Fast 
driftställe utgör enligt samma punkt även 
övervakande verksamhet i samband med bygg
nads-, anläggnings-, sammansättning- eller in
stallationsverksamhet, om den förstnämnda 
verksamheten pågår mer än sex månader under 
en tolvmånadersperiod. Denna bestämmelse 
saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. 
Uttrycket "fast driftställe" har dessutom givits 
en vidare innebörd än i OECD:s modellavtal i 
det hänseendet att utförandet av tjänster, när 
det sker genom anställda eller annan personal, 
utgör fast driftställe om sådan verksamhet 
pågår mer än sex månader under en tolv
månadersperiod (artikel 5 stycke 3 punkt b ). 
Också verksamhet med anknytning till utforsk
ning av naturtillgångar utgör fast drfitställe om 
verksamheten pågår mer än sex månader (ar
tikel 5 stycke 3 punkt c). I stycken 1 och 2 i 



protokollet ingår komplementterande bestäm
melser till artikel 5. 

Definitioner förekommer även i andra artik
lar i avtalet. Sålunda definieras exempelvis 
uttrycken "dividend", "ränta" och "royalty" i 
de artiklar som behandlar beskattningen av 
dessa inkomstslag (artiklarna 10, 11 och 12). 

Artikel 6. Inkomst av fast egendom får 
beskattas i den avtalsslutande stat där egendo
men är belägen. Med sådan inkomst likställs 
enligt artikeln bl.a. inkomst genom uthyrning 
av lägenhet som besitts på grund av aktie eller 
annan andel i fastighetssamfund. Sålunda får 
exempelvis inkomst som aktieägare i finskt 
bostadsaktiebolag förvärvar genom uthyrning 
av s.k. aktielägenhet beskattas i Finland. 

Artikel 7. Enligt denna artikel får inkomst av 
rörelse som företag i en avtalsslutande stat 
förvärvar beskattas i den andra avtalsslutande 
staten endast om företaget bedriver rörelsen i 
sistnämnda stat från ett där beläget fast drifts
tälle. Bestämmelserna i artikeln tillämpas inte 
på inkomst av försäkringsverksamhet (stycke 
4). Sådan inkomst får beskattas enligt intern 
lagstiftning i respektive avtalsslutande stat. 
Begreppet fast driftställe definieras i artikel 5. 
Ingår i inkomst av rörelse inkomster som 
behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet, 
tillämpas på dessa inkomster de specialbestäm
melser som avses här (stycke 7). I stycken 3 och 
4 i protokollet ingår komplementterande bes
tämmelser till artikel 7. 

Artikel 8. Artikeln innehåller i fråga om 
inkomst av sjöfart och luftfart undantag från 
bestämmelserna i artikel 7. Inkomst som före
tag i en avtalsslutande stat förvärvar av inter
nationell sjöfart eller luftfart beskattas endast i 
denna stat, även i fall då inkomsten är hänför
lig till fast driftställe som företaget har i den 
andra avtalsslutande staten (stycke 1). 

Artikel 9. Inkomst som företag med intres
segemenskap förvärvar får enligt artikeln jus
teras om obehörig vinstöverföring kan visas. I 
Finland har bestämmelsen betydelse för til
lämpningen av 73 § 1 mom. (260/65) beskatt
ningslagen. 

Artikel 10. Dividend får beskattas i den 
avtalsslutande stat där mottagaren av dividen
den har hemvist (stycke 1). Om emellertid 
mottagaren av dividend från ett argentinskt 
bolag är ett finskt bolag, är dividenden undan
tagen från skatt i Finland, om mottagaren 
direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet 
i det bolag som betalar dividenden (artikel 23 
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stycke 1 punkt b). Dividenden får enligt stycke 
2 beskattas även i den avtalsslutande stat där 
det bolag som betalar dividenden har hemvist 
(källstaten). Härvid har skatten i källstaten 
begränsats till 10 procent (enligt OECD:s mo
dellavtal 5 procent) av dividendens bruttobe
lopp, om mottagaren är ett bolag som behärs
kar minst 25 procent av det utbetalande bola
gets kapital och i övriga fall till 15 procent 
(också enligt-OECD:s modellavtal 15 procent) 
av dividendens bruttobelopp, om inte bestäm
melserna i stycke 5 är tillämpliga. Uppkommen 
dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom 
skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 23 stycke 1 punkt a. 

Bestämmelserna i stycke 1 av artikeln tilläm
pas för närvarande endast på dividend som 
betalas från Argentina till Finland. Enligt 
stycke 2 tillämpas nämligen detta stycke så 
länge som fysisk person bosatt i Finland är 
enligt finsk lagstiftning berättigad till skatte
gottgörelse i fråga om dividend som i Finland 
hemmahörande bolag har betalat. Härvid är 
dividend från bolag med hemvist i Finland till 
person med hemvist i Argentina undantagen 
från skatt på dividend som påförs i Finland. 
Bestämmelserna motsvarar den praxis som 
Finland för närvarande tillämpar i sina dub
belbeskattningsavtal. 

Artikel 11. Ränta får beskattas i den avtalss
lutande stat där mottagaren av räntan har 
hemvist (stycke 1). Räntan får enligt stycke 2 
emellertid beskattas även i den avtalsslutande 
stat från vilken den härrör (källstaten), om den 
inte är fri från skatt där med stöd av stycke 3. 
Enligt sistnämnda stycke beskattas inte ränta i 
källstaten om det lån på vilket räntan betalas 
är sådant som avses i detta stycke eller om 
mottagaren av räntan är en avtalsslutande stat, 
ett offentligrättsligt samfund i denna stat eller 
ett sådant penning- eller kreditinstitut som 
avses i detta stycke. Enligt bestämmelserna i 
stycke 2 får skatten i källstaten uppgå till högst 
15 procent av räntans bruttobelopp, om inte 
bestämmelserna i stycke 5 är tillämpliga. Den 
sistnämnda skattesatsen är betydligt högre än 
den skattesats om 10 procent som OECD har 
rekommenderat. Uppkommen dubbelbeskatt
ning undanröjs i Finland genom skatteavräk
ning i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 
stycke 1 punkt a. För Finland har bestämmel
serna om källstatens beskattningsrätt knappast 
någon praktisk betydelse redan av den anled
ningen att fysisk person som inte är bosatt i 
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Finland och utländskt samfund enligt 9 § 2 
mom. inkomstskattelagen (1535/92) endast i 
vissa sällsynta fall av ringa betydelse har att 
erlägga skatt i Finland på ränta som har 
förvärvats här. 

Artikel 12. Royalty får beskattas i den 
avtalsslutande stat där mottagaren av royaltyn 
har hemvist (stycke 1). Med avvikelse från 
OECD:s modellavtal får enligt stycke 2 emel
lertid royalty beskattas även i den avtalsslutan
de stat från vilken den härrör (källstaten). 
Härvid får skatten i källstaten uppgå till högst 
10 procent av royaltyns bruttobelopp i fråga 
om betalning för användning av industriell, 
kommersiell eller vetenskaplig utrustning och 
till högst 3, 5 eller 15 procent av royaltyns 
bruttobelopp i övriga fall, om inte bestämmel
serna i stycke 4 är tillämpliga. Royalty som 
betalas för nyttjanderätt till fast egendom samt 
för nyttjandet av gruva eller annan naturtill
gång beskattas enligt artikel 6. Uppkommen 
dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom 
skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 23 stycke 1 punkt a. I stycke 5 i 
protokollet ingår komplementterande bestäm
melser till artikel 12. 

Artikel 13. Beskattningen av realisationsvinst 
regleras i artikeln. Bestämmelserna, med tillägg 
i fråga om vinst på grund av överlåtelse av 
aktie i bostadsaktiebolag och andel i annat 
fastighetssamfund (stycke), överensstämmer 
med OECD:s modellavtal. 

Artikel 14. Med avvikelse från OECD:s 
modellavtal får inkomst, som en person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge
nom att i den andra staten utöva fritt yrke eller 
annan självständig verksamhet, beskattas i den
na andra stat också när personen inte har en 
stadigvarande anordning i denna andra stat. 
Skatten får då emellertid inte överstiga 10 
procent av inkomstens bruttebelopp. Motsva
rande bestämmelser finns även i vissa tidigare 
dubbelbeskattningsavtal som Finland har in
gått. 

Artiklarna 15-17. De bestämmelser om ens
kild tjänst (artikel 15), styrelsearvode (artikel 
16) samt artister och idrotts- och sportutövare 
(artikel 17) som ingår i dessa artiklar överenss
tämmer med vissa preciseringar och avvikelser 
med OECD:s modellavtal och den praxis som 
Finland tillämpar i sina dubbelbeskattningsav
tal. 

Artikel 18. Pension på grund av enskild 
tjänst, annan ersättning oavsett, om den är 

periodisk eller inte, som betalas enligt social
försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande 
stat, eller enligt en allmän ordning för annan 
social trygghet som gäller i en avtalsslutande 
stat, samt livränta får beskattas i båda avtalss
lutande staterna. Denna undantagsbestämmelse 
innebär att bl.a. APL-arbetspension som beta
las till mottagare med hemvist i Argentina får 
beskattas i Finland. Denna reglering svarar 
mot den praxis som Finland strävar efter att 
tillämpa i sina dubbelbeskattningsavtal. 

Artikel 19. Inkomst av offentlig tjänst bes
kattas enligt huvudregeln i stycke 1 punkt a 
endast i den avtalsslutande stat från vilken 
betalningen sker. Motsvarande huvudregel gäl
ler enligt stycke 2 punkt a i fråga om pension 
på grund av sådan tjänst. I fall som avses i 
stycke 1 punkt b och stycke 2 punkt b 
beskattas emellertid löneinkomst och pension 
endast i mottagarens hemviststat Under de 
förutsättningar som anges i stycke 3 beskattas 
åter inkomst av offentlig tjänst och pension på 
grund av sådan tjänst enligt bestämmelserna 
om inkomst av enskild· tjänst respektive pensi
on på grund av sådan tjänst. 

Artikel 20. I artikeln finns bestämmelser om 
skattefrihet i vissa fall för inkomst som förvär
vas av studerande och praktikanter. I artikeln 
medges studerande och praktikanter i vissa fall 
mer omfattande befrielse från skatt än enligt 
OECD:s modellavtal. Liknande bestämmelser 
finns även i många tidigare dubbelbeskattning
savtal som Finland har ingått. 

Artikel 21. Inkomst som inte har behandlats 
i artiklarna 6-20 beskattas endast i den 
avtalsslutande stat där mottagaren av inkoms
ten har hemvist, om inte inkomsten härrör från 
källa i den andra avtalsslutande staten. I det 
sistnämnda fallet får inkomsten beskattas ock
så i denna andra stat. 

Artikel 22. I artikeln ingår bestämmelser om 
beskattning av förmögenhet. Bestämmelserna 
överensstämmer med vissa avvikelser med 
OECD:s modellavtal och den praxis som Fin
land tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal. 

Artikel 23. Skatteavräkningsmetoden är en
ligt artikeln i båda avtalsslutande staterna i 
Finland huvudmetod för att undanröja dubbel
beskattning. Bestämmelserna i fråga om Fin
land finns i stycke 1 och bestämmelserna i 
fråga om Argentina i stycke 2. Bestämmelserna 
i stycke 1 punkt a av artikeln bygger på den i 
avtalet omfattade principen att mottagare av 
inkomst beskattas i den avtalsslutande stat där 

) 



han har hemvist (hemviststaten) även för sådan 
inkomst som enligt avtalet får beskattas i den 
andra avtalsslutande staten (källstaten). Från 
den skatt som utgår i hemviststaten avräknas 
emellertid den skatt som i enlighet med avtalet 
har betalats för samma inkomst i källstaten. 
Avräkningsbeloppet har emellertid begränsats 
till beloppet av den del av skatten i hemvists
taten på inkomsten i fråga som proportionellt 
belöper på den inkomst som får beskattas i 
källstaten. Skatteavräkningsmetoden tillämpas 
givetvis inte i de fall när dividenden är undan
tagen från finsk skatt med stöd av bestämmel
serna i stycke 1 punkt b. Bestämmelserna i 
stycke 1 punkt c innebär att den s.k. treårsre
geln i 11 § 1 mom. inkomstskattelagen har 
tagits in i avtalet. Bestämmelserna i stycke 1 
punkt e av artikeln innebär att från finsk skatt 
i vissa fall avräknas argentinsk skatt som 
faktiskt inte har betalats men som skulle ha 
utgått om inte särskild skattelättnad för att 
främja den ekonomiska utvecklingen i Argen
tina hade medgivits i argentinsk lagstiftning 
(s.k. tax sparing credit). Motsvarande bestäm
melser finns även i andra dubbelbeskattning
savtal mellan Finland och utvecklingsländer. 

Artiklarna 24-27. De bestämmelser om för
bud mot diskriminering (artikel 24), förfaran
det vid ömsesidig överenskommelse (artikel 25), 
utbyte av upplysningar om beskattning (artikel 
26) samt medlemmar av diplomatisk beskick
ning och konsulat (artikel 27) som ingår i dessa 
artiklar överensstämmer med vissa ringa avvi
kelser med OECD:s modellavtal och den praxis 
som Finland tillämpar i sina dubbelbeskatt
ningsavtal. I stycke 4 och 6 i protokollet ingår 
komplementterande bestämmelser till artikel 
24. 

Artikel 28. Bestämmelserna om avtalets ik
raftträdande ingår i denna artikel. 

Artikel 29. Bestämmelserna om avtalets 
upphörande ingår i denna artikel. Avtalet skall 
vara i kraft tills vidare. 
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2. Ikraftträdande 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den då de avtalsslutande staternas regeringar 
har meddelat varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
har uppfyllts. Efter ikraftträdandet tillämpas 
avtalets bestämmelser i båda avtalsslutande 
staterna, i fråga om källskatt, på inkomst som 
förvärvas den 1 januari det kalenderår som 
följer närmast efter det då avtalet träder i kraft 
eller senare, samt i fråga om övriga inkomst
skatter och förmögenhetsskatt, på skatter som 
bestäms för skatteår som börjar den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare. 

överenskommelsen mellan Republiken Fin
lands regering och Republiken Argentinas re
gering om undvikande av dubbelbeskattning av 
inkomst härrörande från idkande av sjö- och 
flygfart som ingåtts den 9 december 1948 
(FördrS 1/49), är inte tillämplig i fråga om 
tidrymd under vilken avtalet tillämpas. 

3. Behovet av riksdagens samtycke 

Flera bestämmelser i avtalet avviker från 
gällande skattelagstiftning. Därför kräver av
talet till dessa delar riksdagens godkännande. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens samtycke 
i det i Buenas Aires den 13 december 
1994 ingångna avtalet mellan Republiken 
Finland och Republiken för att undvika 
dubbelbeskattning beträffande skatter på 
inkomst och på förmögenhet. 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen, före
läggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelsec i avtalet med Argentina för att undvika dubbelbeskattning 

beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1§ 
Bestämmelserna i det i Buenos Aires den 13 

december 1994 mellan Republiken Finland och 
Republiken Argentina ingångna avtalet för att 
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter 
på inkomst och på förmögenhet är, för så vitt 
de hör till området för lagstiftningen, i kraft så 
som därom har överenskommits. 

Helsingfors den 199 

2§ 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

3§ 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 



(översättning) 

AVfAL 

mellan Republiken Fmland och Republiken 
Argentina för att undvika dubbelbe;kattning 

beträffande skatter på inkomst och 
på förmögenhet 

Republiken Finlands regering och Republik
en Argentinas regering, 

som önskar ingå ett avtal för att undvika 
dubbelbeskattning beträffande skatter på in
komst och på förmögenhet, 

har kommit överens om följande: 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet tillämpas 

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

Artikel 2 
Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och på förmögenhet, som påförs för en 
avtalsslutande stats eller dess lokala myndig
heters räkning, oberoende av det sätt på vilket 
skatterna tas ut. 

2. Med skatter på inkomst och på förmö
genhet förstås alla skatter, som utgår på 
inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på 
delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbe
gripet skatter på vinst på grund av överlåtelse 
av lös eller fast egendom samt skatter på 
värdestegring. 

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

a) i Finland: 
1) de statliga inkomstskatterna; 
2) inkomstskatten för samfund; 

3) kommunalskatten; 
4) kyrkoskatten; 
5) källskatten på ränteinkomst; 
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ACUERDO 

en.tre la Republica de Fmlandia y la Republica 
Argentina para f'litar la doble impooicion 

en materia de impuestoo sobre la renta 
y sobre el patrimonio 

El Gobierno de la Republica de Finlandia y 
el Gobierno de la Republica Argentina, 

deseosos de concluir un acuerdo para evitar 
la doble imposici6n en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, 

han acordado lo siguiente: 

Artfculo 1 

Personas alcanzadas 

Este Acuerdo se aplica a las personas resi
dentes de uno o de ambos Estados Contratan
tes. 

Artfculo 2 

lmpuestas comprendidas 

1. Este Acuerdo se aplicara a los impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles 
por cada Estado Contratante, o sus autorida
des locales, cualquiera fuera el sistema de 
recaudaci6n. 

2. Se consideran como impuestos sobre la 
renta y el patrimonio los impuestos que gravan 
la renta total o el patrimonio total o cualquier 
parte de los mismos, incluidos los impuestos 
sobre las ganancias provenientes de la ena
jenaci6n de bienes muebles e inmuebles, asi 
como los impuestos sobre las plusvalias. 

3. Los impuestos actuales a los cuales se 
aplica este Acuerdo son: 

a) en Finlandia: 
(i) los impuestos estatales sobre las rentas; 
(ii) el impuesto sobre las rentas de las 

sociedades; 
(iii) el impuesto local; 
(iv) el impuesto a la iglesia; 
(v) el impuesto retenido en la fuente pro

veniente de intereses; 
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6) källskatten för begränsat skattskyldig; och 

7) den statliga förmögenhetsskatten; 
(nedan "finsk skatt"); 

b) i Argentina: 
1) inkomstskatten (impuesto a las ganan

cias); 
2) skatten på tillgångar (impuesto sobre los 

activos ); och 
3) den personliga förmögenhetsskatten (im

puesto personal sobre los bienes no incorpora
dos al proceso econ6mico ); 

(nedan "argentinsk skatt"). 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av 
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter 
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av 
eller i stället för de för närvarande utgående 
skatterna. De behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna skall meddela varandra 
de betydelsefulla ändringar som gjorts i respek
tive skattelagstiftning. 

Artikel 3 
Allmänna definitioner 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, 
har vid till-ämpningen av detta avtal följande 
uttryck nedan angiven betydelse: 

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
och "Argentina åsyftar Republiken Argentina; 

b) "person" inbegriper fysisk person, bolag 
och annan sammanslutning; 

c) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan 
som vid beskattningen behandlas såsom juri
disk person; 

d) "företag i en avtalsslutande stat" och 
"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyftar företag som bedrivs av person med 
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive 
företag som be-drivs av person med hemvist i 
den andra avtals-slutande staten; 

e) "medborgare" åsyftar: 
1) person som har medborgarskap en 

avtals-slutande stat; samt 
2) juridisk person eller annan sammanslut

ning som bildats enligt den lagstiftning som 
gäller i en avtalsslutande stat; 

(vi) el impuesto retenido en la fuente de la 
renta de los no residentes; y 

(vii) el impuesto estatal sobre el capital; 
(en adelante denominado "impuesto finlan-

des"). 
b) en Argentina: 
(i) el impuesto a las ganancias; 

(ii) el impuesto sobre los activos; y 

(iii) el impuesto personal sobre los bienes no 
incorporados al proceso econ6mico. 

(en adelante denominado "impuesto argenti
no"). 

4. Este Acuerdo se aplicara asi mismo a los 
impuestos identicos o substancialmente simila
res que se establezcan despues de la fecha de su 
firma, ademås de, o en sustituci6n de los 
impuestos actuales. Las autoridades competen
tes de los Estados Contratantes se comunicarån 
las modificaciones importantes que se hayan 
introducido en sus respectivas legislaciones 
fiscales. 

Artfculo 3 
Definiciones generales 

1. A los fines de este Acuerdo, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretaci6n 
diferente: 

a) el termino "Finlandia" significa la Repub
lica de Finlandia y el termino "Argentina" 
significa la Republica Argentina; 

b) el termino "persona" comprende a las 
personas fisicas, a las sociedades y a toda otra 
agrupaci6n de personas; 

c) el termino "sociedad" significa cualquier 
persona juridica o cualquier entidad que sea 
tratada como persona juridica a efectos im
positivos; 

d) las expresiones "empresa de un Estado 
Contratante" y "empresa del otro Estado 
Contratante" significan, respectivamente, una 
empresa explotada por un residente de un 
Estado Contratante y una empresa explotada 
por un residente del otro Estado Contratante; 

e) el termino "nacional" significa: 
(i) toda persona fisica que posea la nacionali

dad de un Estado Contratante; 
(ii) toda persona juridica, sociedad de per

sonas y asociaci6n cuyo caråcter de tal derive 
de la legislaci6n en vigor de un Estado Cont
ratante. 



f) "internationell trafik" åsyftar transport 
med skepp eller luftfartyg som används av 
företag i en avtalsslutande stat, utom då 
skeppet eller luftfartyget används uteslutande 
mellan platser i den andra avtalsslutande stat
en; 

g) "behörig myndighet" åsyftar: 

1) i Finland finansministeriet, dess befull
mäktigade ombud eller den myndighet som 
finansministeriet förordnar att vara behörig 
myndighet; 

2) i Argentina ministeriet för ekonomi och 
offentliga arbeten och tjänster, sekretariatet för 
offentliga intäkter (el Ministerio de Economia 
y Obras y Servicios Publicas, Secretaria de 
Ingresos Publicos). 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet 
anses, såvida inte sammanhanget föranleder 
annat, varje uttryck som inte definierats i 
avtalet ha den betydelse som ut-trycket har 
enligt den statens lagstiftning i fråga om 
sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. 

Artikel 4 

Hemvist 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "person med hemvist i en avtals
slutande stat" person som enligt lagstiftningen 
i denna stat är skattskyldig där på grund av 
domicil, bosättning, plats för företagsledning, 
plats för registrering eller annan liknande 
omständighet. 

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande 
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt: 

a) han anses ha hemvist i den stat där han 
har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande; om han har en sådan bostad i båda 
staterna, anses han ha hemvist i den stat med 
vilken hans personliga och ekonomiska förbin
delser är starkast (centrum för levnadsintresse
na ); 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han 
har centrum för sina levnadsintressen eller om 
han inte i någondera staten har en bostad som 
stadigvarande står till hans förfogande, anses 
han ha hemvist i den stat där han stadigvaran
de vistas; 

2 351280R 
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f) la expresi6n "trafico internacional'' signi
fica cualquier transporte de un barco o ae
ronave explotado por una empresa de un 
Estado Contratante, excepto cuando el buque o 
aeronave es objeto de explotaci6n solamente 
entre lugares situados en el otro Estado Cont
ratante; 

g) la expresi6n "autoridad competente" sig
nifica: 

(i) en Finlandia, el Ministerio de Finanzas, 
su representante autorizado o la autoridad 
designada por el Ministerio de Finanzas como 
autoridad competente; 

(ii) en Argentina, el Ministerio de Economia 
y Obras y Servicios Publicos, Secretarfa de 
Ingresos Publicos. 

2. A los efectos de la aplicaci6n del presente 
Acuerdo por un Estado Contratante, cualquier 
expresi6n no definida tendrå, a menos que de 
su contexto se infiera una interpretaci6n dife
rente, el significado que le atribuya la legisla
ci6n de ese Estado respecto a los impuestos .a 
los que se aplica el presente Acuerdo. 

Artfculo 4 

Residentes 

1. A los efectos del presente Acuerdo, la 
expresi6n "residente de un Estado Contratan
te" significa toda persona que en virtud de la 
legislaci6n de ese Estado esta sujeta a im
posici6n en el por raz6n de su domicilio, 
residencia, sede de direcci6n, lugar de consti
tuci6n (registro), o cualquier otro criterio de 
naturaleza analoga. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del 
apartado 1, una persona ffsica resulte residente 
de ambos Estados Contratantes, su situaci6n se 
resolvera de la siguiente manera: 

a) esta persona sera considerada residente del 
Estado donde tenga una vivienda permanente 
disponible; si tuviera una vivienda permanente 
disponible en ambos Estados, se considerara 
residente del Estado eon el que mantenga 
relaciones personales y econ6micas mas est
rechas (centro de intereses vitales); 

b) si no pudiera determinarse el Estado en el 
que dicha persona tiene el centro de sus 
intereses vitales, o si no tuviera una vivienda 
permanente disponible en ninguno de los dos 
Estados, se considerara residente del Estado 
donde viva habitualmente; 
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c) om han stadigvarande vistas i båda 
staterna eller om han inte vistas stadigvarande 
i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat 
där han är medborgare; 

d) om han är medborgare i båda staterna 
eller om han inte är medborgare i någon av 
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig 
överenskommelse. 

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 
annan person än fysisk person har hemvist i 
båda avtalsslutande staterna, skall den anses ha 
hemvist i den stat där dess verkliga ledning är 
belägen. 

Artikel 5 
Fast driftställe 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande 
plats för affärsverksamhet, från vilken ett 
företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär-
skilt: 

a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; och 
t) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller 

annan plats för utvinning av naturtillgångar. 

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
även: 

a) plats för byggnads-, anläggnings- eller 
installationsverksamhet eller övervakningsverk
samhet i anslutning därtill om verksamheten 
pågår under en tidrymd om minst sex månader; 

b) anskaffning av tjänster, häri inbegripna 
konsulttjänster, av ett företag genom arbetsta
gare eller annan personal som anställs av 
företaget för detta ändamål, om detta slag av 
verksamhet pågår (i fråga om samma eller ett 
därtill anknutet projekt) under en tidrymd eller 
tidrymder som sammanlagt överstiger sex må
nader under en tolvmånadersperiod; 

c) verksamhet med anknytning till utforsk
ning av naturtillgångar om verksamheten pågår 
under en tidrymd om minst sex månader. 

c) si viviera de manera habitual en ambos 
Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 
eonsiderarå residente del Estado del que sea 
nacional; 

d) si fuera nacional de ambos Estados o no 
lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades 
eompetentes de los dos Estados Contratantes 
resolverån el caso de eomun acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del 
apartado 1, una persona, distinta de una 
persona fiska, sea residente de ambos Estados 
Contratantes, se eonsiderarå residente del Es
tado en que se encuentre su sede de direcci6n 
efectiva. 

Articulo 5 
Establecimiento permanente 

1. A los efectos del presente Acuerdo, la 
expresi6n "establecimiento permanente" signi
fica un lugar fijo de negocios mediante el cual 
una empresa desarrolla total o parcialmente su 
actividad. 

2. La expresi6n "establecimiento permanen-
te" comprende en especial: 

a) una sede de direcci6n; 
b) una sucursal; 
c) una oficina; 
d) una fäbrica; 
e) un taller; y 
t) una mina, un yacimiento de gas o petr6leo, 

una cantera o cualquier otro lugar relacionado 
eon la explotaci6n de recursos naturales. 

3. La expresi6n "establecimiento permanen
te" asimismo comprende: 

a) una obra, una eonstrucci6n, un proyecto 
de montaje o instalaci6n o actividades de 
supervisi6n relacionadas eon ellos, pero s6lo 
cuando dicha obra, proyecto o actividades 
eontinuen durante un periodo superior a seis 
meses; 

b) la prestaci6n de servicios por una empre
sa, incluidos los servicios de eonsultores, por 
intermedio de sus empleados o de personal 
contratado por la empresa para ese fin, pero 
s6lo en el caso de que tales actividades prosi
gan (en relaci6n a ese mismo proyecto o 
proyecto eonexo) durante un periodo o pe
rfodos que en total excedan de seis meses, 
dentro de un perfodo cualquiera de doce meses; 

c) las actividades eonectadas eon la explora
ci6n de recursos naturales, pero solamente 
cuando dichas actividades continuen durante 
un periodo superior a seis meses. 



4. Utan hinder av föregående bestämmelser i 
denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" 
inte innefatta: 

a) innehavet av ett företaget tillhörigt varu
lager uteslutande för bearbetning eller för
ädling genom annat för~tags försorg; 

b) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för inköp av va
ror eller inhämtande av upplysningar för före
taget; 

c) innehavet av stadigvarande plats för af
färsverksamhet uteslutande för att för företaget 
bedriva annan verksamhet av förberedande 
eller biträdande art; 

d) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för att kombinera 
verksamheter som anges i punkterna a) - c), 
under förutsättning att hela den verksamhet 
som bedrivs från den stadigvarande platsen för 
affärsverksamhet på grund av denna kombina
tion är av förberedande eller biträdande art. 

5. Om person, som inte är sådan oberoende 
representant på vilken stycke 6 tillämpas, är 
verksam för ett företag i en avtalsslutande stat 
samt i den andra avtalsslutande staten har och 
där regelmässigt använder fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn, anses detta företag -
utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 
och 2 - ha fast driftställe i denna stat i fråga 
om varje verksamhet som denna person bedri
ver för företaget. Detta gäller dock inte, om 
den verksamhet som denna person bedriver är 
begränsad till sådan som anges i stycke 4 och 
som - om den bedrevs från en stadigvarande 
plats för affärsverksamhet - inte skulle göra 
denna stadigvarande plats för affärsverksamhet 
till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämn 
da stycke. 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte 
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten endast på den grund att företaget bedri
ver affärsverksamhet i denna stat genom för
medling av mäklare, kommissionär eller annan 
oberoende representant, under förutsättning att 
sådan person därvid bedriver sin sedvanliga 
affärsverksamhet. Om representanten utövar 
sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslu
tande för detta företag, anses han emellertid 
inte vara sådan oberoende representant som 
avses i detta stycke, om det visas att vid 
affärsförbindelserna mellan representanten och 
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4. N o obstante las disposiciones precedentes 
en este articulo, se eonsidera que la expresi6n 
"establecimiento permanente" no incluye: 

a) el mantenimiento de un dep6sito de bienes 
o mercaderias pertenecientes a la empresa eon 
el unico fin de ser transformadas por otra 
empresa; 

b) el mantenimiento de un lugar fijo de 
negocios eon el unieo fin de comprar bienes o 
mercaderias o de recoger informaci6n para la 
empresa; 

c) el mantenimiento de un lugar fijo de 
negocios eon el unieo fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad de caracter 
preparatorio o auxiliar; 

d) el mantenimiento de un lugar fijo de 
negocios eon el unieo fin del ejercicio com
binado de las actividades mencionadas en los 
apartados a) a c), a condici6n que, el conjunto 
de la actividad del lugar fijo de negocios 
conserve su caracter preparatorio o auxiliar. 

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2, cuando una persona - distinta de ~n 
agente que goce de un estatuto independiente, 
al cual se le aplica el apartado 6 - actue por 
cuenta de una empresa de un Estado Contra
tante y posea y ejerza habitualmente en el otro 
Estado Contratante poderes que la faculten 
para eoncluir eontratos en nombre de la 
empresa, se considerara que esta empresa tiene 
un establecimiento permanente en este otro 
Estado respecto a todas las actividades que esta 
persona realiza por cuenta de la empresa, a 
menos que las actividades de esta persona se 
limiten a las mencionadas en el apartado 4 y 
que, de haber sido ejercidas por medio de un 
lugar fijo de negocios, no se hubiera conside
rado este lugar eomo un establecimiento per
manente, de acuerdo eon las disposiciones de 
ese apartado. 

6. No se eonsiderara que una empresa de un 
Estado Contratante tiene un establecimiento 
permanente en el otro Estado Contratante por 
el mero hecho de que realice sus actividades 
por medio de un eorredor, un eomisionista 
general o cualquier otro agente que goce de un 
estatuto independiente, siempre que estas per
sonas actuen dentro del mareo ordinario de su 
actividad. N o obstante, cuando las actividades 
de dicha persona sean ejercidas total o casi 
totalmente en nombre de la empresa, la perso
na no sera eonsiderada un agente que tenga el 
caracter de independiente de acuerdo al signi-
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företaget inte iakttagits marknadsmässiga vill
kor. 

7. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag 
som bedriver affärsverksamhet i denna andra 
stat (antingen från fast driftställe eller på annat 
sätt), medför inte i och för sig att nagotdera 
bolaget utgör fast driftställe för det andra. 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom 
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller 
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande 
staten, får beskattas i denna andra stat 

2. a) Om inte bestämmelserna i punkterna b) 
och c) föranleder annat, har uttrycket "fast 
egendom" den betydelse som uttrycket har 
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen. 

b) Uttrycket "fast egendom" inbegriper dock 
alltid byggnad, tillbehör till fast egendom, 
levande och döda inventarier i lantbruk och 
skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna 
i privaträtten om fast egendom tillämpas, 
nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till 
föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjan
det av eller rätten att nyttja mineralförekomst, 
källa eller annan naturtillgång. 

c) Skepp och luftfartyg anses inte vara fast 
egendom. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på 
inkomst som förvärvas genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller annan använd
ning av fast egendom. 

4. Om innehav av aktier eller andra andelar 
i bolag berättigar ägaren av aktierna eller 
andelarna att besitta bolaget tillhörig fast 
egendom, får inkomst, som förvärvas genom 
omedelbart brukande, genom uthyrning eller 
annan användning av sådan besittningsrätt, 
beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta 
egendomen är belägen. 

ficado de este apartado, si se demuestra que las 
transacciones entre el agente y la empresa no 
han sido efectuadas bajo el principio que 
consagra la independencia mutua delas Partes. 

7. El hecho que una sociedad residente de un 
Estado Contratante controle o sea controlada 
por 1ma sociedad residente del otro Estado 
Cm 1tante, o que realice actividades comer
cialt ; industriales en ese otro Estado (ya sea 
por medio de un establecimiento permanente o 
de otta forma), no convierte por si solo a 
cualquiera de estas sociedades en un estableci
miento permanente de la otra. 

Articulo 6 

Renta praveniente de la propiedad inmueble 

1. Las rentas que un residente de un Estado 
Contratante obtenga de bienes inmuebles (in
cluidas las rentas de ex:plotaciones agricolas o 
forestales) situados en el otro Estado Contra
tante pueden someterse a imposici6n en este 
otro Estado. 

2. a) La expresi6n "bienes inmuebles", suje,to 
a las disposiciones de los subapartados b) y c), 
tendrå el significado que le atribuya el derecho 
del Estado Contratante en que los bienes en 
cuesti6n esten situados. 

b) La ex:presi6n "bienes inmuebles", comp
rende en todo caso los accesorios a dicho bien, 
el ganado y el equipo utilizado en las ex:plota
ciones agricolas y forestales, los derechos a los 
que se apliquen las disposiciones de derecho 
privado relativas a bienes raices, el usufructo 
de bienes inmuebles y los derechos a percibir 
pagos variables o fijos por la explotaci6n o la 
concesi6n de yacimientos minerales, fuentes y 
otros recursos naturales. 

c) Los barcos y aeronaves no se considerarån 
como bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se apli
carån igualmente a las rentas derivadas de la 
utilizaci6n directa, del arrendamiento o apar
ceria, asi como de cualquier otra forma de 
ex:plotaci6n de los bienes inmuebles. 

4. Cuando la posesi6n de acciones u otras 
participaciones sociales en una sociedad auto
riza al propietario de dichas acciones o parti
cipaciones sociales al usufructo del bien inmue
b le, en posesi6n de la sociedad, la renta 
derivada de la utilizaci6n directa, arrendamien
to, asi como de cualquier otra forma de 
ex:plotaci6n del derecho al usufructo, puede 
someterse a imposici6n en el Estado Contra
tante en el cual este situado el bien inmueble. 



5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tilläm
pas även på inkomst av fast egendom som 
tillhör företag och på inkomst av fast egendom 
som används vid självständig yrkesutövning. 

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en 
avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i 
denna stat, såvida inte företaget bedriver rör
else i den andra avtalsslutande staten från där 
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver 
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets 
inkomst beskattas i den andra staten, men 
endast så stor del av den som är hänförlig till: 

a) det fasta driftstället; eller 
b) försäljning i denna andra stat av samma 

eller liknande slags varor som de som säljs 
genom det fasta driftstället; eller 

c) annan affärsverksamhet som bedrivs i 
denna andra stat och som är av samma eller 
liknande slag som de som effektueras genom 
det fasta driftstället. 

Bestämmelserna i punkt b) och c) tillämpas 
inte om företaget visar att sådan liknande 
försäljning eller verksamhet som avses i dessa 
punkter inte har anknytning till det fasta 
driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från där beläget fast driftställe, hänförs, om 
inte bestämmelserna i stycke 3 föranleder an
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta 
driftstället den inkomst som det kan antas att 
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett 
fri-stående företag, som bedrivit verksamhet av 
samma eller liknande slag under samma eller 
liknande villkor och självständigt avslutat af
färer med det företag till vilket driftstället hör. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst medges avdrag för utgifter som upp
kommit för det fasta driftstället, härunder 
inbegripna utgifter för företagets ledning och 
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna 
uppkommit i den stat där det fasta driftstället 
är beläget eller annorstädes. 
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5. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se 
aplicaran igualmente a las rentas derivadas de 
los bienes inmuebles de una empresa y de los 
bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de 
servicios personales independientes. 

Articulo 7 

Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un 
Estado Contratante solamente pueden someter
se a imposici6n en este Estado, a no ser que la 
empresa realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en el. Si la empresa realiza 
su actividad de dicha manera, los beneficios de 
la empresa pueden someterse a imposici6n en el 
otro Estado, pero s6lo en la medida en que 
puedan atribuirse a: 

a) ese establecimiento permanente; o 
b) las ven tas en ese otro Estado de bienes o 

mercaderfas de tipo identico o similar al de las 
vendidas por medio de ese establecimiento 
permanente; u . 

c) otras actividades llevadas a cabo en ese 
otro Estado de naturaleza identica o similar a 
las efectuadas por medio del citado estableci
miento permanente. 

Las disposiciones de los subapartados b) y c) 
no se aplicaran si la empresa demuestra que las 
mencionadas ventas y actividades, referidas en 
esos subapartados, no estan conectadas eon 
dicho establecimiento permanente. 

2 Sin perjuicio de las disposiciones del 
apartado 3, cuando una empresa de un Estado 
Contratante realice actividades comerciales o 
industriales en el otro Estado Contratante por 
medio de un establecimiento permanente situ
ado en el, en cada Estado Contratante se 
atribuiran al establecimiento permanente los 
beneficios que este obtendrfa si fuese una 
empresa distinta e independiente que realizase 
las mismas o similares actividades, en las 
mismas o similares condiciones, y tratase eon 
total independencia eon la empresa de la que es 
establecimiento permanente. 

3. Para la determinaci6n de los beneficios del 
establecimiento permanente se permitira la 
deducci6n de los gastos en que se haya incur
rido para la realizaci6n de los fines del estab
lecimiento permanente, comprendidos los gas
tos de direcci6n y generales de administraci6n 
para los mismos fines, tanto si se efectuan en el 
Estado en que se encuentre el establecimiento 
permanente como en otra parte. 
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4. V tan hinder av bestämmelserna i stycke 1 
får inkomst som ett företag i en avtalsslutande 
stat erhåller från försäkringsverksamhet, häri 
inbegripet återförsäkring, som täcker egendom 
som är belägen i den andra avtalsslutande 
staten eller personer som vid ingåendet av 
försäkringsavtalet är bosatta i denna andra 
stat, beskattas i denna andra stat vare sig 
företaget bedriver verksamhet i denna stat 
genom ett där beläget fast driftställe eller på 
annat sätt. I fråga om återförsäkring får 
skatten som påförs i denna andra stat emeller
tid inte överstiga 2,5 procent av totalbeloppet 
av försäkringspremien. 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe 
endast av den anledningen att varor inköps 
genom det fasta drift-ställets försorg för före
taget. 

6. Vid tillämpningen av styckena ovan skall 
inkomst som skall hänföras till fast driftställe 
fastställas genom samma förfaringssätt varje år 
om det inte föreligger godtagbara och tillräck
liga skäl för avvikelse. 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag 
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta 
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar 
inte av reglerna i förevarande artikel. 

Artikel 8 
Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande 
stat förvärvar genom användningen av skepp 
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas 
endast i denna stat. 

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas även 
på inkomst som ett företag i en avtalsslutande 
stat som verkar inom skepps- eller luftfartygsd
rift i internationell trafik, förvärvar genom 
deltagande i en pool, ett gemensamt företag 
eller en internationell driftsorganisation. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

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

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen 

4. No obstante las disposiciones del apartado 
1, los beneficios obtenidos por una empresa de 
un Estado Contratante provenientes del desar
rollo de la actividad aseguradora (incluida la 
actividad de reaseguro), que cubran bienes 
situados en el otro Estado Contratante o a 
personas que son residentes de ese otro Estado 
en el momento de celebrarse el contrato de 
seguro, pueden someterse a imposici6n en ese 
otro Estado, ya sea que la empresa desarrolle o 
no, su actividad en ese otro Estado por media 
de un establecimiento permanente en el mismo. 
No obstante, en el caso de reaseguros, el 
impuesto exigido en el otro Estado no podra 
exceder del 2.5 por ciento del monto bruto de 
la prima. 

5. No se atribuira ningun beneficio a un 
establecimiento permanente por el mero hecho 
de que este compre bienes o mercaderfas para 
la empresa. 

6. A efectos de los apartados anteriores, los 
beneficios imputables al establecimiento per
manente se calcularan cada afio por el mismo 
metodo, a no ser que existan motivos validos. y 
suficientes para proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas 
reguladas separadamente en otros articulos de 
este Acuerdo, las disposiciones de aquellos no 
quedaran afectadas por las del presente articu
lo. 

Articulo 8 

Navegaci6n maritima y aerea 

1. Los beneficios obtenidos por una empresa 
de un Estado Contratante procedentes de la 
explotaci6n de buques o aeronaves en el trafico 
internacional s6lo pueden someterse a im
posici6n en ese Estado. 

2. Las disposiciones del apartado 1, tambien 
se aplicaran a los beneficios obtenidos por una 
empresa de un Estado Contratante dedicada a 
la operaci6n de buques y aeronaves provenien
te de su participaci6n en un pool, en una 
explotaci6n en comun o en una agencia inter
nacional de explotaci6n. 

Articulo 9 

Empresas asociadas 

1. Cuando: 
a) una empresa de un Estado Contratante 

participe directa o indirectamente en la direc-



av ett företag i den andra avtalsslutande staten 
eller äger del i detta företags kapital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt del
tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett 
företag i en avtalsslutande stat som ett företag 
i den andra avtalsslutande staten eller äger del 
i båda dessa företags kapital, 

iakttas följande. 
Om mellan företagen i fråga om handelsför

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas 
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem 
som skulle ha avtalats mellan av varandra 
oberoende företag, får all inkomst, som utan 
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena 
företaget men som på grund av villkoren i 
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i 
detta företags inkomst och beskattas i överens
stämmelse därmed. 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten 
för ett företag i denna stat inräknar - och i 
överensstämmelse därmed beskattar - in
komst, för vilken ett företag i den andra 
avtalsslutande staten beskattats i denna andra 
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten av 
den förstnämnda staten hävdas vara sådan som 
skulle ha tillkommit företaget i denna först
nämnda stat om de villkor som avtalats mellan 
företagen hade varit sådana som skulle ha 
avtalats mellan av varandra oberoende företag, 
skall denna andra stat genomföra vederbörlig 
justering av det skattebelopp som påförts för 
inkomsten där, om denna andra stat anser 
justeringen vara berättigad. Vid sådan justering 
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de 
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna överlägger vid behov med varandra. 

3. En avtalsslutande stat får inte ändra ett 
företags inkomst i fall som avses i stycke 1 efter 
utgången av tid som föreskrivs i dess interna 
lagstiftning, och inte i någon händelse senare 
än sex år efter utgången av det år då inkomsten 
som skulle ändras skulle ha tillkommit ett 
företag i denna stat om inte förhållandena som 
avses i stycke 1 varit rådande. 

4. Bestämmelserna i styckena 2 och 3 tilläm
pas inte i fall av bedrägeri, avsiktlig underlå
tenhet eller oaktsamhet. 
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ci6n, el control o el capita! de una empresa del 
otro Estado Contratante, o 

b) unas mismas personas participen directa o 
indirectamente en la direcci6n, el control o el 
capita! de una empresa de un Estado Contra
tante y de una empresa del otro Estado 
Contratante, 

yen uno u otro caso las dos empresas esten, 
en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas 
que difieran de las que serian acordadas por 
empresas independientes, los beneficios que por 
una delas empresas habrian sido obtenidos por 
no existir estas condiciones, pero que de hecho 
no se han producido a causa de las mismas, 
pueden ser incluidos en los beneficios de esta 
empresa y sometidos a imposici6n en conse
cuencia. 

2. Cuando un Estado Contratante incluye en 
las utilidades de una empresa de ese Estado - y 
las grave en consecuencia - las utilidades por 
las que una empresa del otro Estado Contra
tante ha sido gravada en ese otro Estado, y I~s 
utilidades asi incluidas son utilidades que hab
rian sido realizadas por la empresa del primer 
Estado, si las condiciones convenidas entre Ias 
dos empresas hubieran sido las que se hubiesen 
convenido entre empresas independientes, ese 
otro Estado, si lo considera justificado, proce
derå al ajuste apropiado del monto del impues
to que ha percibido sobre esas utilidades. Para 
determinar ese ajuste se tendrån debidamente 
en cuenta las demas disposiciones del Acuerdo, 
las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes celebraran consultas entre si, 
cuando fuese necesario. 

3. Un Estado contratante no podra ajustar 
los beneficios de una empresa de un Estado 
Contratante en las condiciones referidas en el 
apartado 1, luego de transcurridos los plazos 
previstos para ello en su legislaci6n interna, y 
en cualquier caso, despues de transcurrido el 
termino de 6 afios contados desde la finalizac
i6n del afio fiscal en que los beneficios hu
bieran estado sujetos a dicho ajuste, pero que 
en raz6n de las condiciones referidas en el 
apartado 1, dichos beneficios se habrian acu
mulado en una empresa de ese Estado. 

4. Las disposiciones de los apartados 2 y 3 
no se aplicaran en caso de fraude, negligencia 
u omisi6n culposa. 
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Artikel 10 

Dividend 

1. Dividend från bolag med hemvist i en 
avtalsslutande stat till person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten får beskattas i 
denna andra stat. Dividenden får beskattas 
även i den avtalsslutande stat där det bolag 
som betalar dividenden har hemvist, enligt 
lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren 
har rätt till dividenden får skatten inte översti
ga: 

a) 10 procent av dividendens bruttobelopp, 
om den som har rätt till dividenden är ett bolag 
(med undantag för sammanslutning) som di
rekt behärskar minst 25 procent av kapitalet i 
det bolag som betalar dividenden; 

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp i 
övriga fall. 

2. Så länge fysisk person bosatt i Finland är 
berättigad till skattegottgörelse i fråga om 
dividend som bolag bosatt i Finland har betalat 
tillämpas i Finland följande bestämmelser i 
detta stycke i stället för bestämmelserna i 
stycke 1: 

a) Dividend från bolag med hemvist i Fin
land till person med hemvist i Argentina skall 
undantas från finsk skatt på dividend, om 
denna person har rätt till dividenden. 

b) Om mottagaren har rätt till dividenden 
och är en fysisk person eller en personsam
manslutning (med undantag för sammanslut
ning som direkt behärskar minst 10 procent av 
röstetalet i det bolag som betalar dividenden) 
får emellertid, utan hinder av bestämmelserna i 
punkt a), dividenden beskattas även i Finland 
enligt lagstiftningen i Finland, men skatten får 
inte överstiga 5 procent av av dividendens 
bruttobelopp. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall träffa överenskommelse 
om sättet att genomföra bestämmelserna i 
styckena 1 och 2. Bestämmelserna i dessa 
stycken berör inte bolagets beskattning för 
vinst av vilken dividenden betalas. 

4. Med uttrycket "dividend" förstås i denna 
artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, 
som inte är fordringar, med rätt till andel i 
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, 
som enligt lagstiftningen i den stat där det 

Articulo 10 

Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad 
residente de un Estado Contratante a un 
residente del otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposici6n en este otro Estado. 
Estos dividendos pueden tabien someterse a 
imposici6n en el Estado Contratante en que 
resida la sociedad que pague los dividendos y 
segun la legislaci6n de este Estado, pero si el 
perceptor de los dividendos es el beneficiario 
efectivo, el impuesto asi ex:igido no podra 
ex:ceder del: 

a) 10 por ciento del importe bruto de los 
dividendos, si el beneficiario ef ectivo es una 
sociedad (distinta a una sociedad de personas) 
que posea directamente no menos del 25 por 
ciento del capital de la sociedad que paga 
dichos dividendos; 

b) 15 por ciento del importe bruto de los 
dividendos en todos los demas casos. 

2. No obstante las disposiciones del apartado 
1, si a una persona ffsica residente en Finlandia 
se le concede un credito de impuesto en 
relaci6n a los dividendos pagados por una 
sociedad residente en Finlandia, los dividendos 
pagados por una sociedad residente en Finlan
dia a un residente de Argentina solamente 
pueden someterse a imposici6n en Argentina si 
el perceptor de los dividendos es el beneficiario 
efectivo. 

3. Las autoridades competentes de los Esta
dos Contratantes estableceran de mutuo acuer
do la forma de aplicar las disposiciones de los 
apartados 1 y 2. Dichas disposiciones no 
afectan la imposici6n de la sociedad respecto 
de los beneficios eon cargo a los que se paguen 
los dividendos. 

4. El termino "dividendos" empleado en este 
articulo significa las rentas de las acciones, u 
otros derechos, ex:cepto los de crectito, que 
permitan participar en los beneficios, asi como 
las rentas de otras participaciones sociales 



utdelande bolaget har hemvist vid beskattning
en behandlas på samma sätt som inkomst av 
aktier. 

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilläm
pas inte, om den som har rätt till dividenden 
har hemvist i en avtals-slutande stat och 
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande 
staten, där det bolag som betalar dividenden 
har hemvist, från där beläget fast driftställe 
eller utövar självständig yrkesverksamhet i den
na andra stat från där belägen stadigvarande 
anordning, samt den andel på grund av vilken 
dividenden betalas äger verkligt samband med 
det fasta driftstället eller den stadigvarande 
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7 respektive artikel 14. 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande 
stat förvärvar inkomst från den andra avtals
slutande staten, får denna andra stat inte 
beskatta dividend som bolaget betalar, utom i 
den mån dividenden betalas till person med 
hemvist i denna andra stat eller i den mån den 
andel på grund av vilken dividenden betalas 
äger verkligt samband med fast driftställe eller 
stadigvarande anordning i denna andra stat, 
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta 
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade 
vinst, även om dividenden eller den icke utde
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst 
som uppkommit i denna andra stat. 

Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till person med hemvist i 
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sujetas al mismo regimen fiscal que las rentas 
de las acciones conf orme a la legislaci6n del 
Estado del cual sea residente la sociedad que 
efectue la distribuci6n. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
no se aplicaran si el beneficiario efectivo de los 
dividendos, residente de un Estado Contratan
te, realice actividades comerciales o industriales 
en el otro Estado Contratante, del que sea 
residente la sociedad que pague los dividendos, 
por media de un establecimiento permanente 
situado en el, o presta en ese otro Estado 
servicios personales independientes desde una 
base fija situada en el, y la participaci6n que 
genera los dividendos esta efectivamente vincu
lada eon dicho establecimiento permanente o 
base fija. En tal caso se deberan aplicar las 
disposiciones del articulo 7 o del articulo 14, 
segun corresponda. 

6. Cuando una sociedad residente de un 
Estado Contratante obtenga beneficios o rentas 
procedentes del otro Estado Contratante, este 
otro Estado no puede exigir ningun impuesto 
sobre los dividendos pagados por la socieda~, 
salvo en la medida en que estos dividendos 
sean pagados a un residente de este otro 
Estado o la participaci6n que generen los 
dividendos este vinculada efectivamente a un 
establecimiento permanente o a una base fija 
situada en este otro Estado, ni someter los 
beneficios no distribuidos de la sociedad a un 
impuesto sobre los mismos, aunque los divi
dendos pagados o los beneficios no distribuidos 
consistan, total o parcialmente, en beneficios o 
rentas procedentes de este otro Estado. 

7. Nada de lo establecido en el presente 
Acuerdo impedira que Argentina aplique la 
alicuota del impuesto dispuesta en la Ley 
Argentina, en relaci6n a los beneficios o rentas 
atribuibles a un establecimiento permanente 
que una sociedad residente de Finlandia tiene 
en Argentina. Sin embargo el importe total del 
impuesto exigido no podrå exceder al monto 
que resulte de considerar el impuesto a la renta 
aplicado sobre los beneficios de una sociedad 
argentina mås el 10 % de los beneficios del 
establecimiento permanente luego de deducir el 
impuesto de esta sociedad. 

Articulo 11 

Intereses 

1. Los intereses procedentes de un Estado 
Contratante y pagados a un residente del otro 
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den andra avtalsslutande staten, får beskattas i 
denna andra stat. 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den 
avtalsslutande stat från vilken den härrör, 
enligt lagstiftnignen i denna stat, men om 
mottagaren har rätt till räntan får skatten inte 
överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp. 
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna skall träffa överenskommelse om sättet 
att genomföra denna begränsning. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2 
är 

a) ränta, som härrör från Argentina, undan
tagen från argentinsk skatt, om 

1) mottagaren är Finska staten eller finsk 
lokal myndighet eller betalaren är Argentinska 
staten, dess politiska underavdelning eller lo
kala myndighet; 

2) mottagaren är Finlands Bank; 

3) mottagaren är Fonden för industriellt 
samarbete Ab eller Finlands Exportkredit Ab 
eller annan liknande inrättning som de behöri
ga myndigheterna i de avtalsslutande staterna 
sinsemellan kan komma överens om; 

b) ränta, som härrör från Finland, undanta
gen från finsk skatt, om 

1) mottagaren är Argentiska staten, dess 
politiska underavdelning eller lokala myndighet 
eller betalaren är Finska staten eller finsk lokal 
myndighet; 

2) mottagaren är "Banco Central de la 
Republica Argentina", "Banco de la N aci6n 
Argentina" och "Banco de la Provincia de 
Buenos Aires" eller annan liknande inrättning 
som de behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna sinsemellan kan komma över
ens om; 

c) ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och utgår på ett lån för vilket borgen 
utfärdats av sammanslutning som nämns eller 
avses i punkt a) eller punkt b ), och som betalas 
till person med hemvist i den andra avtals
slutande staten, undantagen från skatt i den 
förstnämnda staten. 

d) ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat skall undantas från skatt i denna stat om 
den som har rätt till räntan är en person med 

Estado Contratante pueden someterse a im
posici6n en este ultimo Estado. 

2. Sin embargo, estos intereses tambi6n 
pueden someterse a imposici6n en el Estado 
Contratante del que procedan y de acuerdo eon 
la legislaci6n de este Estado, pero si el percep
tor de los intereses es el beneficiario efectivo, el 
impuesto asi exigido no puede exceder del 15 
por ciento del importe bruto de esos intereses. 
Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes establecerån de mutuo acuerdo la 
forma de aplicar este limite. 

3. No obstante las disposiciones del apartado 
2, 

a) los intereses originados en Argentina 
estarån exentos del impuesto argentino si: 

(i) el perceptor es el Estado de Finlandia o 
una autoridad local, o el deudor es el Gobierno 
Argentina, una subdivisi6n politica o una 
autoridad local del mismo; 

(ii) el perceptor es el Banco de Finlandia 
(Bank of Finland); 

(iii) el perceptor es el Fondo Finlandes para 
la Cooperaci6n Industrial Ltd (Finnish Pund 
for Industrial Co-operation Ltd.) (FINN
FUND), o el Credito Finlandes para la Expor
taci6n Ltd (Finnish Export Credit Ltd.) o 
cualquier otra instituci6n similar conforme a lo 
que pudieran, en su oportunidad, acordar las 
autoridades competentes de los Estados Cont
ratantes. 

b) los intereses originados en Finlandia 
estaran exentos del impuesto finlandes si: 

(i) el perceptor es el Gobierno de Argentina, 
una subdivisi6n politica o una autoridad local 
del mismo, o el deudor es el Estado de 
Finlandia o una autoridad local del mismo; 

(ii) el perceptor es el Banco Central de la 
Republica Argentina, el Banco de la Naci6n 
Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires o alguna otra instituci6n similar, confor
me a lo que pudieran, en su oportunidad, 
acordar las autoridades competentes de los 
Estados Contratantes; 

c) los intereses originados en un Estado 
Contratante sobre creditos garantizados por 
cualquiera de los organismos mencionados en 
los subapartados a) o b) y pagados a un 
residente del otro Estado, estarån exentos de 
impuesto en el primer Estado mencionado; 

d) los intereses originados en un Estado 
Contratante estarån exentos de impuesto en ese 
Estado, si el beneficiario efectivo es un residen-



hemvist i den andra avtalsslutande staten och 
räntan betalas på grund av skulder som hänför 
sig till försäljning på kredit av maskiner eller 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig ut
rustning som en person med hemvist i denna 
andra stat utövar, förutom då försäljningen 
eller skuldsättningen inträffat mellan företag 
med intressegemenskap. 

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av varje slags fordran, antingen 
den säkerställts genom inteckning i fast egen
dom eller inte och antingen den medför rätt till 
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket 
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som 
utfärdats av staten, och inkomst av obligatio
ner eller debentures, liksom även annan in
komst som enligt lagstiftningen i den stat som 
inkomsten härrör sig, är föremål för samma 
skattemässiga behandling som inkomst från 
utlånade pengar. Straffavgifter på grund av sen 
betalning anses inte som ränta vid tillämpning
en av denna artikel. 

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilläm
pas inte, om den som har rätt till räntan har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från 
vilken räntan härrör, från där beläget fast 
driftställe eller utövar självständig yrkesverk
samhet i denna andra stat från där belägen 
stadigvarande anordning, samt den fordran för 
vilken räntan betalas äger verkligt samband 
med det fasta driftstället eller den stadigvaran
de anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7 respektive artikel 14. 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutan
de stat, om utbetalaren är den staten själv, dess 
politiska underavdelning, lokal myndighet eller 
person med hemvist i denna stat. Om emellertid 
den person som betalar räntan, antingen han 
har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i 
en avtalsslutande stat har fast driftställe eller 
stadigvarande anordning i samband varmed 
förpliktelsen att betala räntan uppkommit, och 
räntan belastar det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen, anses räntan här
röra från den stat där det fasta driftstället eller 
den stadigvarande anordningen finns. 

7. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den som har rätt till 
räntan eller mellan dem båda och annan person 
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för 
vilken räntan betalas, överstiger det belopp 
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te del otro Estado Contratante y si dichos 
intereses son pagados en funci6n de deudas 
originadas como consecuencia de la venta a 
credito de maquinaria o equipo industrial, 
comercial o cientffico, realizada por un residen
te de ese otro Estado, excepto aquellos casos en 
que la venta se realiz6, o dicha deuda se 
gener6, entre empresas asociadas. 

4. El termino '.'intereses", empleado en el 
presente articulo, significa los rendimientos de 
creditos de dualquier naturale:za, eon o sin 
garantias hipotecarias o clåusula de participac
i6n en los beneficios del deudor, y especialmen
te las rentas de fondos publieos y bonas u 
obligaciones, incluias las primas y los premios 
relacionados eon dichos fondos, asi eomo todo 
otro beneficio asimilado a las rentas de sumas 
dadas en prestamo por la legislaci6n del Estado 
en el cual la renta se origina. Las penali:za
ciones por mora en el pago no se consideran 
eomo intereses a efectos del presente artfculo. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
no se aplican si el beneficiario efetivo de los 
intereses, residente de un Estado Contratante, 
ejerce en el otro Estado Contratante, del que 
proceden los intereses, una actividad industrial 
o comercial por media de un establecimiento 
permanente situado en este otro Estado o 
presta servicios personales independientes por 
media de una base fija situada en el, eon los 
que el credito que genera los intereses este 
vinculado efectivamente. En estos casos se 
aplican las disposiciones del articulo 7 o del 
articulo 14, segun corresponda. 

6. Los intereses se consideraran procedentes 
de un Estado Contratante cuando el deudor es 
el propio Estado, una de sus subdivisiones 
politicas, una autoridad local o un residente de 
este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de 
los intereses, sea o no residente de un Estado 
Contratante, tenga en un Estado Contratante 
un establecimiento permanente o una base fija 
vinculado eon el cual se haya contraido la 
deuda que da origen al pago de los intereses y 
dicho establecimiento o base fija soporta la 
carga de los mismos, estos se considerarån 
procedentes del Estado donde este situado el 
establecimiento permanente o la base fija. 

7. Cuando, en virtud de una relaci6n especial 
existente entre el deudor y el beneficiario 
efectivo de los intereses o de las que uno y otro 
mantengan eon terceros, el importe de los 
intereses pagados, habida cuenta del credito 
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som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och 
den som har rätt till räntan om sådana förbin
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna 
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I 
sådant fall beskattas överskjutande belopp en
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i 
detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

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

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i 
den avtals-slutande stat från vilken den härrör, 
enligt lagstiftningen i denna stat, men om 
mottagaren har rätt till royaltyn får skatten 
inte överstiga: 

a) 5 procent av bruttobeloppet av betalning 
för nyttjande eller för rätten att nyttja upp
hovsrätt till litterärt, konstnärligt eller veten
skapligt verk (med undantag för programvara 
eller biograffilm och verk på film, video eller 
andra medel för återgivning eller spridning via 
televisions- eller radiosändningar) om den som 
har rätt till royaltyn är upphovsman eller 
dennes arvsrättsliga efterföljare; 

b) 3 procent av bruttobeloppet av betalning 
för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
nyheter, om den som har rätt till royaltyn är en 
nyhetsbyrå; 

c) 10 procent av bruttobeloppet av betalning 
för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
programvara, patent, varumärke, mönster eller 
ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk
ningsmetod eller för nyttjandet av eller för 
rätten att nyttja industriellt, kommersiellt eller 
vetenskapligt erfarenhetsrön eller annan imma
teriell egendom eller utförandet av tekniska 
tjänster eller tjänster av teknisk, vetenskaplig, 
administrativ natur eller av motsvarande tjäns
ter av bistående karaktär; 

d) 15 procent av bruttobeloppet av betalning 
för nyttjandet av eller rätten att nyttja upp
hovsrätt till litterärt, konstnärliget elle veten
skapligt verk (häri inbegripet biograffilm, verk 
på film, video eller andra medel för återgivning 

por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido el deudor y el acreedor en ausencia 
de tales relaciones, las disposiciones de este 
articulo se aplicaran a este ultimo importe. En 
este caso el excedente podra someterse a 
imposici6n, de acuerdo eon la legislaci6n de 
cada Estado Contratante, teniendo en cuenta 
las demas disposiciones del presente Acuerdo. 

Artfculo 12 

Regalfas 

1. Las regalias procedentes de un Estado 
Contratante y pagadas a un residente del otro 
Estado Contratante pueden someterse a im
posici6n en este otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalias pueden so
meterse a imposici6n en el Estado Contratante 
del que procedan y conforme a la legislaci6n de 
ese Estado, pero si el perceptor de las regalias 
es el beneficiario efectivo, el impuesto asf 
exigido no podra exceder: 

a) del 5 por ciento del importe bruto pagado 
por el uso o la concesi6n de uso de un derectio 
de autor sobre una obra literaria, artfstica o 
cientffica (distintas a programas de software 
para computadoras o peliculas cinematografi
cas, obras sobre peliculas o bandas magnetof-
6nicas u otros medios de reproducci6n o 
difusi6n en relaci6n eon emisiones de radio o 
de televisi6n), si el beneficiario efectivo de las 
regalias es el propio autor o su derechohabien
te; 

b) del 3 por ciento del importe bruto pagado 
por el uso o la concesi6n de uso de noticias 
cuando el beneficiario efectivo de las regalfas es 
una agencia de noticias; 

c) del 10 por ciento del importe bruto 
pagado por el uso, o la concesi6n de uso de 
programas de software para computadoras, de 
una patente, marca de fäbrica o de comercio, 
disefio o modelo, plano, f6rmula o procedi
miento secreto, o por el uso, o la concesi6n del 
uso, de un equipo industrial, comercial o 
cientffico o por las informaciones relativas a 
experiencia industrial, comercial y cientffica, o 
por otra propiedad intangible, o por la presta
ci6n de servicios tecnicos o por asistencia 
tecnica, cientffica, administrativa o similar; 

d) del 15 por ciento del importe bruto 
pagado por el uso, o la concesi6n de uso de 
derechos de autor sobre una obra literaria, 
artistica o cientffica (incluyendo programas de 
software para computadoras, peliculas cinema-



eller spridning via televisions- eller radiosänd
ningar) om den som har rätt till royaltyn är en 
annan person än upphovsmannen eller dennes 
arvsrättsliga efterföljare. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slags betalning som tas emot 
såsom erättning för nyttjandet av eller för 
rätten att nyttja upphovsrätt till · litterärt, 
konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbe
gripet programvara, biograffilm samt verk på 
film, video eller andra medel för återgivning 
eller spridning via televisions- eller radiosänd
ningar), nyheter, patent, varumärke, mönster 
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig 
tillverkningsmetod eller för nyttjandet av eller 
rätten att nyttja industriell, kommersiell eller 
veten-skaplig utrustning eller för upplysning 
om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell 
eller vetenskaplig natur eller annan immateriell 
egendom eller för utförandet av teknsika tjäns
ter eller av tjänster av teknisk, vetenskaplig, 
administrativ natur eller av motsvarande tjäns
ter av bistående karaktär. Uttrycket "royalty" 
omfattar även inkomst från överlåtelse av 
sådan rätt eller egendom i den utsträckning 
som vinsten är en följd av produktiviteten eller 
nyttjandet av eller förfogandet över denna rätt 
eller egendom. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilläm
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från 
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast 
driftställe eller utövar självständig yrkesverk
samhet i denna andra stat från där belägen 
stadigvarande anordning, samt den rättighet 
eller egendom i fråga om vilken royaltyn 
betalas äger verkligt samband med det fasta 
driftstäl let eller den stadigvarande anordning
en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i 
artikel 7 respektive artikel 14. 

5. Royalty anses härröra från en avtals
slutande stat, om utbetalaren är den staten 
själv, dess politiska underavdelning, lokal myn
dighet eller person med hemvist i denna stat. 
Om emellertid den person som betalar royal
tyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutan
de stat eller inte, i en avtalsslutande stat har 
fast driftställe eller stadigvarande anordning i 
samband varmed förpliktelsen att betala royal
tyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta 
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tograficas, y obras sobre pelfculas o bandas 
magnetof6nicas u otros medias de reproducci-
6n o difusi6n en relaci6n eon emisiones de 
radio o de televisi6n), cuando el beneficiario 
efectivo de las regalias es una persona distinta 
al autor o a su derechohabiente. 

3. El termino "regalias" empleado en el 
presente artfculo significa las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso o la con
cesi6n de uso de un derecho de autor sobre una 
obra literaria, artistica o cientifica, incluidas los 
programas de software, peliculas cinematogra
ficas, trabajos sobre peliculas, videos u otros 
medias de reproducci6n o difusi6n para ser 
utilizados en la televisi6n o radio, noticias, de 
una patente, marca de fäbrica o de comercio, 
disefio modelo, plana, f6rmula o procedimiento 
secreto, asi como por el uso o la concesi6n de 
uso de un equipo industrial, comercial o 
cientifico, y por las informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o cientf
ficas u otra propiedad intangible o por la 
prestaci6n de servicios tecnicos o por asistencia 
tecnica, cientifica, administrativa o similar. El 
termino "regalias" tambien incluye las ganan
cias obtenidas por la enajenaci6n de esos 
derechos o propiedad en la medida que dichas 
ganalicias dependan de la productividad, uso u 
orden similar alli establecido. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
no se aplicaran si el beneficiario efectivo de las 
regalias, residente de un Estado Contratante, 
ejerce en el otro Estado Contratante del que 
procedan las regalias una actividad industrial o 
comercial por media de un establecimiento 
permanente situado en el o presta en ese otro 
Estado servicios personales independientes a 
traves de una base fija situada en el, y el 
derecho o propiedad por el que se paguen las 
regalias esta vinculado efectivamente eon ese 
establecimiento permanente o base fija. En 
tales casos se aplicaran las disposiciones del 
articulo 7 o del articulo 14, segun corresponda. 

5. Las regalias se consideraran procedentes 
de un Estado Contratante cuando el deudor es 
el propio Estado o una de sus subdivisiones 
politicas o entidades locales, o un residente de 
ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de 
las regalias, sea o no residente de un Estado 
Contratante, tenga en uno de los Estados 
Contratantes un establecimiento permanente o 
una base fija en relaci6n eon los cuales se haya 
contraido la obligaci6n del pago de las regalias, 
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driftstället eller den stadigvarande anordning
en, anses royaltyn härröra från den stat där det 
fasta driftstället eller den stadigvarande anord
ningen finns. 

6. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan m · .!aren och den som har rätt till 
royaltyn : mellan dem båda och annan 
person royai(ybeloppet, med hänsyn till det 
nyttjande, den rätt eller den upplysning för 
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp 
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och · 
den som har rätt till royaltyn om sådana 
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm
melserna i denna artikel endast på sistnämnda 
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande 
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals
slutande staten med iakttagande av övriga 
bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 
Rea lisa tionsvins t 

1. Vinst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av över
låtelse av sådan fast egendom som avses i 
artikel 6 stycke 2 och som är belägen i den 
andra avtalsslutande staten, får beskattas i 
denna andra stat. 

2. Vinst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av över
låtelse av aktie eller annan andel i bolag som 
avses i artikel 6 stycke 4 får be-skattas i den 
avtalsslutande stat där den fasta egendom som 
innehas av bolaget är belägen. 

3. Vinst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av över
låtelse av skepp eller luftfartyg som används i 
internationell trafik eller lös egendom som är 
hänförlig till användningen av sådant skepp 
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. 

4. Vinst, som persom med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av över
låtelse av annan egendom än sådan som avses 
i föregående stycken av denna artikel får 
beskattas i den andra avtalsslutande staten. 

Artikel 14 

Självständig yrkesutövning 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 

y dicho establecimiento permanente o base fija 
soporte la carga de los mismos, las regalfas se 
considerarån procedentes del Estado donde 
esten situados el establecimiento permanente o 
la base fija. 

6. Cuando en raz6n de las relaciones espe
ciales existentes entre el deudor y el beneficiario 
efectivo de las regalfas o de las que uno y otro 
mantengan eon terceros, el importe de las 
regalfas pagadas, habida cuenta de la presta
ci6n por la que se pagan, exceda del que 
habrfan convenido el deudor y el beneficiario 
efectivo en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este articulo no se aplicarån 
mås que a este ultimo importe. En este caso 
dicho excedente podrå someterse a imposici6n 
de acuerdo eon la legislaci6n de cada Estado 
Contratante, teniendo en cuenta las demås 
disposiciones del presente Acuerdo. 

Artfculo 13 
Ganancias de capita] 

1. Las ganancias que un residente de un 
Estado Contratante obtenga de la enajenaci6n 
de bienes inmuebles, conforme a lo que se 
refiere el apartado 2 del articulo 6, situados en 
el otro Estado Contratante pueden someterse a 
imposici6n en ese otro Estado. 

2. Las ganancias que un residente de un 
Estado Contratante obtenga por la enajenaci6n 
de acciones u otras participaciones sociales 
referidas en el apartado 4 del articulo 6, pueden 
someterse a imposici6n en el Estado Contra
tante en el cual este situado el bien inmueble 
posesi6n de la sociedad. 

3. Las ganancias que un residente de un 
Estado Contratante obtenga por la enajenaci6n 
de buques o aeronaves explotados en tråfico 
internacional o de bienes muebles afectados a 
la actividad de tales buques o aeronaves, s6lo 
puede someterse a imposici6n en ese Estado. 

4. Las ganancias que un residente de un 
Estado Contratante obtenga por la enajenaci6n 
de cualquier otro bien distinto de los men
cionados en los apartados anteriores de este 
articulo, situado en el otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposici6n en el ultimo 
Estado mencionado. 

Articulo 14 
Servicios personales independientes 

1. Las rentas obtenidas por una persona 



avtalsslutande stat förvärvar genom att i den 
andra avtalsslutande staten utöva fritt yrke 
eller annan självständig verksamhet, får beskat
tas i denna andra stat, men skatten får inte 
överstiga 10 procent av inkomstens bruttobe
lopp om han inte i den andra avtalsslutande 
staten har stadigvarande anordning, som regel
mässigt står till hans förfogande för att utöva 
verksamheten. Om han har sådan stadigvaran
de anordning, får inkomsten beskattas i denna 
andra stat i enlighet med dess lagstiftning men 
endast så stor del av den som är hänförlig till 
denna stadigvarande anordning. 

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt 
självständig vetenskaplig, litterär och konstnär
lig verksamhet, uppfostrings- och undervis
ningsverksamhet samt sådan självständig verk
samhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, 
tandläkare och revisor utövar. 

Artikel 15 

Enskild tjänst 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 
18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön 
och annan liknande ersättning, som person 
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på 
grund av anställning, endast i denna stat, 
såvida inte arbetet utförs i den andra avtals
slutande staten. Om arbetet utförs i denna 
andra stat, får ersättning som uppbärs för 
arbetet beskattas där. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 
beskattas ersättning, som person med hemvist i 
en avtalsslutande stat uppbär för arbete som 
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast 
i den förstnämnda staten, om: 

a) mottagaren vistas i den andra staten under 
tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte 
överstiger 183 dagar under en tolvmånaderspe
riod som börjar eller slutar under kalenderåret 
i fråga, och 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som 
inte har hemvist i den andra staten eller på 
dennes vägnar, samt 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe 
eller stadigvarande anordning som arbetsgiva
ren har i den andra staten. 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i 
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fisica que es residente de un Estado Contra
tante, eon respecto a servicios profesionales u 
otras actividades de caracter independiente 
ejercidas en el otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposici6n en este ultimo Estado, 
pero el impuesto exigible no podra exceder del 
10 por ciento del monto bruto percibido por 
dichos servicios o actividades, excepto en el 
caso en que este residente disponga de una base 
fija en ese otro Estado Contratante a efectos de 
ejercer sus actividades. Si dispone o dispuso de 
dicha base fija, las rentas podrån someterse a 
imposici6n en ese otro Estado y de acuerdo eon 
su legislaci6n interna, pero s6lo en la medida 
en que puedan atribuirse a la citada base fija. 

2. La expresi6n "servicios profesionales" 
comprende especialmente las actividades inde
pendientes de caracter cientffico, literario, ar
tfstico, educativo o de ensefianza, asi como las 
actividades independientes de medicos, aboga
dos, ingenieros, arquitectos, dentistas y conta
dores. 

Articulo 15 

Servicios personales dependientes 

1. Sujeto a las disposiciones de los artfculos 
16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones similares obtenidos por un 
residente de un Estado Contratante en raz6n de 
un empleo, s6lo pueden someterse a imposici6n 
en este Estado, a no ser que el empleo sea 
ejercido en el otro Estado Contratante. Si el 
empleo se ejerce en este ultimo Estado, las 
remuneraciones derivadas de este seran imponi
bles en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
las remuneraciones obtenidas por un residente 
de un Estado Contratante en raz6n de un 
empleo ejercido en el otro Estado Contratante 
s6lo pueden someterse a imposici6n en el 
primer Estado si: 

a) el perceptor permanece en el otro Estado, 
en uno o varios periodos que no excedan de 
183 dias durante un periodo de 12 meses 
comenzando o terminando en el afio calendario 
respectivo, 

b) las remuneraciones se pagan por o en 
nombre de un empleador que no es residente 
del otro Estado, y 

c) tas remuneraciones no sean soportadas 
por un establecimiento permanente o una base 
fija que el empleador tiene en el otro Estado. 

3. No obstante tas disposiciones precedentes 
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denna artikel får ersättning för arbete, som 
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som 
används i internationell trafik av företag i en 
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. 

Artikel 16 

Styrelsearvode 

Styrelsearvode och annan liknande ersätt
ning, som person med hemvist i en avtals
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i 
styrelse eller annat liknande organ i bolag med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får 
beskattas i denna andra stat. 

Artikel 17 

Artister och idrotts- eller S]XJrtutövare 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklar
na 14 och 15 får inkomst, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge
nom sin personliga verksamhet i den andra 
avtalsslutande staten i egenskap av underhåll
ningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, 
radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i 
egenskap av idrotts- eller sportutövare, beskat
tas i denna andra stat. 

2. I fall då inkomst genom personlig verk
samhet, som underhållningsartist eller idrotts
eller sportutövare be-driver i denna egenskap, 
inte tillfaller underhållnings-artisten eller id
rotts- eller sportutövaren själv utan annan 
person, får denna inkomst, utan hinder av 
bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, 
beskattas i den avtalsslutande stat där under
hällningsartisten eller idrotts- eller sportutöva
ren bedriver verksamheten. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 och 2 tillämpas 
inte om underhållningsartistens eller idrotts
eller sportutövarens med hemvist i en avtals
slutande stat besök i den andra avtalsslutande 
staten helt eller huvudsakligen finansieras med 
allmänna medel av den försnämnda staten, dess 
politiska underavdelning, offentligrättsliga 
samfund eller lokala myndighet. 

Artikel 18 

Pension och livränta 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 stycke 
2 föranleder annat får, 

de este artfculo, las remuneraciones obtenidas 
en raz6n de un empleo ejercido a bordo de un 
buque o aeronave explotado en trafico inter
nacional, por un residente de un Estado Cont
ratante, pueden someterse a imposici6n en este 
Estado. 

Articulo 16 

Honorarios de directores 

Los honorarios de directores y otros pagos 
similares obtenidos por un residente de un 
Estado Contratante en su caracter de miembro 
de un directorio o de un 6rgano similar, de una 
sociedad residente del otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposici6n en ese otro 
Estado. 

Articulo 17 

Artistas y de]XJrtistas 

1. N o obstante las disposiciones de los 
articulos 14 y 15, las rentas que un residente de 
un Estado Contratante obtenga de su actividad 
personal ejercida en el otro Estado Contratan
te, en su calidad de artista del espectaculo, 
actor de teatro, cine, radio y televisi6n, o 
musico, o en su calidad de deportista, pueden 
someterse a imposici6n en este otro Estado. 

2. Cuando las rentas derivadas delas activi
dades ejercidas por un artista o deportista 
personalmente y en calidad de tal, se atribuyan 
no al propio artista o deportista, sino a otra 
persona, estas rentas pueden, no obstante las 
disposiciones de los artfculos 7, 14 y 15, 
someterse a imposici6n en el Estado Contra
tante en el que se realicen las actividades del 
artista o del deportista. 

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
no se aplicaran si la visita de los artistas o 
deportistas, residentes de un Estado Contratan
te, al otro Estado Contratante, es sufragada 
total o parcialmente por fondos publicos del 
primer Estado mencionado, una subdivisi6n 
politica, un organismo legal o una autoridad 
local del mismo. 

Articulo 18 
P ensiones y anualiclades 

1. Sujeto a las disposiciones del apartado 2 
del articulo 19: 



a) pension som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till en person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten; 

b) annan ersättning, oavsett om den är 
periodisk eller inte, som betalas enligt social
försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande 
stat, eller enligt en allmän ordning för social 
trygghet som gäller i en avtalsslutande stat; 

c) livränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till person med hemvist i 
en avtalsslutande stat, endast i denna stat 

beskattas i båda avtalsslutande staterna. 
Ersättning som avses i punkt b) får emeller

tid inte beskattas i den avtalsslutande stat där 
mottagaren har hemvist om betalningen på 
grund av sin natur är undantagen från skatt i 
den andra avtalsslutande stat från vilken betal
ningen härrör. 

2. Med uttrycket "livränta" förstås i denna 
artikel ett fastställt belopp som betalas perio
diskt på fastställda tider under en persons 
livstid eller under en angiven eller fastställbar 
tidrymd och som utgår på grund av för
pliktelse att verkställa dessa betalningar såsom 
ersättning för däremot fullt svarande vederlag i 
penningar eller penningars värde (annat än 
arbete som utförts). 

Artikel 19 
Offentlig tjänst 

1. a) Lön och liknande ersättning (med 
undantag för pension), som betalas av en 
avtalsslutande stat, dess politiska underavdel
ning, offentligrättsliga samfund eller lokala 
myndigheter till fysisk person på grund av 
arbete som utförs i denna stats, dess politiska 
underavdelnings, offentligrättsliga samfunds el
ler lokala myndigheters tjänst, beskattas endast 
i denna stat. 

b) Sådan lön och liknande ersättning beskat
tas emellertid endast i den avtalsslutande stat 
där personen i fråga har hemvist, om arbetet 
utförs i denna stat och personen 

1) är medborgare i denna stat; eller 
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande 

för att utföra arbetet. 

2. a) Pension, som betalas av, eller från 
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess 
politiska underavdelning, offentligrättsliga 
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a) las pensiones originadas en un Estado 
Contratante y pagadas a un residente del otro 
Estado Contratante; 

b) cualquier tipo de pagos, sena estos pe
ri6dicos o no, establecidos en la legislaci6n de 
seguridad social de un Estado Contratante o 
programado bajo cualquier tipo de sistema 
publico que tenga como prop6sito disponer el 
bienestar social en un Estado Contratante. 

c) las anualidades originadas en un Estado 
Contratante y pagadas a un residente del otro 
Estado Contratante pueden someterse a im
posici6n en ambos Estados Contratantes. 

Sin embargo, los pagos referidos en el 
subapartado b) no senin sometidos a im
posici6n en el Estado Contratante en el cual el 
perceptor es residente, si dichos pagos, dada su 
naturaleza, estan exentos de impuesto en el 
otro Estado Contratante en el cual se originan. 

2. El termino "anualidad" empleado en este 
articulo, significa una surna prefijada que ha de 
pagarse peri6dicamente en epocas establecidas 
a lo largo de la vida de una persona o durante 
un periodo de tiempo determinado o deter
minable, bajo la obligaci6n a cambio del pago 
de una cantidad adecuada en dinero o en signo 
que lo represente (distinto a la prestaci6n de 
servicios ). 

Articulo 19 
Fwiciones publicas 

1. a) Los salarios, sueldos y remuneraciones 
similares, distintas de las pensiones, pagadas 
por un Estado Contratante, o una de sus 
subdivisiones poHticas, organismo legal o au
toridad local del mismo, a una persona fisica, 
en raz6n de servicios prestados a este Estado o 
esta subdivisi6n, organismo o autoridad local, 
s6lo pueden someterse a imposici6n en ese 
Estado. 

b) Sin embargo, estos ·salarios, sueldos y 
remuneraciones similares s6lo pueden someter
se a imposici6n en el otro Estado Contratante 
en el cual la persona fisica es residente, si los 
servicios son prestados en este Estado y dicha 
persona fisica es: 

(i) nacional de este Estado; o 
(ii) no ha adquirido la condici6n de residente 

de este Estado al solo efecto de la prestaci6n de 
servicios. 

2 a) Las pensiones pagadas directamente 
por, o por fondos creados, por un Estado 
Contratante, una subdivisi6n politica, un or-
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samfund eller lokala myndigheter till fysisk 
person på grund av arbete som utförts i denna 
stats, dess offentligrättsliga samfunds eller lo
kala myndigheters tjänst, beskattas endast i 
denna stat. 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast 
i den avtalsslutande stat där personen i fråga 
har hemvist, om han är medborgare i denna 
stat. 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 
tillämpas på lön och liknande ersättning samt 
pension som betalas på grund av arbete som 
utförts i samband med rörelse som bedrivs av 
en avtalsslutande stat, dess politiska underav
delning, offentligrättsliga samfund eller lokala 
myndigheter. 

Artikel 20 

Studerande 

1. Studerande, lärling eller affärs-, industri-, 
lantbruks- eller skogsbrukspraktikant, som har 
eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande 
stat hade hemvist i den andra avtalsslutande 
staten och som vistas i den förstnämnda staten 
uteslutande för sin undervisning eller utbild
ning, beskattas inte i denna stat för belopp som 
han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning 
eller utbildning, under förutsättning att belop
pen härrör från källa utanför denna stat. 

2. Studerande vid universitet, högskola eller 
annan läroanstalt för högre undervisning i en 
avtalsslutande stat, lärling eller affärs-, indu
stri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktikant som 
har eller omedelbart före vistelse i den andra 
avtalsslutande staten hade hemvist i den först
nämnda staten och som vistas utan avbrott i 
den andra avtalsslutande staten under tidrymd 
som inte överstiger 183 dagar, beskattas inte i 
denna andra stat för ersättning som uppbärs 
för arbete som utförs i denna andra stat, under 
förutsättning att arbetet har anslutning till 
hans studier eller utbildning och ersättningen 
utgör inkomst som är nödvändig för hans 
uppehälle. 

ganismo legal o por una autoridad local, a una 
persona fisica en relaci6n a servicios prestados 
a ese Estado, subdivisi6n, organismo o autori
dad, s6lo podran someterse a imposici6n en ese 
Estado. 

b) Sin embargo, estas pensiones s6lo pueden 
someterse a imposici6n en el Estado Contra
tante en el cual la persona fisica es residente y 
nacional de ese Estado. 

3. Las disposiciones de los artfculos 15, 16 y 
18 se aplicaran a los salarios, sueldos, pen
siones y remuneraciones similares eon respecto 
a los servicios prestados en relaci6n eon una 
actividad eomercial o industrial realizada por 
un Estado Contratante, una subdivisi6n politi
ca, un organismo legal o autoridad local del 
mismo. 

Artfculo 20 

Estudiantes 

1. Los importes que un estudiante o un 
aprendiz o practicante de actividades comer
ciales o industriales, tecnicas, de agricultura.o 
forestaci6n, que sea o haya sido, inmediata
mente antes de visitar un Estado Contratante, 
residente del otro Estado Contratante y que se 
encuentre en el primer Estado eon el unico 
prop6sito de proseguir sus estudios o su for
maci6n, reciba para cubrir sus gastos de 
mantenimiento, de estudios o de formaci6n, no 
seran sometidos a imposici6n en el primer 
Estado mencionado, siempre que dichos pagos 
se originen en fuentes situadas fuera de este 
Estado. 

2. Un estudiante universitario u de otra 
instituci6n de educaci6n superior en un Estado 
Contratante o un aprendiz o practicante de 
actividades eomerciales o industriales, tecnicas, 
de agricultura o forestaci6n, que sea o haya 
sido inmediatamente antes de llegar a un 
Estado Contratante residente del primer Esta
do y que se encuentre en el otro Estado 
Contratante durante un periodo que no exceda 
de 183 dias, no puede someterse a imposici6n 
en ese otro Estado eon respecto a remunera
ciones obtenidas por servicios prestados en ese 
Estado, siempre que los servicios esten rela
cionados eon esos estudios o esas practicas y 
las remuneraciones constituyan un medio ne
cesario para su mantenimiento. 



Artikel 21 

Annan inkomst 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar och som inte 
behandlas i föregående artiklar av detta avtal, 
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst, 
om den härrör från den andra avtalsslutande 
staten, får emellertid beskattas även i denna 
andra stat. 

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte 
på inkomst, med undantag för inkomst av fast 
egendom som avses i artikel 6 stycke 2, om 
mottagaren av inkomsten har hemvist i en 
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den 
andra avtalsslutande staten från där beläget 
fast driftställe eller utövar självständig yrkes
verksamhet i denna andra stat från där belägen 
stadigvarande anordning, samt den rättighet 
eller egendom i fråga om vilken inkomsten 
betalas äger verkligt samband med det fasta 
driftstället eller den stadigvarande anordning
en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i 
artikel 7 respektive artikel 14. 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast 
egendom som avses i artikel 6 stycke 2, vilken 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 
innehar och vilken är belägen i den andra 
avtalsslutande staten, får beskattas i denna 
andra stat. 

2. Förmögenhet bestående av aktie eller 
annan andel i bolag som avses i artikel 6 stycke 
4 och som ägs av en person med hemvist i en 
avtalsslutande stat får beskattas i den avtals
slutande stat där den fasta egendom som ägs av 
bolaget är belägen. 

3. Förmögenhet bestående av lös egendom, 
som utgör del av rörelsetillgångarna i fast 
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande 
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller 
av lös egendom, hänförlig till stadigvarande 
anordning för att utöva självständig yrkesverk
samhet, som person med hemvist i en avtals
slutande stat har i den andra avtalsslutande 
staten, får beskattas i denna andra stat 

3. Förmögenhet bestående av skepp och 
luftfartyg som används i internationell trafik av 
företag i en avtalsslutande stat samt av lös 
egendom som är hänförlig till användningen av 

Articulo 21 

Otras rentas 
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1. Las rentas de un residente de un Estado 
Contratante no mencionadas en los articulos 
anteriores del presente Acuerdo, s6lo pueden 
someterse a imposici6n en este Estado. Sin 
embargo, dichas rentas, originadas en el otro 
Estado Contratante, pueden tambien someterse 
a imposici6n en ese otro Estado. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica 
a las rentas, excluidas las que deriven de bienes 
definidos como inmuebles en el apartado 2 del 
articulo 6, si el beneficiario de dichas rentas, 
residente de un Estado Contratante, realiza en 
el otro Estado Contratante una actividad co
mercial o industrial por medio de un estable
cimiento permanente situado en el, 0 preste 
servicios personales independientes por medio 
de una base fija situada en el, eon los que el 
derecho o propiedad por el que se paga la renta 
este vinculado efectivamente. En estos casos se 
aplican las disposiciones del artfculo 7 o del 
articulo 14, segun corresponda. 

Articulo 22 

Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes 
inmuebles comprendidos en el apartado 2 del 
artfculo 6, que posea un residente de un Estado 
Contratante y que esten situados en el otro 
Estado Contratante, pueden someterse a im
posici6n en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por acciones u 
otras participaciones sociales que posea un 
residente de un Estado Contratante, referidas 
en el apartado 4 del articulo 6, puede someterse 
a imposici6n en el Estado Contratante en el 
cual este situado el bien inmueble posesi6n de 
la sociedad. 

3. El patrimonio constituido por buques o 
aeronaves explotados en el trafico internacional 
por un residente de un Estado Contratante, asi 
como los bienes muebles afectados a la explo
taci6n de tales buques o aeronaves, s6lo pue
den someterse a imposici6n en este Estado. 



28 

sådant skepp och luftfartyg beskattas endast i 
denna stat. 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 
innehar, får beskattas i den andra avtalsslutan
de staten. 

Artikel 23 

Undanröjande av dubbelbeskattning 

1. I Finland undanröjs dubbelbeskattning på 
följande sätt: 

a) Om person med hemvist i Finland förvär
var inkomst eller innehar förmögenhet som 
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskat
tas i Argentina, skall Finland, såvida inte 
bestämmelsen i punkt b) föranleder annat: 

1) från skatten på denna persons inkomst 
avräkna ett belopp motsvarande den skatt på 
inkomst som betalats i Argentina; 

2) från skatten på denna persons förmögen
het avräkna ett belopp motsvarande den skatt 
på förmögenhet som betalats i Argentina. 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i 
någotdera fallet överstiga den del av skatten på 
inkomst eller på förmögenhet, beräknad utan 
sådan avräkning, som belöper på den inkomst 
eller den förmögenhet som får beskattas i 
Argentina. 

b) Dividend från bolag med hemvist i Ar
gentina till bolag med hemvist i Finland är 
undantagen från finsk skatt, om mottagaren 
direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet 
i det bolag som betalar dividenden. 

c) Utan hinder av övriga bestämmelser i 
detta avtal får fysisk person med hemvist i 
Argentina, vilken enligt finsk skattelagstiftning 
i fråga om de skatter som avses i artikel 2 även 
anses vara bosatt i Finland, beskattas i Fin
land. Finland skall emellertid enligt bestämmel
serna i punkt a) medge avräkning för argen
tinsk skatt som betalats på denna fysiska 
persons inkomst eller förmögenhet som får 
beskattas i Argentina från den finska skatt på 
denna fysiska persons inkomst eller förmögen
het. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas 
endast på finsk medborgare. 

4. Todos los demas elementos del patrimonio 
de un residente de un Estado Contratante 
situados en el otro Estado Contratante, pueden 
someterse a imposici6n en el ultimo Estado 
mencionado. 

Articulo 23 

Metodos para evitar la doble impasici6n 

1. En Finlandia la doble imposici6n se 
evitarå de la siguiente manera: 

a) Cuando un residente de Finlandia obtenga 
rentas o posea elementos patrimoniales que, de 
acuerdo eon las disposiciones del presente 
Acuerdo, pueden someterse a imposici6n en 
Argentina, Finlandia, de acuerdo eon las dis
posiciones del subapartado b ), deducira: 

(i) del impuesto que perciba sobre las rentas 
de esa persona, un importe igual al impuesto 
sobre la renta, pagado en Argentina; 

(ii) del impuesto que perciba sobre el patri
monio de esa persona, un importe igual .al 
impuesto sobre el patrimonio pagado en Ar
gentina. 

Sin embargo, en uno y otro caso, esta 
deducci6n no podrå exceder de la parte del 
impuesto sobre la renta o el patrimonio, 
calculado antes de la deducci6n, correspondien
te, segun el caso, a las rentas o al patrimonio 
que pueden someterse a imposici6n en Argen
tina. 

b) Los dividendos pagados por una sociedad 
residente en Argentina a una sociedad residente 
en Finlandia, que controle directamete al me
nos el 10 por ciento del derecho al voto en la 
sociedad que paga los dividendos, estaran 
exentos del impuesto finlandes. 

c) No obstante cualquier otra disposici6n de 
este Acuerdo, una persona ffsica residente de 
Argentina y que de acuerdo eon la legislaci6n 
fiscal finlandesa, respecto a los impuestos 
referidos en el articulo 2, tambien se conside
rara como residente de Finlandia, puede some
terse a imposici6n en Finlandia. Sin embargo, 
de acuerdo a las disposiciones del subapartado 
a), Finlandia deducira del impuesto finlandes 
que perciba sobre las rentas o el patrimonio de 
esta persona ffsica, el in1puesto argentino sobre 
las rentas o el patrimonio de esta persona ffsica 
que pueden someterse a imposici6n en Argen
tina, segun sea el caso. Las disposiciones de 
este articulo se aplicarån unicamente a los 
nacionales de Finlandia. 



d) Om inkomst, som person med hemvist i 
Finland förvärvar, eller förmögenhet, som så
dan person innehar, enligt bestämmelse i av
talet är undantagen från skatt i Finland, får 
Finland likväl vid bestämmandet av beloppet 
av skatten på denna persons återstående in
komst eller förmögenhet beakta den inkomst 
eller förmögenhet som undantagits från skatt. 

e) Vid tillämpningen av punkt a) anses 
uttrycket "skatt på inkomst som betalats i 
Argentina" inbegripa belopp som i enlighet 
med bestämmelserna i avtalet skulle ha utgått 
som argentinsk skatt för ett är, om inte avdrag 
hade beviljats vid bestämmandet av den be
skattningsbara inkomsten eller skattebefrielse 
eller skattenedsättning hade medgivits för året 
i fråga eller del därav enligt 

1) lagarna 19 640 och 22 095 däri inbegripna 
lagarna 20 560, 21 608 och 22 021 (och de lagar 
genom vilka förmånerna enligt lag 22 021 har 
utvidgats till att gälla andra provinser än de 
som den ursprungliga lagen avsäg) ändrad 
genom lagen 23 658 (sådana dessa bestämmel
ser vid varje tidpunkt är ändrade utan att den 
allmänna principen i bestämmelserna blivit 
påverkad); eller 

2) annan bestämmelse som efter underteck
nandet av avtalet kan komma att införas i 
lag-stiftningen och genom vilken sådant avdrag 
beviljas vid bestämmandet av den beskattnings
bara inkomsten eller sådan skattebe-frielse eller 
skattenedsättning medges vars avsikt är att 
befrämja den ekonomiska utvecklingen i Ar
gentina under en begränsad tidrymd och som 
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna nått enighet om (sådan denna bestäm
melse vid varje tidpunkt är ändrad utan att den 
allmänna principen i bestämmelsen har blivit 
påverkad). 

t) Bestämmelserna i punkt e) tillämpas för de 
tio första åren för vilka avtalet är tillämpligt. 
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna kan emellertid överlägga med varand
ra i syfte att bestämma, om denna tidrymd 
skall förlängas. 

g) Vid tillämpningen av punkt a) skall skatt 
som i Argentina skall betalas på royalties som 
avses i artikel 12 stycke 2 punkt c) anses 
betalad enligt en sats på 15 procent. 
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d) Cuando, de eonformidad eon cualquier 
disposici6n del Acuerdo, las rentas obtenidas 
por, o el patrimonio perteneciente a un resi
dente de Finlandia esten exentos de impuestos 
en Finlandia, Finlandia puede, sin embargo, 
tener en cuenta las rentas o el patrimonio 
exentos a efectos de calcular el importe del 
impuesto sobre el resta de las rentas o patri
monio de esta persona. 

e) A los efectos de lo dispuesto en el 
subapartado a), la expresi6n "impuesto sobre 
la renta pagado en Argentina" se eonsiderara 
que incluye cualquier monto que hubiera debi
do pagarse, en concepto de impuesto argentino 
y de acuerdo eon las disposiciones de este 
Acuerdo, y por cualquier afio pero que, no fue 
ingresado en virtud de haberse otorgado una 
exenci6n o reducci6n del impuesto antes men
cionado baja: 

(i) la ley 19.640 y la ley 22.095 incluidas las 
leyes 20.560, 21.608 y 22.021 (y las leyes que 
han extendido a otras provincias los beneficios 
otorgados originalmente por la ley men
cionada) eon las modificaciones introducidas. a 
la misma por la ley 23.658 (de acuerdo a lo 
dispuesto oportunamente sin alterar el princi
pio general aqui establecido); o 

(ii) cualquier otra disposici6n que pueda 
establecerse luego de la fecha de la firma de 
este Acuerdo que permita una deducci6n en la 
determinaci6n de la renta imponible o que 
otorgue una exenci6n o reducci6n del impuesto 
aeordado por las autoridades eompetentes de 
los Estados Contratantes, a los efectos de 
promocionar el desarrollo econ6mico en Ar
gentina por un periodo limitado de tiempo (de 
acuerdo a lo dispuesto oportunamente sin 
alterar el principio general aqui establecido). 

t) Las disposiciones del subapartado e) se 
aplicaran a los primeros diez afios a partir de la 
fecha en que el Acuerdo tenga efecto. Sin 
embargo, las autoridades competentes de los 
Estados Contratantes pueden consul tarse mu
tuamente a los efectos de determinar si el 
periodo mencionado debe ser extendido. 

g) A los efectos del subapartado a), en los 
casos de impuestos a pagar en Argentina, eon 
respecto a regaHas, previstos en el subapartado 
c) del apartado 2 del articulo 12, se eonsiderara 
que el pago ha sido efectuado eon una tasa del 
15 por ciento. 
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2 I Argentina undanröjs dubbelbeskattning 
enligt be-stämmelserna i och med hänsyn till 
begränsningarna i dess nationella lagstiftning. 
Argentina skall medge en person med hemvist 
i Argentina en gottgörelse för argentinsk skatt 
på inkomst motsvarande det riktiga belopp av 
skatt som betalats i Finland. Detta riktiga 
belopp skall grunda sig på det belopp av skatt 
som betalats till Finland, men gottgörelsen får 
inte överstiga begränsningarna (i syfte att 
begränsa gottgörelsen för argentinsk skatt på 
inkomst från källor utanför Argentina) enligt 
argentinsk lagstiftning som gäller för skatteå
ret. 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 
inte i den andra avtalsslutande staten bli 
föremål för beskattning eller därmed samman
hängande krav som är av annat slag eller mer 
tyngande än den beskattning och därmed sam
manhängande krav som medborgare i denna 
andra stat under samma förhållanden, särskilt 
såvitt avser hemvist, är eller kan bli underka
stad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 
tillämpas denna bestämmelse även på person 
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat 
eller i båda avtalsslutande staterna. 

2 Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den andra 
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat 
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen 
av företag i denna andra stat, som bedriver 
verksamhet av samma slag. Denna bestämmel
se anses inte medföra skyldighet för en avtals
slutande stat att medge person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten sådant person
ligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebe
frielse eller skattenedsättning på grund av 
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som 
medges person med hemvist i den egna staten. 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 
9 stycke 1, artikel 11 stycke 7 eller artikel 12 
stycke 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan 
betalning från företag i en avtalsslutande stat 
till person med hemvist i den andra avtals
slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet 
av den beskattningsbara inkomsten för sådant 
företag på samma villkor som betalning till 
person med hemvist i den förstnämnda staten. 

2 En Argentina la doble imposici6n se 
evitara de acuerdo eon las disposiciones y las 
limitaciones de su legislaci6n interna. Los 
residentes de Argentina podran computar co
mo credito contra el impuesto argentino sobre 
las ganancias, el importe apropiado del impues
to a la renta pagado a Finlandia. El importe 
apropiado tomara en cuenta el impuesto paga
do a Finlandia, pero el credito no podra 
exceder las limitaciones (a efectos de limitar el 
credito contra el impuesto argentino sobre 
rentas provenientes de fuentes externas de 
Argentina) previstas en la legislaci6n argentina 
para el afio fiscal. 

Articulo 24 

No discriminaci6n 

1. Los nacionales de un Estado Contratante 
no serån sometidos en el otro Estado Contra
tante a ningun impuesto u obligaci6n relativa 
al mismo que no se exijan o que sean mas 
gravosos que aquellos a los que esten o puedan 
estar sometidos los nacionales de est otro 
Estado que se encuentren en las mismas con
diciones. No obstante lo dispuesto en el artf
culo 1, la presente disposici6n tambien se 
aplicara a las personas de uno u otro Estado 
Contratante que no posean la calidad de 
residentes de uno o de ambos Estados Contra
tantes. 

2 Los establecimientos permanentes que una 
empresa de un Estado Contratante tenga en el 
otro Estado Contratante no seran sometidos a 
imposici6n en este Estado de manera menas 
favorable que las empresas de este otro Estado 
que realicen las mismas actividades. Las dis
posiciones de este artlculo no pueden interpre
tarse en el sentido de obligar a un Estado 
Contratante a conceder a los residentes del otro 
Estado Contratante las deducciones personales, 
desgravaciones y las reducciones impositivas 
que otorgue a sus propios residentes en consi
deraci6n a su estado civil o a sus responsabi
lidades familiares. 

3. A menas que se apliquen las disposiciones 
del apartado 1 del articulo 9, del apartado 7 del 
articulo 11 o del apartado 6 del articulo 12, los 
intereses, regalias o demas gastos pagados por 
una empresa de un Estado Contratante a un 
residente del otro Estado Contratante son 
deducibles, para determinar los beneficios su
jetos a imposici6n de esta empresa, en las 
mismas condiciones que si hubieran sido paga-



På samma sätt är skuld som företag i en 
avtalsslutande stat har till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten avdragsgill 
vid bestämmandet av sådant företags beskatt
ningsbara förmögenhet på samma villkor som 
skuld till person med hemvist i den förstnämn
da staten. 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars 
kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, 
direkt eller indirekt, av en eller flera personer 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål 
för beskattning eller därmed sammanhängande 
krav som är av annat slag eller mer tyngande 
än den beskattning och därmed samman
hängande krav som annat liknande företag i 
den förstnämnda staten är eller kan bli under
kastat. 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 
tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel 
på skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 25 
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om en person anser att en avtalsslutande 
stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit 
åtgärder som för honom medför eller kommer 
att medföra beskattning som strider mot be
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att 
detta påverkar hans rätt att använda sig av de 
rättsmedel som finns i dessa staters interna 
rättsordning, lägga fram saken för den behöri
ga myndigheten i den avtalsslutande stat där 
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp
ning av artikel 24 stycke 1, i den avtalsslutande 
stat där han är medborgare. Saken skall läggas 
fram inom tre år från den tidpunkt då personen 
i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit 
upphov till beskattning som strider mot be
stämmelserna i avtalet. 

2. Om den behöriga myndigheten finner 
invändningen grundad men inte själv kan få till 
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndighe
ten i den andra avtalsslutande staten i syfte att 
undvika beskattning som strider mot avtalet. I 
det fall att de behöriga myndigheterna träffar 
överenskommelse, skall de avtalsslutande stat
erna påföra skatt och medge återbetalning eller 
avräkning av skatt i enlighet med sådan över-
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dos a un residente del primer Estado. Igual
mente, las deudas de una empresa de un Estado 
Contratante relativas a un residente del otro 
Estado Contratante son deducibles para la 
determinaci6n del patrimonio imponible de 
esta empresa en las mismas condiciones que si 
se hubieran eontrafdo eon un residente del 
primer Estado. 

4. Las empresas de un Estado Contratante 
cuyo capital est~ total o parcialmente, deten
tado o controlado, directa o indirectamente, 
por uno o varios residentes del otro Estado 
Contratante, no estarån sometidas en el primer 
Estado a ningun impuesto u obligaci6n relativa 
al mismo que no se exijan o que sean mås 
gravosos que aquellos a los que esten o pueden 
estar sometidas otras empresas similares del 
primer Estado. 

5. N o obstante las disposiciones del artfculo 
2, lo dispuesto en el presente articulo se aplica 
a todos los impuestos, cualquiera fuere su 
naturaleza o denominaci6n. 

Artfculo 25 

Procedimiento amistoso 

1. Cuando una persona eonsidere que las 
medidas adoptadas por uno o ambos Estados 
Contratantes implican o pueden implicar para 
ella una imposici6n no conforme eon las 
disposiciones del presente Acuerdo, eon inde
pendencia de los recursos previstos por la 
legislaci6n interna de estos Estados, podrå 
someter su caso a la autoridad eompetente del 
Estado Contratante del que es residente o, si 
fuera aplicable el apartado 1 del articulo 24, a 
la del Estado Contratante del que es nacional. 
El caso deberå ser planteado dentro de los tres 
afios siguientes a la primera notificaci6n de la 
medida que implique una imposici6n no con
forme a las disposiciones del Acuerdo. 

2. La autoridad competente, si el reclamo le 
parece fundado y si ella misma no estå en 
condiciones de adoptar una soluci6n satisfac
toria, bara lo posible por resolver la cuesti6n 
mediante un acuerdo amistoso eon la autoridad 
competente del otro Estado Contratante a fin 
de evitar una imposici6n que no se ajuste a este 
Acuerdo. En el supuesto que las autoridades 
competentes llegaran a un acuerdo, los impues
tos serån exigidos, reintegrados o acreditados 
sobre los impuestos que podrån permitirse por 
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enskommelse. överenskommelse som träffats 
genomförs utan hinder av tidsgränser i de 
avtalsslutande staternas interna lagstiftning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig över
enskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi
velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen 
eller tillämpningen av avtalet. De kan även 
överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskatt
ning i fall som inte omfattas av avtalet. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra i syfte att träffa överenskommel
se i den mening som avses i föregående stycken. 
Om muntliga överläggningar anses underlätta 
en överenskommelse, kan sådana överläggning
ar äga rum inom en kommission som består av 
representanter för de behöriga myndigheterna i 
de avtalsslutande staterna. 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att tillämpa 
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals
slutande staternas interna lagstiftning i fråga 
om skatter som omfattas av avtalet, i den mån 
beskattningen enligt denna lagstiftning inte 
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar 
begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som 
en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas 
såsom hemliga på samma sätt som upplysning
ar, som erhållits enligt den interna lagstiftning
en i denna stat och får yppas endast för 
personer eller myndigheter (däri inbegripet 
domstolar och förvaltningsorgan) som faststäl
ler, uppbär eller indriver de skatter som om
fattas av avtalet eller handlägger åtal eller 
besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer 
eller myndigheter skall använda upplysningar
na endast för sådana ändamål. De får yppa 
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i 
domstolsavgöranden. 

2. Bestämmelserna i stycke 1 anses inte 
medföra skyldighet för en avtalsslutande stat 
att: 

un Estado Contratante conforme eon este 
Acuerdo. El Acuerdo se aplica independiente
mente de los plazos previstos por la legislaci6n 
interna de los Estados Contratantes. 

3. Las autoridades competentes de los Esta
dos Contratantes haran lo posible por resolver 
mediante un acuerdo amistoso las dificultades 
o disip,:r las dudas que plantee la interpretac
i6n o aplicaci6n del presente Acuerdo. Tam
bien podran ponerse de acuerdo para tratar de 
evitar la doble imposici6n en los casos no 
previstos en el Acuerdo. 

4. Las autoridades competentes de los Esta
dos Contratantes pueden comunicarse directa
mente entre ellas a fin de llegar a un acuerdo 
segun se indica en los apartados anteriores. 
Cuando se considere que este Acuerdo puede 
facilitarse mediante contactos personales, el 
intercambio de puntos de vista puede tener 
lugar en el seno de una comisi6n compuesta 
por representantes de las autoridades compe
tentes de los Estados Contratantes. 

Articulo 26 

Intercambio de informaci6n 

1. Las autoridades competentes de los Esta
dos Contratantes intercambiaran las informa
ciones necesarias para aplicar las disposiciones 
del presente Acuerdo o de la legislaci6n interna 
de dichos Estados Contratantes relativa a los 
impuestos comprendidos en el Acuerdo, en la 
medida en que la imposici6n exigida por dicha 
legislaci6n no fuera contraria al Acuerdo. El 
intercambio de informaci6n no esta limitado 
por el articulo 1. Las informaciones recibidas 
por un Estado Contratante seran mantenidas 
secretas en igual forma que las informaciones 
obtenidas en base a la legislaci6n interna de 
este Estado y s6lo se comunicaran a las 
personas o autoridades (incluidos los tribunales 
y 6rganos administra tivos ), encargados de la 
gesti6n o recaudaci6n de los impuestos comp
rendidos en el Acuerdo, de los procedimientos 
declarativos o ejecutivos relativos a estos im
puestos o de la resoluci6n de los recursos en 
relaci6n eon estos impuestos. Estas personas o 
autoridades s6lo utilizaran estos informes para 
estos fines. Podran revelar estas informaciones 
en las audiencias publicas de los tribunales o en 
las sentencias judiciales. 

2 En ningun caso las disposiciones del 
apartado 1 pueden interpretarse en el sentido 
de obligar a un Estado Contratante a: 



a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker 
från lagstiftning och administrativ praxis i 
denna avtalsslutande stat eller i den andra 
avtalsslutande staten; 

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng
liga enligt lagstiftning eller sedvanlig administ
rativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i 
den andra avtalsslutande staten; 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs
hemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlig
het eller i näringsverksamhet nyttjat förfarings
sätt eller upplysningar, vilkas överlämnande 
skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre pub
lic). 

Artikel 27 

Medlemmar av diplomatisk beskickning och 
konsulat 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de 
privilegier vid beskattningen som enligt folk
rättens allmänna regler eller bestämmelser i 
särskilda överenskommelser tillkommer med
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon
sulat. 

Artikel 28 

Ikraftträdande 

1. De avtalsslutande staternas regeringar 
meddelar var-andra att de konstitutionella för
utsättningarna för i-kraftträdandet av detta 
avtal uppfyllts. 

2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen 
efter dagen för det senare av de meddelanden 
som avses i stycke 1 och dess bestämmelser 
tillämpas i båda avtalsslutande staterna: 

a) i fråga om skatter som innehålls vid 
källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare; 

b) i fråga om övriga skatter på inkomst och 
skatter på förmögenhet, på skatter som be
stäms för skatteår som börjar den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare. 

3. överenskommelsen mellan Republiken 
Finlands regering och Republiken Argentinas 
regerinom undvikande av dubbelbeskattning av 
inkomst härrörande från idkande av sjö- och 
flygfart som ingåtts genom notväxling den 9 
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a) adoptar medidas administrativas contrari
as a su legislaci6n o practica administrativa o a 
las de otro Estado Contratante; 

b) suministrar informaci6n que no se pueda 
obtener sobre la base de su propia legislaci6n o 
en el ejercicio de su practica administrativa 
normal o de las del otro Estado Contrtante; y 

c) suministrar informaci6n que revele un 
secreto comercial, industrial o profesional o un 
procedimiento comercial, o informaci6n cuya 
publicaci6n sea contraria al orden publico. 

Articulo 27 

Miembros de misiones diplomaticas o consulares 

Las disposiciones del presente Acuerdo no 
afectan a los privilegios fiscales que disfruten 
los miembros de las misiones diplomaticas o 
consulares, de acuerdo eon los principios gene
rales del derecho internacional o en virtud de 
acuerdos especiales. 

Articulo 28 

Entrada en vigor 

1. Los Gobiernos de los Estados Contratan
tes se notificaran sobre el cumplimiento de los 
procedimientos requeridos por su legislaci6n 
interna para la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

2. El presente Acuerdo entrara en vigor a 
partir de los treinta dias de la ultima notificac
i6n referida en el apartado 1 y sus disposiciones 
tendran efecto en ambos Estados Contratantes: 

a) eon respecto a impuestos retenidos en la 
fuente, sobre los montos pagados a partir del 
primero de enero, inclusive, del afto calendario 
siguiente a aquel en que el Acuerdo entre en 
vigor; y 

b) eon respecto a otros impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, para los ejercicios 
fiscales que comiencen a partir del primero de 
enero, inclusive, del afto calendario siguiente a 
aquel en que el Acuerdo entre en vigor. 

3. El Acuerdo entre la Republica de Finlan
dia y la RepUblica Argentina para Evitar la 
Doble Imposici6n en Relaci6n a los Beneficios 
Procedentes del Transporte Maritima y Aereo, 
concluido a traves de notas de fecha 9 de 
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december 1948, är inte tillämplig i fråga om 
tidrymd under vilken avtalet tillämpas. 

Artikel 29 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs 
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals
slutande staten kan, då sex år förflutit från 
dagen för ikraftträdandet av avtalet, på diplo
matisk väg säga upp avtalet genom underrät
telse härom senast sex månader före utgången 
av ett kalenderår. I händelse av sådan uppsäg
ning upphör avtalet att vara tillämpligt i båda 
avtalsslutande staterna: 

a) i fråga om skatter som innehålls vid 
källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde eller senare; 

b) i fråga om övriga skatter på inkomst och 
skatter på förmögenhet, på skatter som be
stäms för skatteår som börjar den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde eller senare. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat detta avtal. 

Som skedde i Buenos Aires den 13 desember 
1994 i två exemplar på finska, spanska och 
engelska språken, vilka alla tre texter har lika 
vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolk
ning är den engelskspråkiga texten avgörande. 

För Republiken 
Finlands regering: 

Heikki Haavisto 

För Republiken 
Argentinas regering: 

Guido Di Tella 

diciembre de 1948, dejara de tener efecto para 
cualquier periodo a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo. 

Articulo 29 

Denuncia 

El presente Acuerdo permanecera en vigor 
mientras no se denuncie por uno de los Estados 
Contratantes. Cualquiera de los Estados Cont
ratantes puede denunciar el Acuerdo a traves 
de canales diplomatieos, eomunicandolo al 
menos eon seis meses de antelaci6n a la 
terminaci6n del afio calendario posterior al 
termino de un plazo de seis afios, desde la fecha 
de su entrada en vigor. En tal caso el Acuerdo 
cesara de tener efecto en ambos Estados 
Contratantes: 

a) eon respecto a impuestos retenidos en la 
fuente, sobre los montos pagados a partir del 
primero de enero, inclusive, del afio calendario 
siguiente a la fecha de notificaci6n de la 
denuncia; y 

b) eon respecto a otros impuestos sobre.la 
renta y sobre el patrimonio, para los ejercicios 
fiscales que comiencen a partir del primero de 
enero, inclusive, del afio calendario siguiente a 
la fetha de notificaci6n de la denuncia. 

En fe de lo cual los signatarios, debidamente 
autorizados al efecto, han firmado el presente 
Acuerdo. 

Hecho en Buenos Aires, el 13 de diciembre 
de 1994, en dos originales, en lengua finlande
sa, castellana e inglesa, siendo cada versi6n 
igualmente autentica, prevaleciendo este ultimo 
idoma en caso de diferencia de interpetaci6n. 

Por el Gobierno de la 
Republica de Finlandia: 

Heikki Haavisto 

Por el Gobierno de la 
Republica Argentina: 

Guido Di Tella 



PROTOKOLL 

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan 
Republiken Finland och Republiken Argentina 
för att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och på förmögenhet (nedan 
"avtalet") har undertecknade kommit överens 
om följande bestämmelser som utgör en inte
grerande del av avtalet: 

1. Till artikel 5 stycke 4 
Då ett avgörande med stöd av artikel 5 

stycke 4 träffas om huruvida en kombination 
av verksamheter som anges i punkterna a)- c) 
i detta stycke skall anses innebära att ett fast 
driftställe föreligger, skall bland annat vikt 
läggas vid att verksamheten med hänsyn till 
särskilda om-ständigheter endast är av förbe
redande eller biträdande art. 

2. Till artikel 5 stycke 4 b) 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 
stycke 4 b) skall uttrycket "fast driftställe" 
omfatta innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för inköp av va
ror för företaget då varorna exporteras av 
företaget som innehar den stadigvarande plat
sen. 

3. Till artikel 7 stycke 3 
Ingenting som ingår i detta stycke förpliktar 

en avtalsslutande stat att medge fullt avdrag 
för vissa utgifter då dessa vid fastställandet av 
vinsten till någon del är begränsade enligt de 
nationella skattelagarna i denna stat eller att 
medge avdrag för utgifter som på grund av sin 
natur i allmänhet inte är avdragbara enligt 
skattelagarna i denna stat. 

4. Till artikel 7 stycke 5 och artikel 24 

Bestämmelserna i artikel 7 stycke 5 tillämpas 
inte om varorna som avses i detta stycke 
exporteras av det fasta driftstället som köpt in 
varorna. 
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PROTOCOLO 

En el momento de la finna del Acuerdo entre 
la Republica de Finlandia y la RepUblica 
Argentina para Evitar la Doble Imposici6n en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio (en adelante denominado como "el 
Acuerdo"), los abajo firmantes han convenido 
las siguientes disposiciones que constituyen 
parte integrante del Acuerdo: 

1. Con referencia al artl'.culo 5, apartado 4: 
Para determinar el alcance de la com

binaci6n de cualquiera de las actividades men
cionadas en los subapartados a) a c), apartado 
4, del artfculo 5, se considerara la existencia del 
establecimiento permanente si se torna en con
sideraci6n que la actividad combinada a la luz 
de circunstancias particulares, es meramente 
preparatoria o auxiliar. 

2. Con referencia al articulo 5, apartado 4, 
subapartado b): 

La expresi6n "establecimiento permanente" 
incluira el mantenimiento de un lugar fijo de 
negocios al s6lo efecto de comprar bienes o 
mercaderfas, cuando dichos bienes o mercader
fas son exportados por la empresa que mantie
ne esa base fija de negocios, no obstante lo 
dispuesto en el subapartado b ), apartado 4, del 
articulo 5. 

3. Con referencia al artfculo 7, apartado 3: 
Se entiende que, nada de lo establecido en el 

Acuerdo, obligara a un Estado Contratante a 
conceder la deducci6n total de ciertos gastos en 
la determinaci6n de la renta, cuando estos 
estan lirnitados de alguna manera por su 
legislaci6n interna o, en su caso, a permitir la 
deducci6n de cualquier gasta que, en raz6n de 
su naturaleza, generalmente no es computable 
de acuerdo eon la legislaci6n impositiva de ese 
Estado. 

4. Con referencia al artfculo 7, apartado 5, y 
artl'.culo 24: 

Las disposiciones del apartado 5 del artfculo 
7 no se aplicaran en el supuesto que, los bienes 
o mercaderias, referidos en dicho apartado, 
sean exportados por el establecimiento per
manente que realiz6 la compra. 
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5. Till artikel 12 
Begränsningarna i beskattningen vid källan 

som avses i stycke 2 är i fråga om Argentina 
föremål för de krav på registering, verifiering 
och tillstånd som föreskrivs i dess nationella 
lagstiftning. 

6. Till artikel 24 
Bestämmelserna i avtalet skall inte tolkas så 

att de hindrar en avtalsslutande stat från att 
tillämpa de bestämmelser för kapitalisering av 

som föreskrivs i dess nationella 
lagstiftning. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat detta protokoll. 

Som skedde i Buenos Aires den 13 desember 
1994 i två exemplar på finska, spanska och 
engelska språken, vilka alla tre texter har lika 
vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolk
ning är den engelskspråkiga texten avgörande. 

För Republiken 
Finlands regering: 

Heikki Haavista 

För Republiken 
Argentinas regering: 

Guida Di Tella 

5. Con referencia al articulo 12: 
La limitaci6n de la imposici6n en la fuente 

procedera, en el caso de Argentina, de acuerdo 
a lo dispuesto en el apartado 2, siempre que se 
cumplimenten los requisitos de registro, verifi
caci6n y autorizaci6n previstos en su legislaci-
6n interna. 

6. Con referencia al artlculo 24: 
Se entiende que las disposiciones de este 

Acuerdo, no seran interpretadas de manera que 
impidan a un Estado Contratante a aplicar las 
normas relativas a capitalizaci6n exigua previs
tas en su legislaci6n interna. 

En fe de lo cual los signatarios, debidamente 
autorizados al efecto, han firmado el presente 
Protocolo. 

Hecho en Buenos Aires, el 13 de diciembre 
de 1994, en dos originales en lengua finlandesa, 
castellana e inglesa, siendo los tres textas 
igualmente autenticos, prevaleciendo este ult
imo idarna en caso de diferencia de interpetac
i6n. 

Por el Gobierno de la 
Republica de Finlandia: 

Heikki Haavista 

Por el Gobierno de la 
Republica Argentina: 

Guida Di Tella 




