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framställning till Ålands landsting angående regeringens till Riksdagen överlämnade proposition med
förslag till lag om godkännande av vissa bestämmelser i det med Sovjetunionen ingågna avtalet be träffande vissa beskattningsfrågor.
Enligt 11

2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för
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Åland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall till
lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft
inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller ändring av eller avvikelse
från stadganden i

självstyrelselagen. I anseende härtill och då

ovannämnda avtal för Finlands del kan utvidgas till att även
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landskapet Åland, på vilket område 'Lands -

1 mom. 3 punkten självstyrelselagen till-
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kommer · iag.s t :i f tningsbehörighet i landskapet, erfordras Landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande
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Med bifogande av regeringens . proposition, som ' jämväl
innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås
att Ålands landsting måtte uttala
sig huruvida lagens ikraftträdande
i

landskapet Åland till de delar

sagda avtal innebär avvikelse från

t,

l
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i det med Sovjetunionen ingångna avtalet
beträffande beskattningsfrågor.

sjä l vstyre l selagen är ö nskvärt .
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.

He l singfors den 4 november 1977.
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I propositionen föreslås att riksdagen måtte
godkänna det med Sovjetunionen den 15 april
1977 ingångna avtalet beträffande beskattningsfrågor. Syftemålet med avtalet är att reglera de
frågor rörande inkomst- och förmögenhetsskatter samt vissa socialskyddsavgifter som uppkommer i förbindelserna mellan Finland och
Sovjetunionen.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter det att
de avtalsslutande staterna meddelat varandra
att de uppfyllt förutsättningarna för avtalets
ikraftträdande.
I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftbringandet av de bestämmelser i avtalet, vilka
hör till området för lagstiftningen.

Justit i eminister

~~

Tuure Salo

'.....

ing ann överlämnalag om
r

i det

et beor.
ämnda
ärendet

ALLMÄN MOTIVERING.
De egna medborgarna i Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund (Sovjetunionen) beskattas för inkomst på grundval av inkomsttyp. Vid beskattning av löneinkomst varierar
skattesatsen mellan 8 och 13 procent. I fråga
om vissa inkomsttyper, exempelvis vissa yrkesinkomster eller royalties från utlandet, är skatteprocenten högre än de ovan nämnda. Arbetsgivaren innehåller skatten vid källan. Utländska
företag som har kontor i Sovjetunionen behöver emellertid inte innehålla skatt på de sovjetiska medborgares löneinkomster som arbetar
för dem. Utländska medborgare som i Sovjetunionen är anställda hos utländskt företag, betalar med vissa undantag inte skatt där.
.
Sovjetiska industriella företag, vilka övergått
till det system som förutsätts av 1965 års
ekonomiska reform, är skyldiga att till staten
erlägga en avgift som bestäms på grundval av
företagets inkomst. Även andra faktorer inverkar på beloppets storlek, exempelvis den
fasta egendom som företaget besitter. Vissa
företag erlägger dessutom en avgift av skattenatur som kallas fast hyresavgift . Företagen
överför efter vissa fonderingar sin vinst till
staten.
Utlänningar och utländska företag betalar i
allmänhet inte i Sovjetunionen skatt på grundval av inkomst. Utländska företag som har
koncession i Sovjetunionen samt där bosatta

sidents

utlänningar är emellertid i princip skattskyldiga
i Sovjetunionen för sin inkomst.
Sovjetisk medborgare, som arbetar utomlands, är skattskyldig i Sovjetunionen endast för
lön som utbetalas i nämnda stat.
Enligt en förordning från år 1973 innehålls
i Sovjetunionen för upphovsmannaroyalty, som ·
betalas till utlandet, källskatt om 30 procent.
Förmånstagare som är bosatt utomlands · beskattas inte för industriell royalty i Sovjetunionen.
I Finland grundar sig skattskyldigheten vid
inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i fråga
om allmänt skattskyldig på hemviststatsprincipen och i fråga om begränsat skattskyldig på
källstatsprincipen. Detta innebär att person
som är bosatt i Finland beskattas såväl för
här förvärvad inkomst och för här belägen förmögenhet som för i utlandet förvärvad inkomst
och där belägen förmögenhet . Person som är
bosatt i utlandet beskattas i Finland för här
förvärvad inkomst och för här belägen förmögenhet. Den indirekta beskattningen, exempelvis omsättningsbeskattningen, grundar sig på
destinationslandsprincipen, enligt vilken beskattningen verkställs i den stat där respektive
nyttighet använts . I enlighet härmed befrias
nyttigheter som går på export från indirekta
skatter i exportlandet.
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Av internationellt godtagna, vid den direkta
beskattningen iakttagna principer följer, med
avvikelse från vad som är fallet beträffande den
indirekta beskattningen, att i ett avtalslöst tillstånd ofta uppstår internationell dubbelbeskattning. Detta sker bl.a. då två stater riktar
skatteanspråk mot samma person på grundval
av samma inkomst. För närvarande är detta
möjligt även i förbindelserna i;nellan Finland
och Sovjetunionen.
Mellan Finland och Sovjetunionen gäller två
separata avtal för undvikande av dubbelbeskattning, dels avtalet den 13 oktober 1970 om beskattning av royalties (Fördr.ser. 9/71), dels
överenskommelsen den 5 maj 1972 om lufttra·
fikföretags och deras personals ömsesidiga befrielse från skatter och socialskyddsavgifter
(Fördr.ser. 36/72).
Långtidsprogrammet för utvecklande och
fördjupande av det kommersiella och ekonomiska, industriella och vetenskapligt-tekniska
samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen
fram till år 1990 samt främjandet av samarbetet på kulturens och undervisningens område
förutsätter en grundligare reglering även av
beskattningsfrågorna än vad som varit möjligt
genom de separata avtalen. Därför fördes i
Moskva i oktober 1975, i Helsingfors i mars
1976 och i Moskva i oktober 1976 förhandlingar om ett avtal beträffande beskattningsfrågor. Såsom resultat av förhandlingarna undertecknades ett avtal i Moskva den 15 april
.1977. Till avtalet ansluter sig såsom en integrerande del ett protokoll.
Internationellt sett är inkomstbeskattningens
andel av statens inkomster i Sovjetunionen liten, vilket inte är fallet i Finland. Såsom ovan
nämnts sträcker sig inkomstbeskattningen i
Sovjetunionen i allmänhet inte till utlänningar
eller utländska företag. Vad Sovjetunionen beträffar, kan således internationell dubbelbeskattning inte anses vara ett lika centralt problem
som den i allmänhet är i de ekonomiska för. bindelserna mellan stater. Detta återspeglas
även i namnet på det med Sovjetunionen in-

gångna avtalet, som saknar omnämnande av
undvikande av internationell dubbelbeskattning.
Nämnda synpunkt eliminerar dock inte behovet
att ingå ett avtal, genom vilket uppkomsten av
internationell dubbelbeskattning förhindras eller
sådan beskattning lindras.
Avsikten med det avtal beträffande beskattningsfrågor som har ingåtts med Sovjetunionen
är i första hand att reglera, hur beskattningsrätten internationellt uppdelas mellan de avtalsslutande staterna. Genom en på avtal grundad
uppdelning av beskattningsrätten undviks också dubbelbeskattning i så stor utsträckning som
möjligt. Vissa bestämmelser i avtalet innebär
dessutom att finansministerierna i de avtalsslutande staterna kan inleda samarbete i beska ttningsfrågor.
Emedan utlänningar och utländska företag i
flesta fall inte beskattas i Sovjetunionen, har
det med tanke på regleringen av de ekonomiska
förutsättningarna för samarbetet mellan staterna ansetts vara ändamålsenligt att på grundval av ömsesidighet i avtalet beträffande beskattningsfrågor inta bestämmelser om mer
omfattande skattefrihet än vad som enligt
finsk skatteavtalspraxis brukar beviljas den
andra avtalsslutande staten. Lättnaderna har
dock dimensionerats i enlighet med de företagsekonomiska förhållanden som råder i Finland
och enligt den likställiga behandling av
skattskyldiga som tillämpas i Finland.
Det avtal beträffande beskattningsfrågor som
har ingåtts med Sovjetunionen gäller skatter
och avgifter som utgår på grundval av förmögenhet, inkomst eller utbetalda löner. Den indirekta beskattningen omfattas inte av avtalet.
Avtalets struktur avviker på grund av skillnaderna mellan de avtalsslutande staternas beskattningssystem i väsentlig mån från den sedvanliga strukturen i de skatteavtal som Finland
ingått. I flera artiklar kan dock skönjas inflytande från andra skatteavtal, och exempelvis
artikeln om avtalets tillämplighet på personer
har samma innehåll som artikel 1 i skatteavtalen i allmänhet.

DETALJERAD MOTIVERING.
Med stöd av artikel 1 i avtalet avgörs, om
avtalet skall tillämpas på vederbörande. Enligt
artikeln skall avtalet tillämpas på personer som
i beskattningshänseende anses ha hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande

staterna. Det mellan Finland och Sovjetunionen
ingångna avtalet beträffande beskattningsfrågor
tillämpas således inte på t.ex. i Sverige bosatt
sovjetisk medborgare som förvärvar inkomst i
Finland.
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Om person enligt finsk skattelagstiftning
vid en viss tidpunkt anses vara bosatt i Finland
och enligt sovjetisk skattelagstiftning vid samma tidpunkt anses vara bosatt i Sovjetunionen,
kan finansministerierna i de avtalsslutande staterna med stöd av bestämmelserna i artikel 3
stycke 6 och artikel 12 samt punkt 1 i protokollet träffa överenskommelse om, i vilken av
staterna personen i fråga vid tillämpningen av
avtalet skall anses vara bosatt.
Enligt artikel 2 gäller avtalet endast skatter
och avgifter som utgår på grundval av förmögenhet, inkomst och utbetalda löner. I Finland
skall avtalet i enlighet därmed tillämpas på
inkomst- och förmögenhetsskatten, kommunalskatten, kyrkoskatten, sjömansskatten och källskatten samt, med avvikelse från gängse avtalspraxis, även på försäkrads folkpensionspremie
och sjukförsäkringspremie samt på arbetsgivares
socialskyddsavgift. Sistnämnda avgift har intagits i avtalet, emedan det har ansetts ändamålsenligt att arbetsgivare befrias från skyldighet
att erlägga socialskyddsavgift med hänsyn till
att denne är befriad från skyldighet att erlägga
skatt på grundval av inkomst i vissa i avtalet
reglerade fall.
I fråga om Sovjetunionen gäller avtalet skatter och avgifter som enligt förbundslagstiftningen samt lagstiftningen i rådsrepublikerna
liksom även på lokal nivå utgår på grundval
av förmögenhet, inkomst eller utbetalda löner.
Förmögenhetsskatt finns för närvarande inte i
Sovjetunionen. Bestämmelsen har därför för
Sovjetunionens del intagits i avtalet för den
händelse att sådan skatt införs där.
De begrepp som används vid beskattningen
uppfattas ofta på olika sätt i olika stater. Därför brukar i skatteavtal intas definitioner som
säkerställer, att de för avtalets tillämpning
väsentliga begreppen är enhetliga. I artikel 3 i
avtalet ingår vissa allmänna definitioner.
I artikel 3 stycke 1 i avtalet definieras Sovjetunionen och i stycke 2 Finland. Till sistnämnda definition ansluter sig i fråga om landskapet Åland ett undantag som gäller kommunalbeskattningen. Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten och 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen för Åland ( 6 7 0 / 51 ) skulle avtalet med
Sovjetunionen beträffande beskattningsfrågor,
för att avtalet i Finland skulle kunna träda i
kraft som sådant, förutsätta godkännande av
Ålands landsting, om inte kommunalskatten i
landskapet Åland enligt artikel 3 stycke 2 i avtalet hade lämnats utanför tillämpningsområdet
för avtalet. Denna bestämmelse ger landskapet

3

möjlighet att inte ge sitt bifall till att avt-alet i
fråga om kommunalbeskattningen bringas i
kraft i landskapet, antingen i sin helhet eller
delvis, utan att ett sådant avgörande av landskapet fördröjer avtalets ikraftträdande i Finland i övriga delar. Avtalet eller del därav kan
emellertid genom beslut av Ålands landsting
enligt artikel 13 stycke 2 under där angivna
förutsättningar utvidgas till att omfatta kommunalskatten i landskapet Åland.
I artikel 3 i avtalet ingår utom definitioner
av uttrycken "Finland" och "SRRF" även definitioner av uttrycken "person med hemvist i
en avtalsslutande stat'', "en avtalsslutande
stat", "den andra avtalsslutande staten" och
"internationell trafik" samt "behörig myndighet", med vilken avses Finlands och Sovjetunionens finansministerier eller dessas befullmäktigade representanter. Definitioner ingår
utom i artikel 3 i avtalet även i artikel 4
styckena 2 och 3 (licensavgift), artikel 5
stycke 4 (representation) och i artikel 10
stycke 1 (fast egendom) . I det till avtalet
anslutna protokollet ingår likaså flera definitioner. I artikel 13 stycke 3 i avtalet ingår
en bestämmelse med tanke på de uttrvck som
inte uttryckligen har definierats i avtilet eller
i fråga om vilka sammanhanget inte föranleder
annat. Enligt denna bestämmelse har uttrycket
härvid den betydelse som det har enligt den
interna lagstiftningen i den avtalsslutande stat
där beskattningen verkställs .
Avtalet mellan Finland och Sovjetunionen
om beskattning av royalties befriar royalties för
upphovsrätt, som betalas från Sovjetunionen till
Finland, från källskatt om 30 procent i Sovjetunionen. Royalties som betalas från Finland till
Sovjetunionen är likaså befriade från den källskatt om 30 procent som skall innehållas enligt
3 § 2 mom. ( 469 /7 4) lagen om stats- och
kommunalskatt för begränsat skattskyldig. För
andra royalties än upphovsmannaroyalties uppbärs, såsom redan konstaterats i den allmänna
motiveringen, enligt den interna lagstiftningen
i Sovjetunionen inte källskatt.
Vid förhandlingarna om ett avtal på bred
bas om beskattningsfrågor ansågs det ändamålsenligt att inta bestämmelser om royalties i
det nya avtalet och att upphäva det separata
avtal som reglerar beskattningsrätten i fråga
om royalties. Artikel 4 i föreliggande avtal ersätter nämnda separata avtal. Samtidigt har det
ansetts onödigt att till det nya avtalet om
inkomstbeskattning överföra bestämmelserna
rörande omsättningsskatt i det separata avtalet.
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Dessa bestämmelser upphör att gälla när det
nya avtalet träder i kraft.
Artikel 4 i avtalet är till vissa delar mer
detaljerad och mer omfattande än ovannämnda
separata avtal om royalties. Enligt denna artikel uppbär den avtalsslutande stat, från vilken
licensavgiften erläggs, inte från betalningsmottagare med hemvist i den andra avtalsslutande
staten skatt för avgiften. Med licensavgift avses
i vidsträckt bemärkelse upphovsrättsliga royalties, industriella royalties samt vissa andra med
dessa jämförliga avgifter. Enligt punkt 5 i protokollet avses med apparatur och utrustning
som säljs och som anges i artikel 4 stycke 4
punkt a i avtalet endast enskilda exemplar som
säljs i enlighet med licensavtalet.
Även i artikel 5 stycke 7 i avtalet finns ett
omnämnande av royalty. Av denna bestämmelse
följer, att royaltyinkomst som förvärvats av
finskt företags representation (fast driftställe)
i Sovjetunionen inte beskattas där. Å andra
sidan skulle sovjetiskt företags representation i
Finland i ett avtalslöst tillstånd erlägga för här
förvärvad royalty kommunalskatt enligt därom
gällande stadganden. Till staten skulle representationen i egenskap av samfund erlägga 43
procent i inkomstskatt för royalty. Av artikel
5 stycke 7 i avtalet, jämförd med artikel 4
stycke 1, följer emellertid, att vid fastställande
av inkomstskatten för sovjetisk juridisk persons eller organisations representation i Finland inte skall beaktas de royalties den förvärvat.
Av 73 § 3 mom. beskattningslagen ( 482/
58) framgår, att i utlandet bosatt person eller
utländskt samfund kan beskattas i Finland för
inkomst av förvärvsverksamhet, även om de
inte har fast driftställe här. Det är dock en
vedertagen princip inom internationell avtalsrätt, att person som är bosatt i en avtalsslutande stat kan beskattas i den andra avtalsslutande staten för där förvärvad inkomst av
rörelse endast om denna inkomst kan hänföras
till inkomsten för där beläget fast driftställe.
Denna princip har intagits i artikel 5 stycke 1
i avtalet beträffande beskattningsfrågor. I enlighet därmed beskattas i Finland inkomst, som
sovjetisk juridisk person eller organisation förvärvar av näringsverksamhet i Finland, endast
om inkomsten är hänförlig till inkomsten för
representation som nämnda person eller organisation har i Finland. Med representation avses
enligt artikel 5 stycke 4 punkt b beträffande
inkomst, som har förvärvats i Finland, kontor
eller annan plats för bedrivande av näringsverk-
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samhet som person med hemvist i Sovjetunionen har inrättat i Finland enligt gällande lagstiftning i Finland. Begreppet "representation"
motsvarar således det begrepp "fast driftställe"
som används i skatteavtal som Finland ingått,
utan att dessa begrepp dock helt överensstämmer med varandra.
I punkt 6 i protokollet ingår ett omnämnande av artikel 5 stycke 1 i avtalet, enligt vilken
bl.a. inkomst av gemensamma planeringsarbeten
och vetenskapliga forskningsarbeten, provanvändning av varu-, maskin- och anläggningsmodeller, uthyrning, däri inbegripen leasing,
samt teknisk service av maskiner och anläggningar inte beskattas i den avtalsslutande stat
där verksamheten bedrivs, om inte dessa inkomster är hänförliga till inkomsterna för representation som person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten inrättats. Denna bestämmelse ändrar inte innehållet i artikel 5 stycke
1, utan den är endast ett exempel om tillämpning av sagda stycke.
I motsvarighet härtill beskattas inte i Sovjetunionen inkomsten av näringsverksamhet som
finskt företag eller person med hemvist i
Finland bedrivit i Sovjetunionen, om den inte
är hänförlig till inkomsten för där belägen
representation. Enligt sovjetisk lagstiftning kan
utländskt företag officiellt i Sovjetunionen befullmäktigas att öppna representation ( predstavitelstvo), som har rätt att där bedriva näringsverksamhet. En förutsättning för inrättande av representation är, att vederbörande företag varaktigt bedriver kommersiell verksamhet
med Sovjetunionen. Representationerna för underhandlingar, ingår avtal och bedriver annan
tillåten näringsverksamhet. I rättsligt hänseende är en representation ett fast driftställe för
ett utländskt företag, även om koncessionen
för representation enligt rådande praxis beviljas
endast för ett år i sänder.
Enligt artikel 5 stycke 2 i avtalet beskattas
inkomst, som enligt den interna lagstiftningen i
en avtalsslutande stat kunde anses vara förvärvad genom rörelse som bedrivits från representation, inte i den staten, om verksamheten är av biträdande eller förberedande art
i hänseende till personens huvudsakliga verksamhet. För Finlands del kan såsom exempel
nämnas ett fall där en person här har ett stadigvarande inköpsställe. Enligt intern finsk lagstiftning anses en sådan plats för affärsverksamhet utgöra fast driftställe, till vilket skall hänföras en viss del av det totala beloppet av
vederbörande persons inkomst av rörelse.
1

Även om inkomst av rörelse alls inte uppkommer kan vederbörande vid kommunalbeskattningen påföras skatt. Beskattningen verkställs härvid enligt 72 § 1 mom. 4 punkten
beskattningslagen som s.k. beskattning enligt
prövning. Artikel 5 stycke 2 punkt a i avtalet
förhindrar likväl beskattning i det fall, att
platsen för affärsverksamhet enbart är ett
inköpsställe. Enligt samma artikel beskattas
inte heller i en avtalsslutande stat sådan inkomst, som anses härröra av verksamhet som
person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten bedriver från representation som är belägen i den förstnämnda staten, då fråga är
om uppbevaring eller lagring av varor (stycke
2 punkt b), förevisning av varur och produkter, utställning av utställningsföremål, försäljning av utställda föremål efter utställningens
slut (stycke 2 punkt c) eller ombesörj ande av
reklam, insamling och meddelande av upplysningar samt marknadsföring (stycke 2 punkt d).
Förteckningen över undantag i stycke 2 i förevarande artikel är inte uttömmande. Även andra
än där nämnda funktioner, som inte i och för
sig utgör en del av ett företags huvudsakliga
verksamhet, anses vara av biträdande eller
förberedande art. Om ett företag å andra sidan
från samma plats för affärsverksamhet sköter
flera funktioner, av vilka en del under inga förhållanden kunde anses som biträdande eller
förberedande och andra åter - om enbart de
skulle handhas från ifrågavarande plats för affärsverksamhet - vore sådana, kan emellertid
den inkomst som är hänförlig till platsen för
affärsverksamhet i sin helhet beskattas i den
stat där platsen för affärsverksamhet är be-

~ägen.

I skatteavtalen ingår i regel en bestämmelse
om att utländskt företag inte beskattas i källstaten för rörelseinkomst som det där förvärvar genom affärsverksamhet, som det bedriver
genom förmedling av oberoende representant
såvida den verksamhet som representante~
härvid bedriver inte står i strid med dennes
sedvanliga verksamhet. En bestämmelse om
detta ingår i artikel 5 stycke 3 i avtalet. I
punkt 7 i protokollet ingår en kompletterande
bestämmelse, enligt vilken osjälvständig representant i Sovjetunionen för finskt företag anses bedriva försäljningsverksamhet genom förmedling av självständig representant då han
säljer varor eller tjänster till sovjetisk utrikeshandelsorganisation. I dessa fall utgör det finska företagets representant i Sovjetunionen inte
representation.

5

Enligt den protokollsanteckning som anges i
föregående stycke har överenskommits, att företag som i Finland verkar såsom mäklare kommissionär eller annan självständig repre;entant
i enlighet med här gällande lagstiftning, anses
sasom sådan oberoende av om det ägs av
person med hemvist i Finland eller utomlands
eller utländskt företag eller utländsk organisati?n.. Om t.ex. sovjetisk utrikeshandelsorgarusauon helt eller delvis äger finskt företag, som verkar såsom dess representant,
bedöms nämnda representants självständighet på andra grunder än på basen av
äganderättsförhållandena, exempelvis på basen av organisation eller faktisk verksamhet.
Självständig representant beskattas enligt finsk
skattelagstiftning för de inkomster denne förvärvar. Om sovjetisk utrikeshandelsorganisation
här har en plats för bedrivande av näringsverksamhet, från vilken näring .bedrivs också
på annat sätt än genom förmedling av självständig representant, beskattas inkomst, som förvärvas genom verksamhet från denna representation, i Finland. Om representations näringsverksamhet inskränker sig uteslutande till verksamhet som bedrivs genom förmedling av självständig representant, beskattas inkomsten inte
här.
0

Ovan har i samband med artikel 4 behandlats artikel 5 stycke 7 i avtalet till den del den
gäller licensavgifter. Av detta stycke i avtalet
följer, att för licensavgift som representation
uppburit inte beskattas i den stat där representationen är belägen. Av samma avtalspunkt
följer vidare, att representation inte beskattas
i den stat där den är belägen för inkomst som
förvärvats genom transport, utförd med fartyg som är registrerat i en avtalsslutande stat
och går i internationell trafik, enlighet med
vad närmare bestämts i artikel 7 stycke 1 i avtalet.
Bestämmelsen i artikel 6 stycke 1 i avtalet
gäller uppdelningen mellan de avtalsslutande
staterna av rätten att beskatta byggnadsprojekt.
Enligt detta stycke beskattas person med hemvist i en avtalsslutande stat, med vilken enligt
allmänna definitioner således även avses juridisk
person, inte i den andra avtalsslutande staten
för inkomst av byggnadsföretag i den sistnämnda staten, om arbetet på byggnadsplatsen
varar högst 12 månader. Denna bestämmelse,
som endast gäller annan inkomst än löneinkomst, motsvarar den bestämmelse som vanligen ingår i de skatteavtal som Finland har in-
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gått. Motsvarande bestämmelse om löneinkomst vanlig bestämmelse, enligt vilken person med
ingår i artikel 8 stycke 1 punkt b i avtalet. hemvist i en avtalsslutande stat inte beskattas
Inom ramen för det i den allmänna motive- i den andra avtalsslutande staten för inringen nämnda långtidsprogrammet kommer komst av installationsarbete som utförts där,
stora byggnadsprojekt på lång sikt att förverk- såvida arbetet varar högst 12 månader. Enligt
ligas. Det har av särskilda orsaker ansetts nöd- punkt 8 i protokollet åsyftas med inkomst av
vändigt att förverkliga dessa projekt i den and- installationsarbete som anges i artikel 6 stycke
ra avtalsslutande staten pä grundval av ömsesi- 2 i avtalet annan inkomst än löneinkomst. På
dig skattefrihet. Därför har överenskommits att löneinkomst av installationsarbete tillämpas beskattefriheten för inkomst av byggnadsföretag i stämmelsen i artikel 8 stycke 2 i avtalet.
den stat där byggnadsprojektet är beläget i
Enligt bestämmelsen i artikel 6 stycke 2 i avoundgängliga fall på ansökan kan utsträckas talet beskattar källstaten inte inkomst av intill att gälla även sådant vid byggnadsföretag stallationsarbete, som person med hemvist i
utfört arbete, som varar mer än 12 månader. den andra arbetsslutande staten har utfört i den
Motsvarande bestämmelse finns inte i något förstnämnda staten ens i det fall, a tt arbetet
skatteavtal som Finland har ingått.
varar mer än 12 månader, om arbetet utförs i
Enligt en ståndpunkt som vid avtalsförhand- samband med leverans av maskiner och anlägglingarna framfördes av den finska delegationen ningar från den ena avtalsslutande staten till
och som godkändes av båda förhandlingspar- den andra staten. En bestämmelse av samma
terna avser uttrycket " .. . kan i nödvändiga fall' innehåll ingår i det skatteavtal som den 31
avstå från beskattning ... " att tvingande skäl januari 1975 ingicks med Tjeckoslovakien
föreligger för att bevilja skattefrihet. En förut- (Fördr.ser. 67/76) .
sättning för beviljande av skattefrihet ansågs vid
Enligt artikel 6 stycke 3 i avtalet befriar
avtalsförhandlingarna bl.a. vara att inget finskt skattefriheten i fråga om byggnadsprojekt och
företag eller inget annat utländskt företag än installationsarbete även vederbörande från skylett sovjetiskt konkurrerar om vederbörande dighet att erlägga ·a rbetgivares socialskyddsavbyggnadsprojekt i Finland. Avtalsbestämmelsen gift.
tillämpas således på sådana fall, där beställning
Enligt artikel 7 stycke 1 i avtalet beskattas
av byggnadsarbete direkt hos ett sovjetiskt före- inkomst som förvärvats genom transport med
tag beror på att detta besitter särskild sak- vattenfarkost i internationell trafik inte i en
kunskap eller insikt och färdighet, som andra avtalsslutande stat, om transportverksamheten
saknar, eller på någon annan med dessa järn- bedrivs av person med hemvist i den andra av.förlig, för förverkligandet av byggnadsprojektet talsslutande staten med vattenfarkost som är
oundgänglig omständighet. Avtalsbestämmel- registrerad i sistnämnda stat. Denna bestämmelsen skall tolkas så, att avsikten inte är att i be- se gäller även inkomst som är hänförlig till
skattningshänseende försätta sovjetiska före- . representation vilken transportföretaget har i
tag i en privilegierad ställning vid anbudsför- källstaten.
farandet . Frågan om beviljande av skattefrihet
Enligt artikel 7 stycke 2 i avtalet beskattas
skall avgöras uteslutande med tanke på Finlands person med hemvist i en avtalsslutande stat i
nationalekonomiska intressen. Emedan bestäm- den andra avtalsslutande staten för inkomst
melsen innebär befrielse från skatt, skall den som han förvärvat genom annan internationell
tolkas snävt.
trafik än sådan som bedrivs med vattenfarkost
Uttrycket i artikel 6 stycke 1 i avtalet "Den och luftfarkost, om inkomsten är hänförlig till
behöriga myndigheten i den avtalsslutande inkomsten för representation som vederbörande
stat . . . kan avstå från beskattning ... " avser har i den sistnämnda avtalsslutande staten. Avför Finlands del, att finansministeriet, som i talet beträffande beskattningsfrågor gäller
emellertid inte inkomst som förvärvats genom
Finland är den behöriga myndighet som avses
i artikel 3 stycke 6 punkt b i avtalet, i de fall lufttrap.sport. På beskattning av sådan inkomst
där detta kan anses påkallat, har befogenhet tillämpas enligt artikel 7 stycke 4 fortfarande
att antingen bevilja eller avstå från att bevilja överenskommelsen om lufttrafikföretags och
sökanden skattefrihet. Avtalsbestämmelsen avser deras personals ömsesidiga befrielse från skatter
inte, att skattenämnden eller länsskattenämn- och socialskyddsavgifter. Bestämmelsen i artikel
den i dessa fall skulle ha en direkt på avtalet 7 stycke 2 i avtalet beträffande beskattningsgrundad rätt att avstå från att beskatta inkomst. frågor gäller således närmast landsvägs- och
I artikel 6 stycke 2 i avtalet ingår en sed- järnvägstrafik.

Enligt artikel 7 stycke 3 i avtalet befriar
skattefrihet, som gäller bedrivande av internationell trafik, även vederbörande från skyldighet
att erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift.
Aruikel 8 i avtalet gäller uppdelningen mellan
de avtals•slutande staterna av rätten att beskatta
löneinkomst och därmed jämförliga inkomster
i det fall aitt person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär lön eller annan ersättning i
den andra av!!alssluuande staten.
Av!!alet med Sovjetunionen beträffande beskattningsfrågor bygger på den inom den internationella skatterätten omfattade huvudprincipen, att löneinkomst får beskattas i den stat,
där arbetet har utförts. Liksom i skatteavtal i
allmänhet finns även i avtalet med Sovjetunionen beträffande skattefrågor undantag från
nämnda huvudregel. I sistnämnda avtal är dock
undantagen talrikare och går i viss·a avseenden
längre än i andm skatteavtal som Finland har
ingått.
Det allmännas:te undantaget från regeln, att
inkomst beskattas i den stat där arbetet har
utförts, ingår i börj-an av artikel 8 stycke 2.
Enligt denna bestämmelse medför den omständigheten, att p erson med hemvist i en avtalsslutande •Stat under en kort tid på grund av arbete vis1Jas i den andra avtalsslutande staten,
inte att skavt p åförs i. sistnämnda start.
I artikel 8 stycke 1 i avt•a let har uppräknats
vissa löneinkomster, för vilka person med hemvist eller medborgarskap i en avtals·s lutande stat
inte besk attias i den andra avtalsslutande staten.
Enligt punkt a i sagda stycke beskattas således
medborgare i en avtalsslutande stat inte i den
andra avtalsslutande staten för ersättning som
han uppburit för utförande av uppgifter hörande till den förstnämnda statens verksamhet.
Såsom statlig verksamhet anses exempelvis uppgifter som hör till vederbörande stats allmänna
förvaltning. Å andra sidan hänförs t.ex. sovjetisk utrikeshandelsorganisations verksamhet
inte till statlig verksamhet i detta hänseende.
Enligt artikel 8 ·s tycke 1 punkt b i avtalet
beskattas person med hemvist i en avtalsslutande
snat inte i den andra avtalsslutande staten för
löneinkomst, som han förvärvar för där utfört
arbete inom byggnadsföretag, vilket enligt artikel 6 stycke 1 inte beskattas i den ·s istnämnda
staten, för den tid för vilken inkoms•t en av
byggnadsföretaget inte beskattas i källstaten.
Enligt artikel 8 stycke 1 punkt c i avtalet
gäller skattefrihet i källstaten även inkomst,
som person med hemvist i en avtalsslutande

stat har erhållit i den andra avtalsslutande staten genom undervisning eller forskning eller
genom att delta i konferens, dock under högst
tre år. Förutsättning för skattefriheten är härvid inbjudan från ämbetsverk eller institution,
undervisningsanstalt eller vetenskapligt forskningsinstitut i denna andra stat. Denna punkt
i avtalet tillämpas inte då undervisningen,
forskningen eller deltagandet i konferens har
ägt rum huvudsakligen till enskild nytta för
person med hemvist i endera avtalsslutande
staten. Enligt punkt 9 i protokollet befrias
från beskattning i en avtalsslutande stat bl. a.
sådana personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten för att genomföra samarbetsprogram mellan regeringarna.
Enligt ·a rtikel 8 stycke 1 punkt d ri. avtalet
beskattas inte studerande, person som bedriver
fortsättningsstud~er eller praktikant med hemvist i en avtalsslutande stat som vistas i den
andra avtalsislutande staten huvudsakligen för
s.ina studier eller sin praktik, i denna andra
stat för stipendium eller för belopp som han
mottar för sitt uppehälle, sina studier eller sin
praktJik från källa utanför denna stat. Sådan
skattefrihet gäller under högst 6 år.
Enligt artikel 8 stycke 1 punkt e är personalen i kommunikations.medel, som används i in.ternationell sjöfart eller i internationell landsvägs- och järnvägstrafik, då denna personal har
hemvist i en avtalsslutande stat, i den andra
avtalsslutande staten befriad från skatt på löneinlrnmst av arbete som omedelbart ansluter sig
till trnnsportverbamheten. På beska t:tning av
person som arbeuar ombord på luftfartyg tilllämpas överenskommelsen rörande beskattning
av lufttrafikföretag och deras personal.
Dessutom innehåller artikel 8 stycke 2 i avtalet särskilda bestämmelser om montörer och
tekniska experter samt om journalister och
korrespondenter för tidningar, radio och television. I fråga om montörer och tekniska experter har skattefriheten utsträckts att gälla
vistelse som varar högst 365 dagar under två
på varandra följande kalenderår samt i fråga
om journalister och korrespondenter vistelse
som varar högst 730 dagar under tre på varandra följande kalenderår. Grunden för bestämmelsen om montörer och tekniska experter
är särskilt den omständigheten att provdrift och
därmed jämställbara justeringsarbeten samt reparationsarbeten vanligen pågår länge. Bestämmelsen om journalister och korrespondenter
tillmättes under avtalsförhandlingarna särskild
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betydelse från sovjetisk sida. Beviljandet av
skattefrihet åt denna lilla persongrupp innebär
ett avsteg från den praxis Finland har tillämpat
i fråga om skatteavtal; bestämmelsen om denna
skattefrihet har dock intagits i avtalet med hänsyn till grannelagsförhållandena mellan Finland
och Sovjetunionen.
Enligt artikel 8 stycke 3 i avtalet tillämpas
den internati0nella rättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser på
de privilegier i beskattningshänseende som tillkommer diplomatiska och konsulära tjänstemän samt sovjetiska medborgare med anställning vid Sovjetunionens handelsrepresentation
i Finland.
Artikel 9 i avtalet gäller sådan annan inkomst än löneinkomst som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär från källa i
den andra avtalsslutande staten. Denna inkomst
beskattas inte i källstaten, om den utgör ränta
på lån eller depositionsränta, inkomst av turneer och andra offentliga uppträdanden, pris i
idrottstävling eller därmed jämförlig ersättning
eller inkomst genom försäljning av egendom
som erhållits genom arv eller såsom gåva.
Artikel 10 i avtalet gäller uppdelning av
beskattningsrätten vid förmögenhetsbeskattningen. Trots att förmögenhetsskatt för närvarande inte finns i Sovjetunionen, har det ändå
ansetts ändamålsenligt att i avtalet ta in en
artikel som gäller förmögenhetsbeskattning.
Enligt artikel 10 stycke 1 i avtalet beskattas
fast egendom, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och som är belägen
i den andra avtalsslutande staten, inte i den
stat där personen i fråga har hemvist. I punkt
10 i protokollet har intagits en definition på
begreppet fast egendom, som för vardera avtalsslutande statens del grundar sig på den interna
lagstiftningen i respektive stat.
Huvudregeln vid beskattning av lös egendom
i representation är att sådan egendom beskattas
i den stat där representationen är belägen
(artikel 10 stycke 2 ) . Om det dock är fråga
om representation, som uteslutande bedriver inköp av varor, uppbevaring eller lagring av varor, förevisning av varor och olika produkter eller annan därmed jämförlig verksamhet eller verksamhet som är av biträdande eller förberedande art i hänseende
till företagets huvudsakliga verksamhet, exempelvis ombesörjande av reklam, insamling
och meddelande av upplysningar, beskattas representationens lösa egendom inte i den stat
där representationen är belägen (artikel 10

stycke 3). Transportmateriel, som innehas av
person med hemvist i en avtalsslutande stat och
används i internationell trafik, och lös egen.
dom, som hänför sig till användningen av sådan materiel, beskattas inte i den andra avtals.
slutande staten (artikel 10 stycke 4). Även i
andra fall har rätten att beskatta lös egendom,
som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, förbehållits denna stat (artikel 10 stycke 5 ) .
Enligt artikel 11 i avtalet meddelar finansministerierna i de avtalsslutande staterna, inom
ramen för de gränser som den interna lagstiftningen i dessa stater uppställer, varandra
upplysningar om ändringar i respektive skatte.
lagstiftning och på begäran annat sådant material som erfordras för verkställande av beskatt- '
ning. Enligt denna bestämmelse har en avtalsslutande stat möjlighet att erhålla uppgifter
exempelvis om en i den andra avtalsslutande
staten bosatt persons inkomster.
Enligt artikel 12 i avtalet kan finansministerierna i Finland och Sovjetunionen eller deras
befullmäktigade representanter särskilt överenskomma om tillämpningen av avtalet. I enlighet
med denna artikel överenskommer finansministerierna enligt punkt 1 i protokollet om, i
vilken av staterna en sådan person skall anses
ha hemvist som vid beskattningen i Finland
anses ha hemvist i Finland och vid beskattningen i Sovjetunionen anses ha hemvist där.
Sådana fall kan emotses i början av avtalets
tillämpningstid. Enligt artikel 12 i avtalet strävar finansministerierna i de avtalsslutande staterna även till att verka för att skatter, som
skall erläggas i en avtalsslutande stat, blir
uppburna.
Artikel 13 stycke 1 i avtalet innehåller huvudprincipen i fråga om avtalets sakliga utsträckning. Enligt denna princip begränsar d~
avtalsslutande staterna, på sätt som bestäms 1
avtalet, sin på den interna lagstiftningen g.run~
dade rätt att beskatta person med hemvist 1
den andra avtalsslutande staten. Principen kompletteras genom en bestämmelse om, att i sådana fall som inte berörs av de bestämmelser
som inskränker en avtalsslutande stats beskatt·
ningsrätt, tillämpas den interna lagstiftningen i
den avtalsslutande staten i fråga. Avtalet innehåller t.ex. inte någon bestämmelse om inskränkning av rätten att beskatta dividend. Det faktum
att ingen bestämmelse härom har intagits i avtalet beror på skillnaderna mellan de ekonomiska systemen i Finland och i Sovjetunionen.
Utländska investeringar i Sovjetunionen är inte
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möjliga. Emedan dividender därför inte kan
inflyta från Sovjetunionen till Finland, skulle
ingen faktisk ömsesidighet föreligga i fråga om
en avtalsbestämmelse som skulle begränsa beskattningen av dividend vid källan. Därför har
i Finland bibehållits en fullständig källbeskattning i fråga om dividender som betalas till
Sovjetunionen. Detta innebär, med beaktande
av artikel 13 ,stycke 1 i avtalet, att dividendinkomst, som person med hemvist i Sovjetunionen uppbär, beskattas här enligt 3 § 2
mom. lagen om stats- och kommunalskatt för
begränsat skattskyldig genom innehållning av
25 procent av dividendens totalbelopp i källskatt.
Artikel 13 stycke 2 i avtalet har behandlats
ovan i samband med motiveringen till artikel
3 stycke 2.
Såsom ovan redan har påpekats, har enligt
artikel 13 stycke 3 i avtalet vid tillämpningen
av detta varje uttryck, som inte uttryckligen
har definierats eller i fråga om vilket sammanhanget inte föranleder annat, den betydelse
som uttrycket har enligt den interna lagstiftningen i den avtalsslutande stat där beskattningen verkställs.
Enligt artikel 14 i avtalet träder detta i
kraft 30 dagar efter den dag då båda avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de
har uppfyllt de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande.
Avtalet tillämpas i fråga om skatt vid källan
på inkomstbelopp som har uppburits den 1
januari det kalenderår som följer närmast efter

det år då avtalet träder i kraft eller senare
samt i fråga om övriga skatter på inkomst och
på förmögenhet på skatter som bestäms för
skatteperioder villrn börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare. Om de
meddelanden som avtalet förutsätter överlämnas senast under november i år, tillämpas avta- ,
let i Finland i fråga om källskatt räknat från
den 1 januari 1978 samt i fråga om övriga
skatter första gången vid beskattningen för
skatteåret 19 78.
Enligt artikel 15 i avtalet gäller avtalet tillsvidare. Avtalet kan sägas upp tidigast då tre
år har förflutit från dagen för dess ikraftträdande.
Emedan ifrågavarande avtal beträffande beskattningsfrågor innebär avvikelse från gällande
skattelagstiftning kräver avtalet riksdagens godkännande.
Med stöd av vad ovan anförts föreslås i enlighet med 33 § regeringsformen,
att Riksdagen måtte godkänna de bestämmelser i det mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas
Förbund ingångna avtalet beträffande
beskattnings/rågar, vilka kräver Riksdagens samtycke.

Emedan ifrågavarande avtal innefattar bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, förelägges Riksdagen samtidigt till antagande följande lagförslag:
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I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

lat
Bestämmelserna i det i Moskva den 15 april
1977 mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund ingångna avtalet beträffande beskattningsfrågor är, för så

vitt de hör till området för lagstiftningen, i
kraft 'Såsom om dem överenskommits.
Närmare stadganden om verkställigheten av
denna lag utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 21 oktober 1977.
Republikens President
URHO KEKKONEN

ifrågai land-

Minister för utrikesärendena Paavo Väyrynen
2 1677008860
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Artikel 2

(Översättning)

Skatter som avses
AVTAL
mellan Republiken Finland och Socialistiska
Rådsrepublikernas Förbund beträffande
beskattningsfrågor
Republiken Finlands President och Presidiet
för Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds
Högsta Råd,
som har såsom utgångspunkt det vänskapliga grannelagsförhållandet mellan länderna, vilket grundar sig på det mellan Republiken
Finland och Socialistiska Rådsrepubliker·
nas Förbund den 6 april 1948 ingångna fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt
bistånd;
som önskar ingå ett avtal beträffande beskattningsfrågor; och
som bekräftar att de i enlighet med Europeiska säkerhets- och .samarbetskonferensens slutdokument, som undertecknades i Helsingfors den 1 augusti 197 5, strävar att ytterligare utveckla och fördjupa sitt ekonomiska, industriella och tekniska samarbete särskilt i avsikt att undvika dubbelbeskattning;
har i detta syfte beslutat ingå detta avtal
och med anledning härav till sina befullmäktigade ombud förordnat:
Republiken Finlands President - Republiken Finlands ekonomi- och kansliminister Ahti
Karjalainen,
Presidiet för Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Högsta Råd Sociailistiska Rådsrepublikernas Förbunds utrikeshandelsminister Nikolai Semjonovitj Patolitjev,
som, efter att ha utväxlat sina fullmakter,
som befunnits i god och behörig form,
har överenskommit om följande:
Artikel 1

corJIAIDEHME

a ) I Socialistiska Rådsrepublikernais Fö.rbund, skatter och avgifter, som enligt förbundslagstiftningen samt lagstiftningen i rådsrepublikerna, liksom även på lokal nivå, fastställts
att utgå på grundval av .förmögenhet, inkomst
eller utbetalda löner;

I1pe3Mp;eHT cf>l1HJUIH,D;CKoi1 Pecny6Jil1Kl1 l1

CKJ1X OTHOIIIeHJ1M, cyrn;ecTBYlOIIJ;l1X Me)K,D;Y
CTpaHaMl1 J1 OCHOBbIBalOIIJ;l1XC5I Ha ,n:oroBop e
0 p;p)')K6e, COTpyp;HJ1qecTBe J1 B3al1MHOM noMOIIJ;l1 Me)Kp;y cf>l1HJI5IH,D;CKoi1 Pecny6nl1KO:i.'i:
l1 Co103oM CoBeTcKMX CoQMaJil1CTJ1qecKl1X
Pecny6nl1K OT 6 anpen.51 1948 rop;a;
)KeJia.51 3aKnlOqJ1Th cornaIIIeHMe no BOrrpocaM Hanoroo6Jio)KeHl15I l1 nop;TBep)Kp;aH
CBOe CTpeMJieHJ1e, B COOTBeTCTBJ1J1 c 3aKJilOqJ1TeJihHbIM aKTOM CoBern;aHl15I rro 6e3orracTHOCTl1 H coTpyp;HJ1qecTBy B EBporre,
nop;rrMcaHHhIM B XenhCl1HKl1 1 aBrycTa 1975
rop; a , K p;aJihHe:WIIIeMy pa3Bl1Tl110 l1 yrny6neHl110 3KOHOMJ1qecKoro, rrpOMblllIJieHHOfO J1
TexHJ1qecKoro coTpyp;HJ1qecTBa l1 B QeJI5IX
J136e)KaHl15I p;Bo:WHoro Hanoroo6no)KeHl15I;
peurnnM 3aKn10qJ1Th HacTo5Irn;ee CornaIIIeHl1e J1 Ha3HaqJ1JIJ1 B 3TOM CB5!3J1 CBOJ1MJ1
YrronHoMoqeHHhIMl1 :
I1pe3Mp;eHT cf>l1HJI5IH,ll;CKoi1 Pecny6nl1Kl1 Ml1Hl1CTpa 3KOHOMJ1Kl1 M KaHQeJI5Ipl1i1 cf>l1HJI5IH,ll;CKOM Pecny6nl1Kl1 AxTl1 Kaph5IJia~HeHa,
I1pe3l1,D;l1YM BepxoBHoro CoBeTa Co103a
CoBeTCKl1X CoQMaJil1CTJ1qecKl1X Pecrry6JIMK
Ml1Hl1CTpa BHeIIIHei1 ToproBJIJ.1 Co103a
CoBeTCKMX CoQl1aJil1CTJ1qecKl1X Pecny6nl1K
I1aTOJIJ1qeBa Hl1KOJia5I CeMeHOBJ1qa,
KOTOpbie nocne o6MeHa CBOJ1Ml1 IIOJIHOMO·

u

b) I Republiken Finland, skatter och avgifter, däri inbegripen kommunalskatten, som
enligt finsk lagstiftning utgår på grundval av
förmögenhet, inkomst eller utbetalda löner.

Ha

sidents

HacTo5Irn;ee CornaIIIeHMe pacrrpocTpam1 e T-

ing an-

1

Personer på vilka avtalet är tillämpligt

Jlmi;a, K KOTop1>1M npHMeHJieTCJI CorJiameu 11e

Detta avtal tillämpas på personer som i beskattningshänseende anses ha hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

HacTo5Irn;ee CornaIIIeHMe rrpl1MeH5IeTC5I K
JIJ1QaM, KOTOpbie c TOqKJ1 3peHJ15I Hanoroo6JIO)KeHJ15I paccMaTpl1BalOTC5I KaK J1Mel0rn;Me IIOCT05IHHOe MeCTOrrpe6bIBaHJ1e B O,D;HOM
M3 ,n:oroBapl1BalOIIJ;l1XC5I focyp;apCTB J1JIJ1 B
o60l1X ,n:oroBapl1BalOIIJ;l1XC5I focyp;apcTBaX.

a) rrpl1MeHl1TeJihHO K Co103y CoBeTCKl1X
COQl1aJIJ1CTJ1qecKl1X Pecny6nl1K B3l1MaeMhie c MMyrn;ecTBa, ,D;OXO):\a, 3 a pa6oTHOM
nnaTbI Hanorl1 M c6ophr, npep;ycMoTpeHHbre
06rn;eco103 HbIM 3aKOHOp;aTeJibCTBOM J1 3aKOHO,D;aTeJibCTBOM COl03HbIX pecny6JIJ1K, a TaK)Ke HaJIOfl1 J1 c6 o pbI, ycTaHOBJieHHbie Ha
MeCTHOM ypoBHe ;

b) rrpl1MeHl1TeJihHO K cf>MHJI5IH,D;CKOi1 Pecny6nl1Ke B3J1MaeMhre c MMyrn;ecTBa, p;oxop;a, 3apa6oTHOM rrnaTbI HaJIOfM M c6opbI,
npep;yCMOTpeHHbie 3aKOHO,D;aTeJibCTBOM cf>MHJI5IH,D;CKOM Pecny6JIMKM, B TOM qJ1cne KOMMYHaJibHhri1 Hanor.
CTaTb.51

3

Allmänna definitioner

0 6~11e onpe.zi;eJieu11J1

I detta avtal har nedanstående uttryck följande betydelse:
1. "SRRF" åsyftiar Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund och åsyftar, då det användes
i geografisk bemärkelse, alla rådsrepublikers
territorier. Detta uttryck inbegriper även:

TepMMHhr,
rrpMBO,D;HMhre B
HaCT05IIIJ;eM
CornaIIIeHMM, MMelOT cnep;y10rn;ee 3HaqeHMe:

a) SRRF:s territorialvatten,
b) bottnen och dess underlag inom de submarina områden som utanför territorialvattnen
gränsar .till SRRF: s kust och öar och med
avse:nde på vilka SRRF enligt sin lagstiftning
och 1 överensstämmelse med internationell rätt
utövar sina suveräna rättigheter för att utforska och utnyttja naturtillgångarna inom dessa
områden.
2. "Finland" åsyftar Republiken Finland
och åsyftar, då det användes i geografisk bemärkelse, Republiken Finlands territorium· beträff~nde kommunalskatten inbegriper u{trycket icke landskapet Åland. Detta uttryck inbegriper även:

a ) Finlands territorialvatten,
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KOTOp1>1e pacnpOCTpaIDieTCJI
CorJiameHI1e

Artikel 3

HJ1)Kecnep;y10rn;eM:

CTaTh5I

HaJIOrH,

2

C5I Ha CJie):\ylOIIJ;l1e HaJIOfl1:

I1pe3l1,D;l1YM
BepxoBHoro
CoBeTa
Co103a
CoBeTCKl1X COQl1aJil1CTJ1qecKl1X Pecny6nl1K,
J1CXO,D;5I J13 p;p)')KeCTBeHHbIX p;o6pococep;-

IIOJIHOM rrop.51,D;Ke,
,n;oroBopMnl1Ch o

avtalet

Skatter som avses i detta avtal är:

Mem.zi;y <l>HHJIJIH)l;CKOH Pecny6JIHKOH 11 Co1030M CoBeTCKHX Co~11aJIHcT11qec1rnx Pecny6JIMK no BOilpOCaM HaJioroo6JIO:>KeHMJI

qJ15IMJ1, Hai1p;eHHbIMJ1 B ,D;OJI)KHOM ciJopMe

CTaTbJI

1 . «CCCP» 03Ha'IaeT Co103 CoBeTCKMx
CoQMaJIMCTM'IecKMX Pecny6nMK M rrpM ynoTpe6neHMM B reorpacj)M'IeCKOM CMbICJie Tepp vlTOpMlO Bcex COl03HbIX pecny6nMK.
3TOT TepMl1H TaK)Ke BKJilO'IaeT:

n överlämnalag om
r

et beor.
ämnda
ärendet

digheterna
ernatiorätt till
ningst frångå
rna för
ilk et
avtals-

a) TeppMTOpMaJihHhie BO,D;hI CCCP,

~) MOpCKOe

,D;HO M Hep;pa IIO,D;BO):\HbIX
paMoHoB, rrpl1nera10rn;Mx K n:o6epe)Khl0 MJIM
K ocTpoBaM CCCP, Ho Haxop;5IIIJ;MXC5I 3a rrpep;enaMM TeppMTOpMaJibHbIX BO,D;, B OTHOIIIeHMM KOTOphIX CCCP B cooTBeTCTBMM co
CBOMM 3aKOHO):\aTeJibCTBOM M Me)K):lyHapop;H bIM rrpaBOM ocyrn;ecTBJI5IeT CBOJ1 cyBepeHHhie npaBa B QeJI5IX pa3Bep;rrn M pa3pa6oTKM
rrpMpO,D; HbIX pecypCOB TaKMX pai1:0HOB .

2 . «cf>J1HJI5IH,D;M5I» 03Ha'IaeT cf>MHJI5IH,D;CKYlO
Pecny6nl1KY M rrpl1 yrroTpe6neHJ1M B reorpacPM'IeCKOM CMbICJie TeppMTOpMlO cf>MHJI5IH,D;CKOM Pecny6JIJ1KM; B OTHOIIIeHJ1M KOMMyHaJihHOro Hanoroo6no)KeHM5I TepMl1H He
pacrrpocTpaH5IeTC5I Ha rrpOBMHQMlO AnaHp;CKMX OCTpOBOB.
3TOT TepMI1H TaK)Ke BKJilO'IaeT:

i det

vtal,
r dock
lat
errito r itorde
digare

ifrågai

land-

a) TeppMTOpMaJibHbie BO,D;bI cf>MHJI5IH,D;l1J1,

öreslå
Republi'rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

Nr 181

12

b) de områden som gränsar till Finlands
territorialvatten och inom vilka Finland enligt
sin lagstiftning och i överensstämmelse med
internationell rätt utövar sina suveräna rättigheter för att utforska och utnyttja naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag.

3. "Person med hemvist i en avtalsslutande stat" åsyftar:
a) beträffande person med hemvist i SRRF,
juridisk person, som är grundad i överensstämmelse med lagarna i SRRF eller någon
av rådsrepublikerna, eller annan organisation,
som i SRRF i beskattningshänseende anses
såsom juridisk person, samt fysisk person, som
med avseende på beskattning i SRRF har stadigvarande boningsort i SRRF,

b) beträffande person med hemvist i Finland, fysisk person, bolag eller annan sammanslutning, som enligt finsk lagstiftning är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning,
plats för ledning eller annan sådan omständighet.

4. "En avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Finland eller
SRFF, alltefter som sammanhanget kräver.

5. "Internationell trafik" åsyftar bedrivandet av trafik med vattenfarkost, motorfordon
eller järnvägsmateriel mellan platser i olika stater. Om trafiken bedrives uteslutande mellan
platser inom en avtalsslutande stats territorium, anses den icke som internationell trafik.

6. "Behörig myndighet" åsyftar:
a) i SRRF, SRRF: s finansministerium eller
dess befullmäktigade . representant,
b) i Finland, Finlands finansministerium eller dess befullmäktigade representant.
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Artikel 4
b) npMneralOlllMe K Tepp11T_op11aJibHhIM BOJ-J.aM <l>MHJI5IH,Il.1111 paii:OHbI, B OTHOilleH11M KOLicensavgift
TOpbIX <P11HJI5IH):(115! B COOTBeTCTB11M CO CB011M
3aKOHO,Il.aTeJibCTBOM M
Me)K):(yHapO):(HbIM
1. Licensavgift, som härrör från källa i en
npaBOM OCyllleCTBJrneT CB011 cyBepeHHhie
avtalsslutande stat och erlägges till person med
npaBa B u;en5Ix pa3Be):(KM M pa3pa6oTK11 np11hemvist i den andra avtalsslutande staten, bepo):(HhIX pecypcoB MOpCKOrO ):(Ha 11 He):(p
skattas icke i den förstnämnda avtalsslutande
IIO,Il.BO):(HbIX pai:JOHOB.
staten.
3. «flmw c IIOCT05IHHbIM MeCTOnpe6hIBaH11eM B ,[(oroBap~rnalOllleMC5! focy,Il.apcTBe»
2. I denna artikel avses med uttrycket "li03Ha1!aeT:
censavgift" alla slag av avgifter som erlägges
a) np11Mem1TeJibHO B JI11IW c IIOCT05IHHblM
MecTonpe6hrnatt11eM B CCCP - 10pMJ-J.M1Ieför:
CKoe nMu;o, o6pa3oBaHHOe no 3aKoHaM CCCP
11JI11 n106oii: C0103HOM pecny6JIMK11, 11Jll1
a) försäljning eller nyttjande av eller rätt
J-J.pyry10 opraH113aJ:~1110, KOTopa5! c T01!KJ1 I
att nyttja upphovsrätt till vetenskapliga, litte3peH115! ttanoroo6no;>KeH115! B CCCP pacrära eller konstnärliga verk,
cMaTp11BaeTc5! KaK 10pMJ-J.111!eCKOe JI11D;O, a
b) försäljning eller nyttjande av eller rätt
TaK}Ke cP113111!eCKOe JI11D;O, 11Me10lllee c T01!KJ1
att nyttja uppfinningar (oberoende av om de
3peH115! Hanoroo6no:>KeHM5! B CCCP nocT05IHgenom patent eller uppfinnarintyg åtnjuter
Hoe MeCTO)K11TeJibCTBO B CCCP;
skydd eller inte),
b) np11MeH11TeJihHO K n11u;y c IIOCT05IHHhIM
c) försäljning eller nyttjande av eller rätt
MeCTOIIpe6bIBaH11eM B <P11HJI5IH):(11M - cPM311att
nyttja industriell eller allmännyttig modell
1IeCKOe JIMD;O, 06llleCTBO MJIM J-J.pyroe 06'hd)
försäljning eller nyttjande av eller rät~
e):(l1HeH11e, KOTOpoe B COOTBeTCTBMM c 3aKOatt nyttja tfabriksmärke, varumärke eller serHO):(aTeJibCTBOM <l>MHJI5IH):(li111 o65!3aHO TaM
vicemärke,
nnaT11Tb Hanar Ha OCHOBe IIOCT05IHHOrO MeCe) försäljning eller nyttjande av eller rätt
TO)KHTeJibCTBa, MeCTOnpe6hrnamrn, MeCTOatt nyttja firma eller annan motsvarande ~ förHaXO)K):(eHH5! pyKOBOf:\Hlllero opraHa 11n11
mögenhet,
J-J.pyroro aHanor111!Horo r<p11Tep115I.
f) försäljning eller nyttjande av eller rätt
4. «0):(HO
,[(OrOBap11Ba10llleeC5I
focy- att nyttja datorprogram,
):(apCTBO» 11 «,[(pyroe ,[(oroBapHBa10llleec5I
g) försäljning eller nyttjande av eller rätt
rocy,Il.apCTBO» 03Ha1!aeT CCCP l1JI11 <l>MHJI5IHatt nyttja band för tiliverkning av grammoJ-l.M10 B 3aB11CMMOCTM OT KOHTeKCTa.
fonskivor och andra ljudupptagningar,
5. «Me)K):(yttapo):(HaH nepeB03Ka» 03Hah) försäljning eller nyttjande av eller rätt
1!aeT ocyllleCTBJieHMe nepeB03K11 MOpCK11M att nyttja band eller filmer för radio- eller
11 pel!HbIM CYJ-J.HOM, aBTOTpaHcnopTHhIM cpe):(- televisionssändningar.
CTBOM MJIM )KeJie3HO):(Op0)KHbIM TpaHcnop3. I denna artikel avses med uttrycket "liTOM Me)K):(Y IIYHKTaM11, HaX0):(5Ill111MHC5I B censavgift" även alla slag av avgifter som
pa3JIH1!HhIX rocy):(apcTBax. Ecn11 nepeBo3r<a erlä~ges för överlåtelse av erfarenhetsrön, uppocyllleCTBJI5IeTC5I JI11llih Me)K):(Y IIYHKTaMM, lysrung eller hemlighet ( know-how) rörande
HaXOJ-l.5Ill111M11C5I TOJlbKO Ha Tepp11TOp1111 O,Il.- produktion.
'
HOrO ,[(oroBap11Ba10lllefOC5I foCy,Il.apcTBa,
4. Bestämmelserna i denna artikel gäller
OHa He 6y,Il.eT paccMaTp11BaTbC5I KaK Me)K):(yäven:
HapOJ-J.Ha5I nepeB03Ka.
a) a":gifter som erlägges för försäljning el6. «KOMIIeTeHTHbie BJiaCT11» 03Ha1!aeT :
ler nyttjande av dler rätt att nyttja industriell
a) npMMeH11TeJihHO K CCCP MMH11- eller vetenskaplig apparatur liksom även annan
cTepcTBo cl:>11ttattcoB CCCP 11n11 ynoJIHOMO- vetenskaplig och te~isk utrustning, om appal!eHHhIM MM npe,Il.CTaB11TeJib;
r~t:i~en eller utrustmngen ansluter sig till förb) np11Mett11TeJihHO K <P11HJI5IH):(l111 - M11- sal1nmg, nyttjande eller rätt att nyttja som
HHCTepcTBO cPMHaHCOB <P11HJI5IH):(1111 11JII1 avses i denna artikel,
ynOJIHOMO'!eHHhIM MM npe,Il.CTaB11TeJib.

CTaTb5I 4
Jimi;eH3HOHHbie IlJiaTe}l{H

1. Il11u;eH3110HHbie IIJiaTe:>KM, IIOJiyl!aeMbie

M3 MCT01!H11Ka B O,Il.HOM ,[(oroBap11BalOllleMC5I
foCy,Il.apcTBe 11 BhIIIJia1!11BaeMhie JI11D;Y C IIOCT05IHHhIM MeCTOIIpe6hrnaH11eM B J-J.pyroM ,[(oroBapMBalOllleMC5! fOCy,Il.apCTBe, He IIO,Il.Jie:>KaT Hanoroo6no:>Kett1110 B nepBOM ,[(oroBap11Ba10llleMC5I focy):(apcTBe.
2. Tio,Il. TepM11HoM «n11u;eH3110HHhie nnaTe)Kl1» B HaCT05IllleM CTaThe IIOH11Ma10TC5I
Bce rnraTe)K11, BhmJial!MBaeMhre 3a npoJ-J.a:>Ky,
11CIIOJib30BaH11e 11Jl11 npe,Il.OCTaBJieH11e npaBa
11CIIOJib30BaH115I:
a) "!BTOpCK11X npaB Ha IIp0113Be,Il.eH115I
HayKM, JI11TepaTypbI, MCr<yCCTBa;
b) M306peTeH11M (3all111llleHHbIX M He 3all1MllleHHhIX naTeHTaMM MJIM aBTOpCKJ1M11
CBM,Il.eTeJibCTBaM11);
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sidents
ing ann överlämnalag om
r

i det

et beo r.
ämnda
ärendet

c) IIpOMhIIIIJieHHhIX 1'i 06llleIIOJie3HhIX o6pa3rt;OB;
d) ct>a6p111!HhIX 11 TOBapHbIX 3HaKOB, 3HaKOB o6CJIJ)K11BaH115I;

digheterna

e) cPHpMeHHbIX Hal1MeHoBaH11M 11 ,Il.pyroii:
aHaJIOfM'!HOM co6CTBeHHOCT11;

nings-

f) nporpaMM ,Il.JI5I 3JieKTPOHHO-BhI1!11CJI11TeJibHhIX Malli11H.
g) IIJieHOK ,Il.JI~ IIp0113BOJ-l.CTBa rpaMMOcPOHHhIX IIJiaCT11HOK M J-J.pyr11x npe,Il.MeTOB
BOCIIpOM3Be,Il.eH115I 3ByKa;
h) IIJieHOK 11 cPHJibMOB, MCIIOJib3yeMbIX
,Il.Jl5! paJ-J.HOBelllaH115I J1 TeJieBM,Il.eH115I.

rna för

ern a ti o rätt till
t f rångå
ilk et
avtalsvtal,
r dock

TioJ-J. TepM11HOM «nuu;eH3MOHHhre nnaTe)K11» B HaCT05lllleii: CTaTbe IIOH11Ma10TC5!
Tar<:>Ke Bce 1rnaTe:>K11, Bhmnal!MBaeMhre 3a nepeJ-J.al!y OIIhITa, 3HaH11M 11 cer<peTOB IIp0113BOJ-l.CTBa (Hoy-xay).
4. Tiono:>KeH115I HacT05Illlei1: cTaTbH pacnpocTpaH5!10Tc5! Ta)Kr<e Ha:
a) nnaTe)K11, BhmJial!MBaeMhre 3a npo,Il.a)Ky, MCIIOJib30BaH11e MJIM rrpeJ-J.OCTaBJieHHe
rrpaBa 11CIIOJih30BaH115I rrpOMbIIIIJieHHOro M
Hayl!HOro o6opy):(OBaHM5I, HHhIX Hayl!HhIX
M TeXH111!eCK11X cpe):(CTB, ecn11 TaKMe IIJiaTe)KM CB5!3aHbI c rrpep;yCMOTpeHHbIMM B HaCT05!lllei1 CTaTbe npo,Il.a)KeM, 11CIIOJib30BaH11eM
J1Jl11 rrpeJ-J.OCTaBJieH11eM rrpaB MCIIOJib30BaH115I;
3.

lat
errito r itor d e

ifråga, i land -

ö re slå
Republi·rt att
det med Sovjetunionen i ngångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

b) avgifter som erlägges för tekniska tjänster, om tjänsterna ansluter sig till försäljning~
nyttjande eller rätt ,a tt nyttja som avses 1
denna artikel,
c) avgifter som erlägges för upptagning aiv
ljud på grammofonskiva eller band eller för
annat slag av ljudupptagning.

b)

rmaTe:>KM,

BhIIIJiatIHBaeMhie

3a

CT05IIQei1 CTaTbe rrpoga:>KeM, J1CIIOJib30BaHl1eM
J1JIJ1 rrpegocTaBJieHMeM rrpaB l1CIIOJib30BaHl15I;
c) nJiaTe:>KM,

BhIIIJiatIMBaeMbie

3a rrpol13-

BOACTBO 3aIIJ1Cl1 Ha rpaMMOcPOHHbIX rrJiacTJ1HKaX, rrJieHKax J1 gpyrMX rrpegMeTaX BOC-

CTaTMI

5

1.

,IJ;oxog,

IIOJiyqaeMbIM B OAHOM ,IJ;oro-

BapHBalOIQeMC5I

focygapcTBe

OT

ge5ITeJib-

HOCTJ1 JIJ1Qa c IIOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6brnaHJ1eM B gpyrOM ,lJ;OrOBapl1BalOIQeMC5l focy.uapcTBe, o6JiaraeTC5l HanoraMM B rrepBoM
,IJ;oroBapHBalOIQeMC5I focygapcTBe TOJibKO B
eTC5l KaK AOXOA HaXOA5IIQeroC5l B rre pBOM
,IJ;oroBapHBalOIQeMC5l focygapcTBe rrpeACTa-

2.

,IJ;oxog, paccMaTpMBaeMhIM KaK AOXOA

rrpegcTaBMTeJihCTBa,
IIYHKTOM

rrpegycMoTpeHHoro

b} beträffande inkomst som har förvärvats
i Finland, kontor eller annan plats för bedrivande av näringsverksamhet som person med
hemvist i SRRF har inrättat i Finland enligt gällande lagstiftning i Finland .

3TOT AOXOA rronytieH OT cnegy10IQJ1X Bl1AOB

a) 3aKynKa TOBapoB;

b}

xpaHeHMe

TOBapOB

J1

ocyIQeCTBJieHMe

CB5I3aHHbIX c Hl1M CKJiagCKJ1X orrepaQHM;
c) geMOHCTpaQl151 TOBapOB

J1

pa3JIJ1'IHbIX

5. Vid bestämmandet av inkomst för representation avdrages från totalinkomsten de utgifter som är hänförliga till utförandet av representationens uppgifter, däri inbegripna utgifter för ledning och allmän förvaltning.
6. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat är i fall som avses i punkterna 2 och
3 befriad från att i den andra avtalsslutande staten i egenskap av arbetsgivare erlägga
skatter och avgifter som arbetsgivare enligt
lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat
är skyldig att erlägga på grundval av löner
som han betalar. Till nämnda skatter och avgifter hänföres även socialskyddsavgifter.

l13 AeJIJ1M, IIOKa3 3KCIIOHaTOB Ha BbICTaBKax,
tiaHHM BbICTaBKJ1;

d)

ocyIQeCTBJieHMe

peKnaMHOM

Ql1l1,

ge51Tenh-

MapKeTMHr MJIM gpyra51 aHaJiorl1tIHa5l

ge5ITeJibHOCTb,
l1MelOIQa5I
AJI51
OCHOBHOM
p;e51TeJibHOCTJ1 Jll1Qa BCIIOMOraTeJibHbIM J1Jll1

sidents

HbIM cPYHKQJ151M TaKOro 6poKepa,
CJ10Hepa MJIM gyroro areHTa.

ing an-

4.

TepMMH

KOMJ1C-

«rrpe,n;cTaBMTeJibCTBO»

03Ha-

n överlämna-

a) B OTHOilleHMH ,n;oxo,n;a, rronyqaeMoro B
CCCP KOHTopy, 610po MJIM .n;pyroe aHaJIOrMtIHoe rrpe.n;cTaBMTeJibCTBO, OTKpbrnaeMhie

lag om
,..r i det

B CCCP JIMQOM c rrocT05IHHhIM MecTorrpe6brnaHHeM B <Pl1HJI51H)];l1l1 B COOTBeTCTBJ1l1

et be-

c ,n;ei1cTBy10IQMM B
BOM;

or.

CCCP 3aKoHo,n;aTenbcT-

b) B OTHOilleHMM .n;oxo.n;a, rroJiyqaeMoro B
<Pl1HJI5IHAJ1l1 KOHTOpy l1JIJ1 gpyroe M eCTO

ämnda

KOMMeptieCKOM ge51TeJibHOCTJ1, OTKpbrnaeMhie
B <l>l1HJI51H)];l1l1 JIJ1QOM C IIOCT051HHbIM MeCTO-

ärendet

rrpe6bIBaHHeM

B

CCCP

B

cooTBeTCTBl1l1

c

5.

IIpM orrpegeneHMM .n;oxo.n;a rrpe,n;cTaBM·

TeJihCTBa l13 o6IQei1 cyMMhI ,n;oxo.n;a BhI'll1Ta10TC5l pacxo,n;hr, CB513aHHhre c ocyIQeCTBneHMeM era p;e51TeJihHOCTl1, BKJilOtia51 yrrpaBneH'leCKMe l1 o6IQMe a,n;MMHMCTpaTMBHhie pacx o ,ll;hl.

6.

J1J1QO c IIOCT051HHbIM MeCTOrrpe6hIBaHl1eM B OAHOM ,lJ;OrOBapl1BalOIQeMC51 focy,n;apcTBe

B

rryHKTaMJ1

2

cny<Ia5lx,
l1

ocBo6o:>K,n;aeTC51

3,

rrpegycMoTpeHHhrx

B KatieCTBe pa6oTop;aTeJI51
B

,n;pyroM

,IJ;oroBapMBa10-

IQeMc5I focygapCTBe OT yrrJiaTbl HaJIOrOB J1
c6opoB,
KOTOpbie
pa6oTogaTeJib B COOTBeTCTBJ1J1 c 3aKOHOgaTeJibCTBOM 3Toro .n;py-

digheterna
ernatiorätt till
ningst frångå
rna för
ilket
avtals-

roro
,IJ;oroBapMBa10IQeroc51
rocy.n;apCTE "l.
06513aH rrnaTJ1Tb Ha OCHOBe BbIIIJiatIMBaeMOM
MM 3apa6oTHOM rrnaTbI. B yKa3aHHbre HanorM J1 c6opbl BKJilOtia10TC5I TaK:>Ke J1 B3HOCbI
Ha COQJ1aJibHOe CTpaxoBaHMe.

a TaK:>Ke orrepaQMM rro MX rrpoga:>Ke rro OKOH-

HOCTl1, c6op J1 pacrrpOCTpaHeHMe l1HcPOpMa-
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He3aBJ1Cl1MbIM CTaTycoM rrpl1 ycnOBJ1l1, 'ITO
3Ta ,n;e5ITeJihHOCTb He rrpOTJ1BOpetIJ1T o6bI'l-

,n;eI1CTBYlOIQJ1M B <l>l1HJI51HAJ1l1 3aKOHO,n;aTeJibCTBOM.

1, He o6naraeTC5l HanoraMM B TOM

,lJ;OrOBapHBalOIQeMC5I focygapCTBe, B KOTOpOM HaXOAJ1TC5l rrpegcTaBMTeJibCTBO, ecnl1

BapHBalOIQeMC51 focygapcTBe qepe3 6pOKepa, KOMMCCMOHepa HJIM gpyroro areHTa c

qaeT:

TOM CJiyqae, eCJIJ1 3TOT AOXOA paccMaTpl1Ba-

ge5ITeJibHOCTJ1:

c) förevisning av varor och olika produkter, utställning av utställningsföremål samt försäljning av de utställda föremålen efter utställningens slut,
d) ombesörj ande av reklam, insamling och
meddelande av upplysningar, marknadsföring
eller annan därmed jämförlig verksamhet som
är av biträdande eller förberedande art i hänseende till personers huvudsakliga verksamhet.

4. Uttrycket "representation" åsyftar:

IIpe8cTaBHTCJI»CTB O

BJ1TeJibCTBa 3TOrO JIJ1Qa.

a) inköp av varor,
b) uppbevaring eller Jagring av varor,

1

a} beträffande inkomst som har förvärvats
i SRRF, kontor eller annan representation som
person med hemvist i Finland har inrättat i
SRRF enligt gällande lagstiftning i SRRF;

rrpOl13BegeHl15l 3ByKa.

Representation

2. Inkomst, som är hänförlig ,till inkomsten för representation som avses i punkt 1,
beskattas icke i den avtalsslutande stat där
representationen är belägen, om inkomsten förvärvats genom bedrivande av följande slag av
verksamhet:

står i strid med sådan mäklares, kommissionärs eller annan representants sedvanliga verksamhet.

oKa3a-

HMe TeXHMtieCKMX ycJiyr, ecJIM TaKMe rmaTe:>KM CB5l3aHbl c rrpegycMOTpeHHbIMJ1 B Ha-

Artikel 5

1. Inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar av näringsverksamhet som han bedriver i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra avtalsslutande stat endast om denna inkomst är
hänförlig till inkomsten för representation som
nämnda person har i denna andra stat.
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7. Befrielse från skatt som avses i artikel
4 och i artikel 7 punkt 1 beröres icke aiv
bestämmelserna i förevarande artikel.

7.

I10JIO:>KeHl151

HaCT05IIQei1

CTaTbl1

He

3aTpar11Ba10T ocBo6o:>K,n;eHM51 OT HanoroB,
rrpep;yCMOTpeHHOro CTaTbeM 4 J1 IIYHKTOM 1
CTaTbl1 7.

rrogrOTOBMTeJibHbIM xapaKTep.

3. Person med hemvist i ,en avtalsslutande stat anses icke ha representation i den
andra . avtalsslutande staten endast till följd
av att han i denna andra avtalsslutande stat
bedriver näringsverksamhet genom förmedling
av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om denna verksamhet icke

3.

Jll1QO

c

IIOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6bIBa-

Hl1eM B OAHOM ,lJ;oroBapl1BalOIQeMC51

focy-

Artikel 6

11Me101Qee rrpegcTaBMTeJihCTBO B gpyroM ,IJ;o-

Inkomst av byggnadsföretag och
installationsarbeten

roBapHBa10IQeMC5l
focygapcTBe JIJ1Illb Ha
TOM OCHOBaHl1l1, 'ITO OHO ocyIQeCTBJI5IeT
CBOlO ge51TeJibHOCTb B 3TOM gpyroM ,IJ;oro-

1. Person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas icke i den andra avtalsslu-

gapcTBe

He

6ygeT

paccMaTpl1BaThC51

KaK

CTaTb51
.IJ:oxo..rr.»1
H

1..

OT

6

coopylKemm

BblllOJIHCHHH

o6'1>eKTOB

MOHTalKH:bIX

pa6oT

ifrågai land-

,IJ;oxog, rronyqaeMbIM JIMQOM c rro c T051HHhIM MecTorrpe6hrnaHHeM il o,n;HoM ,IJ;o-

öreslå
Republi''rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

tande staten för inkomst av byggnadsföretag i
den sistnämnda staten, om arbetet på byggnadsplatsen varar högst 12 månader. Den behöriga myndigheten i den avtalsslut~n~~ s.:at
där byggnadsplatsen är beläge~ kan 1 n?.dvandiga fall avstå från beskattning av namnda
inkomst, om arbetet på byggnadsplatsen varar
mer än 12 månader.

!

2. Inkomst, som person med hemvist en
avtalsslutande stat förvärvar av installat10nsarbete som varar högst 12 månader i den
andra avtalsslutande staten, beskattas icke i
den sistnämnda staten. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat emellertid utför
installationsarbete i samband med leverans av
maskiner och anläggningar från denna stat till
den andra avtalsslutande staten, beskattas icke
inkomsten för detta arbete i den stat där arbetet utföres, även om det varar mer än 12
månader.

3. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat är i fall som avses i punkterna 1 och
2 befriad från att i den andra avtalsslutande
staten i egenskap av arbetsgivare erlägga skatter och avgifter som arbetsgivare enligt lagstiftnincren i denna andra avtalsslutande stat
är skyldig att erlägga på grundval av löner
som han betalar. Till nämnda skat ter och avgifter hänföres även socialskyddsavgifter.

Artikel 7
Inkomst av internationell transportverksamhet

1. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat beskattas icke i den andra avtalsslutande
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roBapi.1Ba10ni;eMc.H rocyAapcTBe oT coopy)J{eHJrn o6'heKTa B APYrOM )J,oroBaplilBa10ni;eMC.H rocyAapcTBe, He IIOAJie)J{lilT Hanoroo6JIO)J{eHlillO B 3TOM APYrOM )J,oroBaplilBa10ni;eMC.H rocyAapcTBe, ecnlil npoAOJI)J{lilTenhHOCTh pa6oT IIO coop~eHlillO o6'heKTa He
npeBhmrneT 12 Mecmi;eB. KoMneTeHTHhre
BJiaCTlil TOrO )J,oroBaplilBalOI.IJ;erOC.H fOCYAapCTBa, Ha TepplilTOplillil KOToporo coopy)J{aeTc.H o6'heKT, MOryT B He06XOAlilMblX cnyqa51x
He o6naraTh HaJioraMlil yKa3aHHhIM AOXO)J;
TaK)J{e ]i[ B TOM ' cnyqae, ecJilil IIPOAOJl)J{JilTeJihHOCTh pa60T IIO COOp~eHlillO 06'heKTa npeBbllliaeT 12 Mecmi;eB.
2. )J,OXOA, nonyqaeMhIM JI:lil!J;OM c nocTO.HHHhIM MeCTOnpe6hIBaHlileM B OAHOM )J,oroBapHBalOni;eMC.H focyAapcTBe OT BbIHOJIHeHlil.H MOHTa)J{HhIX pa6oT B APYrOM ,!1;01-0Ra plilBa10ni;eMC.H focyAapcTBe B TeqeHMe CpOKa, He npeBhIIIIalOni;ero 12 MeC.HIJ;eB, He IIOAJie)J{lilT Hanoroo6no)J{eHlillO B 3TOM APYroM
)J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H focyAapcTBe. 0AHaKO,
eCJilil Jllil!J;O c IIOCTO.HHHhlM MeCTOnpe6hrnaHlileM B OAHOM )J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H focyAapcTBe ocyni;ecTBJI.HeT MOHTa)J{Hbie pa6oThI,
CB.H3aHHhie c IIOCTaBKOM MallililH ]i[ o60PYAOBaHlil.H J.13 yKa3aHHoro )J,oroBapHBa10ni;eroc.s1
rocyAapcTBa B . APYrOe )J,oroBaplilBalOI.IJ;eec5!
rocyAapcTBO, AOXOA, nonyqaeMhIM OT 3TlilX
MOHTa)J{HblX pa6oT, He IIOAJie)J{lilT Hanoroo6JIO)J{eHlillO B )J,orOBapHBalOI.IJ;eMC.H focyAapcTBe, B KOTOpOM ocyni;ecTBJI.HlOTC.H pa6oTbl, Aa)J{e B cnyqae, ecnlil ux cpoK npeBhImaeT 12 Mec.Hri;eB.
3. JllilIJ;O c IIOCTO.HHHbIM MeCTOnpe6hrnaHlileM B OAHOM )J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H focyAapcTBe B cnyqa.Hx, npeAYCMOTpeHHhIX nyHKTaMM 1 :lil 2, B KaqecTBe pa60TOAaTeJI.H OCB06o)J{AaeTC.H B APYrOM )J,oroBapHBa10ni;eMc.s1
fOCYAapcTBe OT ynnaThl HaJIOrOB lil C60p0B,
KOTOpbie pa60TOAaTeJih B cooTBeTCTBlillil c
3aKOHOAaTeJihCTBOM 3Toro APYroro ,JJ;oroBaplilBa10ni;eroc.H fOCYAapcTBa 06.H3aH IIJiaTlilT~
Ha OCHOBe BbIIIJiaqJilBaeMOM lilM 3apa60THOM
nnaThI. B yKa3aHHhre Hanorlil lil c6opbI BKJilOqa10TC5! Ta10Ke ]i[ B3H0Chl Ha COIJ;lilaJihHOe
cTpaxoBaHlile.
CTaTh.H

staten för inikomst som han förvär.va.r geOOllll
transport vilken utföres med sådan vattenfarkost i internationell trafik som är registrerad
i den förstnämnda avtalsslutande staten.
2. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat beskattas icke i den andra avtalsslutande staten för inkomst som han förvärvar genom annan i detta avtal avsedd internationell
trafik än sådan som anges i punkt 1, om
icke inkomsten är hänförlig till inkomsten för
representation som nämnda person har i den
sistnämnda avtalsslutande staten.

3. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat är i fall som avses i punkterna 1 och
2 befriad från att i den andra avtalsslutande
staten i egenskap av arbetsgivare erlägga skatter och avgifter som arhetsgivare enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat
är skyldig att erlägga på grundval av löner
som han betalar. Till nämnda skatter hänföres även socialskyddsavgifter.

4. På beskattning av lufttrafikföretag och
deras personal tillämpas överenskommelsen den
5 maj 1972 me1lan Republiken Finlands Regering och SRRF:s Regering om lufttrafikföretags och deras personals ömsesidiga befrielse
från skatter och socialskyddsavgifter.
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i det

et beor.
ämnda
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digheterna
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rna för
ilket
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Fysiska personers löneinkomst
och vissa andra inkomster

1. Följande fysiska personer med hemvist
i de avtalsslutande staterna beskattas icke i
den andra avtalsslutande staten:

7

OT MelK)J;yHapO,ll;HblX nepeB030K

lat

CTaTh.H 8

Artikel 8

a) Medborgare i en avtalsslutande stat, för
ersättning för uppgifter hörande till denna stats
1. )J,OXOA, nonyqaeMbIM Jllil!J;OM c noc- verksamhet vilka han utfört. Den andra avT05!HHhIM MeCTOnpe6hrnaHlileM B OAHOM )J,o - talsslutande staten anser de uppgifter som med,l];OXO}J;l>I

roBapMBa10ni;eMcSI rocyAapcTBe oT onepari;m7i:
IIO Me)J{AYHapOAHhIM nepeB03KaM Ha MOpCKlilX M peqHhIX cyAax, 3aperlilcTplilpOBaHHhIX
B 3TOM )J,orOBaplilBalOI.IJ;eMC.H fOCYAapcTBe,
He IIOAJie)J{lilT Hanoroo6Jio)J(eHlillO B APYrOM
)J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H foCyAapCTBe.
2. )J,OXOA, nonyqaeMbIM Jllil!J;OM c nocTO.HHHhIM MeCTOnpe6hIBaHlileM B OAHOM )J,oroBaplilBa10ni;eMC.H rocyAapcTBe OT APYr:lilx
Me)J{AYHapOAHhIX nepeB030K, npeAYCMOTpeHHhIX HacTOSII.IJ;lilM CornaIIIeHlileM, KPOMe ·
yKa3aHHhIX B IIYHKTe 1, He IIOAJie)J(:lilT HaJIO- .
roo6Jio)J(eHlillO B APYrOM )J,oroBaplilBa10ni;eMc.H rocyAapcTBe, ecm1 3TOT AOXOA He paccMaTplilBaeTc.H KaK AOXOA HaXOAHI.IJ;eroc.H 8
APYrOM )J,oroBapMBa10ni;eMC.H rocyAapcTBe
npeAcTaBJilTeJihCTBa 3Toro JililIJ;a.
3. JllilIJ;O c IIOCTOSIHHbIM MeCTOnpe6hrnaHlileM B OAHOM )J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H focyAapcTBe
B cnyqa51x,
npeAYCMOTpeHHhIX
nyHKTaMJil 1 :lil 2, B KaqecTBe pa60TOAaTemi:
ocBo6o)J{AaeTc.H B APYrOM )J,oroBaplilBa10ni;eMc.H foCyAapCTBe OT ynJiaTbl HaJIOfOB :lil
c6opoB, KOTOpbie pa60TOAaTeJih B COOTBeTCTB:lillil c 3aKOHOAaTeJihCTBOM 3Toro APYroro
)J,oroBaplilBa10ni;eroc.H
rocyAapcTBa
ofö13aH IIJiaTlilTb Ha OCHOBe BhIIIJiaqJilBaeMOM
MM 3apa60THOM nnaTbI. B yKa3aHHhie Hanorlil :lil c6ophl BKJI10qa10TCSI TaK)J{e ]i[ B3H0Cbl
Ha COIJ;JilaJibHOe CTpaxoBaHMe.
4. B OTHOIIIeH:lillil HaJioroo6JIO)J{eH:lil.H aBlilanpeAIIPlil.HTlilM lil lilX nepcoHana nplilMeH.HeTc.H
CornaIIIeHlile Me)J{AY IIpaBMTeJihCTBOM <l>lilHJISIHACKOM Pecny6JililKlil M IIpaBlilTeJihCTBOM
CCCP o B3alilMHOM ocBo6o)J{AeHlilH aBlilanpeAIIPH.HTHM H HX nepcoHana OT Hanoro. o6JIO)J(eHlil.H H B3HOCOB Ha COIJ;lilaJibHOe CTpaXOBaHlile, 3aKJI10qeHHOe 5 MaH 1972 rOAa.

3apa6oTHan

nJiaTa

,ll;OXO}J;l>I

:u

HeK0Top1>1e

Q>H31AeCKHX

}J;pyrn:e

erritori-

JI~

1. CneAYlOI.IJ;lile KaTeroplilH cPlil3JilqecKlilX
JIHIJ; c IIOCTO.HHHhIM MeCTOIIpe6hIBaHlileM B
OAHOM )J,oroBaplilBalOI.IJ;eMC.H foCyAapcTBe He
IIOAJie)J{aT Hanoroo6no)J{eHlillO B APYroM )J,oroBapHBa10ni;eMc.H rocyAapcTBe:
a) fpa)J{AaHlillil OAHOro )J,oroBapHBa10ni;erOC5! focyAapcTBa
B OTHOIIIeHHM B03Harpa)J{AeHH.H 3a ocyni;ecTBJieHlile cPYHKIJ;lilW, CB.H3aHHhIX c Ae.H-

ifrågai land-
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öre slå
Republi'rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle
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borgare i den .förstnämnda avtalsslutande staten utfört såsom hörande till statens verksamhet, om de anses som sådana enligt den interna lagstiftningen i denna förstnämnda avtalsslutande stat.

b) Person som vistas i denna andra ~~
talsslutande stat, för löneinkomst som han forvärvat för arbete som han där utfört om, arbetet omedelbart 00S1luter sig till sådant byggnadsföretag i denna andra avtals~lutand_e stat
av vilket förvärvad inkomst enligt artikel 6
punkt 1 icke beskatnas i denna andra stat.

TeJlbHOCTblO 9T0f0 focy,l\apcTBa. <t>yHKI\lU1,
ocym;ecTBmieMhie rpCl)K,l\aHJrnoM OAHoro .D;oroBap1rna10m;erocH fOCy,l\apcTBa, paccMaTpI1BalOTC5I APYrMM ,l\OfOBap1rna10m;11MC5I rocy,1\apcTBOM KaK rocy,l\apcTBeHHbie cPYHKI\I1I1,
eCJIM OHM paccMaTpI1BalOTC5! TaKOBbIMJ1 ·IIO
HaqwoHaJibHOMY saKOHOAaTeJlbCTBY rrepBOfO
)J.oroBapI1Ba10lll;efOC5I foCy,l\apcTBa;
.
b) nMI\0, HaXO,l\Hlll;eecH B APYfOM )J.oroBapMBa10m;eMC5! focy,l\apcTBe ,l\Jl5l ocym;eCTBJieHJ15I pa6oThI rro coopyiKeHMlO o6'I>eKTa,
B OTHOilleHMM AOXO,l\a B BM,l\e sapaOOTHOM rrnaThI sa pa6oTy B 9TOM )];oroBapMBa10m;eMCH focy,l\apcTBe, HeIIOCpe,l\CTBeHHO CBHSaHHYlO c coopyiKeHMeM TaKoro 06'1>eKTa, AOXOA OT coopY:>KeHJ15I KOTOporo He
IIOAJieiKMT lianoroo6noiKeHM10 B 9TOM APYroM )J.orOBapMBa10lll;eMC5l fOCy,l\apcTBe B .CO-

c) Person som vistas i denna andra avtalsslutande stat på inbjudan av ämbets':"er~ eller
institution i denna stat· eller underv1snmgsanstalt eller vetenskapligt forskningsinstitut i denna stat i huvudsakligt syfte att meddela un:
dervisning, bedriva forskning eller deltaga J.
vetenskaplig eller teknisk konferei:is ;ller fackkonferens, för inkomst av undervismng, forskning eller deltagande i sådan konferens under
den tid, dock icke överstigande tre år, som
han vistas i denna andra avtalsslutande stat.
Bestämmelserna i denna punkt tillämpas icke,
då undervisningen, forskningen eller ~eltaga?
det i konferens företagits huvudsakligen till
enskild nytta för person med hemvist i en
avtalsslutande stat.

d) Studerande, person som bedriver fortsättningsstudier eller praktikant som vistas i denna andra avtalsslutande stat huvudsakligen för
sina studier eller sin praktik, för stipendium .
samt för belopp som han mottager för sitt
upphälle, sina studier eller sin praktik från
källa utanför denna andra avtalsslutande stat.
Befrielse som avses i denna punkt gäller under den tid som erfordras för att genomföra
utbildningen, dock ej under längre tid än
sex år.

OTBeTCTBMM c rryHKTOM 1 CTaTbM 6;
c) nMqO, HaXO,l\Hlll;eecH B APYfOM )J.oroBapMBa10m;eMC5! foCy,l\apcTBe IIO IIpMrJiallleHMlO rocy,l\apcTBeHHOro opraHa MJIM yqpeiKAeHMH, yqe6Horo MJIM HayqHO-MccneAOBaTeJihCKOro saBe,l\eHJ15I 9TOfO )J.oroBapMBalOm;erocH
rocyAapcTBa, rnaBHbIM
o6pasoM
,l\JIH rrpeIIO,l\aBaHM5!, rrpoBe,l\eHM5! HayqHbIX
MCCJie,l\OBaHMM, JIM60 ,l\Jl5l yqaCTM5! B HayqHbIX, TeXHM'leCKMX MJIM rrpocpeccMoHaJibHbIX
KOHciJepeHI\MHX,
B OTHOilleHJ1l1 AOXO,l\a, rronyqaeMoro
OT rrpeIIO,l\aBaHJrn, rrpoBe,l\eHl15l Hay'lHbIX
HCCJie,l\OBaHHM l1Jll1 yqaCTl15I B TaKHX KOHcPepeH[(l15IX B Te'leHMe cpoKa npe6bIBaHJ15! B
9TOM APYfOM )J.oroBap11Ba10m;eMC5I rocyAapcTBe, KOTOpbUir, 0,1\HaKO, He npeBbIIllaeT
Tpex neT. IlonoiKeHHH HacToHm;ero rryHKTa
He np11MeHH10TCH B Tex cnyqaHx, KOrAa rrperro,l\aBaHHe, rrpoBe,l\eHHe Hay'lHblX HCCJieAOBaHHH l1Jll1 yqaCTHe B KOHciJepeHI\l15IX cny)KaT, rnaBHbIM o6pasoM, Jll11IHbIM HHTepecaM JIH[(a c IIOCT05IHHbIM MeCTOIIpe6brnaHl1eM B rrepBOM ,1J.OfOBapHBa10lll;eMC5I focyAapcTBe;
d) Yqam;11i1:cH, CTYAeHT, acrr11paHT 11 rrpaKTHKaHT, HaXOAHIIl;HHCH B APYrOM )J.oroBapMBa10m;eMcH rocy,l\apcTBe, rnaBHhIM o6pasoM,
c qeJiblO o6yqeHJ15! HJIH rrp1106peTeHH5I OIIbITa IIO crreqMaJibHOCTl1,
B OTHOilleHHH CTHrreH,l\HM, a TaKiKe B
OTHOilleHHH rronyqaeMbIX MM HS HCTO'lHHKOB
sa rrpe,l\eJiaMH 9Toro APYroro )J.oroBap1rna10m;erocH rocy,l\apcTBa AeHe>KHbIX cyMM AJl.sl
o6ecrre1IeHHH rrpoiKHTO'lHoro ypoBHH, AJI.sl
nonyqeHHH o6pasoBaHHH H rrp1106peTemrn
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e) Personalen i kommunikationsmedel som
en avtalsslutande stat eller person med hemvist där använder i internationell sjöfart samt
i internationell landsvägs- och järnvägstrafik,
för löneinkomst av arbete som står i omedelbar anslutning till den transportverksamhet
som bedrivandet av :trafiken omfattar.

2. Löneinkomst som fysisk person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförts i den andra avtalsslutande staten och som icke lämnats obeskattad
redan med stöd av punkt 1, beskattas ej i
denna andra stat, om nämnda person vistas
i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder som icke överstiger 183 dagar under
kalenderåret i fråga eller, då fråga är om montör eller teknisk expert, 365 dagar under två
på varandra följande kalenderår och, då fråga
är om journalist eller korrespondent för tidning, radio eller television, 730 dagar under
tre på varandra följande kalenderår, och om
arbetsgivaren, som betalar lönen, eller för v,ars
räkning den betalas, icke har hemvist i denna andra avtalsslutande stat samt löneutgiften
ej belastar representation som arbetsgivaren
har i denna andra stat.

3. Bestämmelserna i detta avtal påverkar
icke de privilegier i beskattningshänseende som
enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska och konsulära tjänstemän
samt personer med anställning vid SRRF:s
handelsrepresentation i Finland.
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OIIbITa IIO crreQHaJibHOCTl1. Ilpe,l\yCMOTpeHHbie B HaCTOHIIl;eM rryHKTe JlbfOTbl rrpe,l\OCTaBJI5IlOTC5I Ha cpOK, He06XO,l\l1MbIH ,l\Jl5l
AOCTI1iKeHJ15! QeJIM rrpe6bIBaHI15I, 0,1\HaKO He
rrpeBbIIlla10m;11i1: IlleCTM neT ;
e) IlepcoHaJI TpaHCIIOpTHbIX cpe,l\CTB, J1CIIOJlbSYeMbIX ,l\Jl5l MOpCKMX, pe1IHbIX, aBTOM06I1JlbHbIX M iKeJieSHOAOPOiKHbIX MeiKAYHaPOAHbIX rrepeBosoK OAHMM MS )J.oroBap11Ba10m;11xcR focy,l\apCTB J1JIJ1 JIMQOM C IIOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6hIBaHI1eM B HeM,
B OTHOilleHJ1J1 AOXO,l\a B BM,l\e sapa60THOH rrnaTbI TaKoro rrepcoHana, rronyqaeMoii
sa pa6oTy, Herrocpe,l\CTBeHHO CB5ISaHHY10 c
ocym;ecTBneHMeM orrepaQMH rro TaKMM rrepe~
BOSKaM.
2 . )J.OXO,I\, rronyqaeMbIM B BM,l\e sapa6oTHOi1 IIJiaTbl cPI1SI11!eCKJ1M JIMQOM c IIOCT05IHHbIM MeCTOIIpe6bIBaHJ1eM B 0,1\HOM )J.oroBaPI1Ba10m;eMC5I rocy ,l\apcTBe OT pa60Tbl, BblIIOJIH5IeMOM MM B APYrOM )J.oroBapMBa10m;eMc51 foCy,l\apcTBe, KOTOpbIM He OCB060iK,l\aeTC5I OT Hanoroo6noiKeHJ15I B COOTBeTCTBJ1J1 c
rryHKTOM 1, He IIO,l\JieiKMT Hanoroo6JIOiKeHJ110 B 9TOM ,n;pyroM )J.oroBapMBa10m;eMC5I
rocy,l\apcTBe, ecJIJ1 YIIOMRHYTOe JIMQO HaxoAMTC5I B 9TOM )J.oroBap11Ba10m;eMC5I rocy,1\apcTBe B Te'leHMe 0,1\HOro J1JIJ1 HeCKOJibKJ1X
rrepl10,l\OB BpeMeHM, He rrpeBhIIiia10m;11x B
CYMMe 183 AHH B KaJieH)lapHOM fOAY. a B
OTHOilleHJrn MOHTaiKHJ1KOB MJIM TeXHl11!eCKl1X crreq11aJIJ1CTOB B Te'leHHe 365 AHeM
Ha rrporniKeHHH ,n;Byx cne,l\y10m;11x APYr sa
ApyroM KaneH,l\apHbIX neT, B OTHOilleHHH
iKypHaJIMCTOB M KOppecrrOH,l\eHTOB rreqaTJf,
pa,l\MO H TeJieBH,l\eHl15I B Te'leHHe 730
AHel1: Ha rrporniKeHHH Tpex cne,l\y10m;Mx
,n;pvr sa APYfOM KaneH,l\apHbIX neT, M ecnM
pa6oTO,l\aTeJib, KOTOpbIM 'HJIH OT HMeHM KOToporo BbIIIJia'lHBaeTcR 3apa60THaR rrnaTa,
He HMeeT IIOCT05IHHOro MeCTOrrpe6brnamrn B
9TOM )J.orOBapMBalOm;eMC5I focy,l\apCTBe H
ecJIH paCXO,l\bl IIO 3apa60THOM IIJiaTe He HeceT rrpe,l\CTaBMTeJlbCTBO pa60To,n;aTeJ15I, HaXO,l\Rlll;eecR B 9TOM APYfOM ,1J.oroBap11Ba10m;eMcR focy,n;apcTBe.
3. IlonoiKeHMR HacToHm;ero CornallleHMR
He saTparHBalOT HaJIOfOBbIX rrpHBHJlerMH coTPYAHMKOB AHrrnoMaT111!eCKMX 11 KOHCYJlhCKMX
cnyiK6, BKJ110qa51 COTPYAHMKOB ToproBoro
Ilpe):(cTaBMTeJlbCTBa CCCP B <PMHJIRH):(HM,
ycTaHOBJleHHbIX o6m;MMJ1 HOpMaMJ1 MeiKAYHapO,l\HOro rrpaBa J1JIJ1 Ha OCHOBaHJ1J1 crreQHaJlbHbIX cornarueHMM.
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Artikel 9

CTaTMI 9

Särskilda andra inkomster

He1coTop1>1e APYnte AOXOAl>I

Följande inkomster, som person med hemvist i en avtalsslutande stat erhåller från källa
1 den andra avtalsslutande staten, beskattats
icke i den sistnämnda avtalsslutande staten:

a) ränta på beviljade bankkrediter och lån,
b) ränta på medel som stått inne på konton eller annars varit insatta i banker och
andra kreditanstalter,
c) inkomst av turneer och andta offentliga
uppträdanden,
d) belopp ·av pris, arvoden och ersättnlling·
ar till deltagare och segrare i idrottstävlingar
och andra tävlingar,
e) inkomst genom försäljning av egendom
som erhållits genom anv eller 1såsom g1åv;a.
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Cne,n;y10ll.\Me ,n;oxo,n;hI, rronyqaeMhie JiltIIJ;OM
c ITOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6bIBaHVIeM B O,[\HOM
,[{oroBapitIBalOII.\eMC5I focy,n;apcTBe lt13 ltICTOqHltIKOB B ,n;pyrOM ,[{oroBapitIBalOII.\eMC5I focy,n;apcTBe, He rro,n;ne)KaT Hanoroo6no:>KeHVIlQ
B 3TOM ,n;pyrOM ,[{OfOBapitIBalO~eMC5I focy,n;apCTBe:
'
a) rrpou;eHThI, HaqMcm1eMhie rro rrpe,n;ocTaBJI5IeMhIM 6aHKOBCKltIM Kpe,n;ItITaM ltI 3ai1:MaM;
b) rrpou;eHThI, HaqMCJI5IeMhie :ga cpe,n;cTBa,
rroMell.\eHHbie Ha cqeTax M MHhIX BKJia,n;ax B
6aHKaX J1 ,n;pyrnx Kpe,n;ItITHbIX yqpe)K,n;eHitI5IX;
c) ,n;oxo,n;, rronyqaeMhIM OT racTpOJihHOM
,n;e5ITeJibHOCTltI J1 ,n;pyrMX rry6JIJ1qHbIX BbICTyrrJieHMM;
d) cyMMbI rrpl130B, rrpeMitIM J1 B03Harpa:>K,n;eHVIi1, BbIITJiaqJ1BaeMbIX yqacTHJ1KaM J1 rro6e,n;ineJI5IM crropTitIBHbIX J1 rrpoqitIX COCT5I3aHltIM J1 KOHKypcoB;
e) f:\OXOA OT rrpo,n;a:>KVI MMy~ecTBa, rronyqeHHoro · B pe3yJibTaTe Hacne,n;oBaHVI5I MJIVI
,n;apeHVI5I.

för bedriv;ande ·av verksamhet som avses i artikel 5 punkt 2, beskattais icke i denna andra avtalssfotande stat.

4. Transportmateriel som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och
som denne direkt använder i internationell
trafik samt annan 1ös egendom, som är hänförlig till användningen av sådan materiel och
som är belägen i den andra avtalsslutande staten beskattas icke i denna andra avtalsslutande stat.
5. Lös egendom som innehas av person
med hemvist i en avtalsslutande stat och som
är av annat slag än den som avses i punkterna 2-4, beskattas icke i den andra avtalsslutande staten.

B ,n;pyroM )J;oroBaprrna1oll.\eMc5I focy,n;apcTBe
B OTHOUleHMJ.1 ,[\Bl1:>KltIMOfO ItIMYII.\eCTBa, HaX0,[\5Ill.\eroc5I B 3TOM ,n;pyroM ,[{oroBapMBa10ll.\eMc5I focy,n;apCTBe J1 rrpe,n;Ha3HaqeHHOf0
,n;nH ocyll.\eCTBJieHM5I ,n;eHTenhHOCTM, rrpe,n;yCMOTpeHHOM rryHKTOM 2 CTaTbltI s.
4. TpaHcrropTHhie cpe,n;cTBa, Herrocpe,n;CTBeHHO ltICITOJih3yeMhie JiltID;OM c ITOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6bIBaHJ1eM B O,[\HOM ,[{oroBapl1BalOII.\eMC5I focy,n;apCTBe B Me:>K,n;yHapo,n;HbIX rrepeB03Kax, J1 CB5I3aHHOe c ltIX l1CITOJib30BaHMeM ,n;pyroe ,n;BVI:>KVIMoe MMYII.\eCTBO, HaXO.z:15Ill.\eec5I B ,n;pyroM )loroBapMBalOII.\eMc5I
focy,n;apcTBe, He IlO,[\Jie:>KaT HaJIOf006JIO)KeHlt110 B 3TOM ,n;pyroM ,[{oroBapitIBalOII.\eMC5I
focy,n;apcTBe.
s. )J;pyroe ,[\BJ1:>KltIMOe ItIMYII.\eCTBO JIVID;a
c ITOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6hIBaHMeM B O,[\HOM
)J;oroBapMBa10ll.\eMc5I focy,n;apcTBe, He yKa3aHHOe B rryHKTax 2, 3, 4, He rro,n;Jie)KMT
Hanoroo6Jio)KeHVI10 B ,n;pyroM ,[{oroBapVIBa10ll.\eMc5I focy,n;apCTBe.

CTaTh5I

10

MM~CCTBO

Förmögenhet
1. Fast egendom, som innehas av person
med hemvist i en avtalsslutande stat och som
är belägen i · den andra avtalsslutande staten,
beskattas icke i den förstnämnda avtalsslutande staten. Uttrycket "fast egendom" har den
betydelse som det har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.
2. Om icke besämmelserna i punkterna 3
och 4 föranleder annat, beskattas lös egendom
i representation som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra •avtalsslutande staten endast i den avtalsslutande stat
där representationen är belägen.
1

3. Lös egendom, som innehas av person
med hemvist i en 1avtalsslutande stat och som
är belägen i den andra avtalsslutande staten

1. He,n;BM)KitIMOe MMyll.\eCTBO JIMu;a c rrocT05IHHhIM MeCTOrrpe6bIBaHitieM B O,[\HOM )loroBapitIBalOII.\eMC5I focy,n;apCTBe, HaX0,[\5Ill.\eeC5I B ,n;py:C:OM ,[{orOBapMBalOII.\eMC5I focy,n;apCTBe, He rro,n;ne)KVIT Hanoroo6no)KeHM10 B
rrepBOM )lorOBapMBalOII.\eMC5I focy,n;apcTBe.
TepMMH «He,n;BM)KMMoe MMyll.\eCTBO» orrpe,n;en5IeTC5I B COOTBeTCTBltIJ.1 c 3aKOHo,n;aTeJibCTBOM TOfO )loroBapitIBalOII.\efOC5I focy,n;apCTBa, B KOTOpOM HaXO,[\l1TC5I MMyll.\eCTBO.
2. EcnVI MHOe He BhITeKaeT M3 rrono:>KeHVIM rryHKTOB 3 M 4, ,n;BM)KitIMOe VIMy~ecTBo
HaX0,[\5Ill.\efOC5I B O,[\HOM )loroBapMBalOII.\eMC5I focy,n;apCTBe rrpe,n;cTaBitITeJibCTBa JIVIqa C
ITOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6bIBaHitieM B ,n;pyroM
)loroBapMBalOII.\eMC5I focy,n;apcTBe rro,n;ne)KJ1T
HaJioroo6JIO)KeHitI10 TOJibKO B TOM )J;oroBapI1BalOII.\eMC5I focy,n;apcTBe, B KOTOpOM HaXO,[\ltITC5I rrpe,n;cTaBVITeJibCTBO.
3. nltID;O C ITOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6bIBaHl1eM B O,[\HOM ,[{OfOBapitIBalOII.\eMC5I focy,n;a,pcTBe He rro,n;ne)KVIT Hanoroo6no:>KeHM10
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CTaTb5I . 11

Utbyte av upplysningar om skattelagstiftning

06MeH HmpopMa~u:e:U 0 HaJIOrOBOM 3aKOHO~aTCJlbCTBe

Artikel 10
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De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddelar varandra inom ramen
för de gränser som uppställes av den interna
lagstiftningen sådana upplysningar om ändringar i respektive skattelagstiftning och på begäran sådant annat material, vilka är erforderliga för att verkställa beskattning som avses i detta avtal.

KoMrreTeHTHhie BnacTitI ,[{oroBapMBalOII.\MXC5I focy,n;apcTB 6y,n;yT B rrpe,n;enax, ,n;orrycKaeMhIX l1X HaD;MOHaJibHbIM 3aKOHO,n;aTeJibCTBOM,
rrpe,n;ocTaBJI5ITb B3altIMHO CBe,n;eHJ15I 06 l13MeHeHitI5IX CBOero HaJIOfOBOfO 3aKoHo,n;aTeJibCTBa, a TaK)Ke, rro rrpoch6e, ,n;pyrMe MaTepMaJibI, Heo6xo,n;ItIMbie ,[\JI5I rrpOit13BO,[\CTBa Hanoroo6no:>KeHitI5I,
rrpe,n;ycMoTpeHHoro
HaCT05Ill.\MM CornallleHitieM.

ernatiorätt till
ningst frångå
rna för
ilket
avtalsr dock

Artikel 12
Samarbete mellan de behöriga myndigheterna
De behöriga myndigheterna kan i stadgad
ordning träffa överenskommelse om tillämpningen av detta avtal. De strävar även att
verka för att skatter som person med hemvist
i en avtalsslutande stat har att erlägga i den
andra avtalsslutande staten blir uppburna.

CTaTh5I
CoTPYAHH<J:eCTBO

12

Me:>KAY
KOMneTeHTHbIMH
BJiaCTHMH

KOMITeTeHTHbie BJiaCTltI MOfYT ,n;oroBapl1BaTbC5I Me)K,n;y co6oJ1 B ycTaHOBJieHHOM rrop5I,n;Ke o rrpMMeHeHitIM HaCTOHII.\ero CornarneHM5I. OHM 6y,n;yT TaK:>Ke rrpMnaraTb ycVImrn rro o6ecrreqeHVI10 yrrnaTbI JIMD;OM c ·rroCT05IHHhIM MeCTOrrpe6hIBaHVIeM B O,[\HOM )J;oroBapr1BalOII.\eMC5I
focy,n;apcTBe
Hanoro:B,
B3ItIMaeMbIX B ,n;pyroM ,[{oroBapitIBalOII.\eMC5I
focy,n;apcTBe.
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Republi·rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

1. De avtalsslutande staterna begränsar på
sätt som bestämmes i detta avtal sin på den
interna lagstiftningen grundade rätt att beskatta person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. I övriga fall tillämpas den
interna lagstiftningen i den avtalsslutande
staten.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter
dagen för det senare av de meddelanden som
avses i punkt 1 och dess bestämmelser tilllämpas:

13

CTaTMI

Artikel 13
Avtalsbestämmelsernas omfattning

Bonpoc:r.1, ua KOTop:r.ie pacnpocTpaIDilOTCJI
noJio:>KeHWI C.o rJiamemrn

TIOp5I}:\Ke

orpaHJ1qJ1BalOT

CBOJ1

a) beträffande skatter som innehålles vid
källan, på inkomstbelopp som uppbäres den 1
januari det kalenderår som följer närmast efter det då 1avta1et träder i kraft eller senare;

Tipe,I(yCMOT-

peHHhie Ha:Ul10HaJihHbIM saKOHO):\aTeJihCTBOM
TipaBa o6naraTh HanoraMl1 n111i;o c TIOCT05IHrocy,I(apcTBe . .

B

1

2. HacT05I~ee

,I(pyr11x cny-

b) beträffande övriga skatter på inkomst
och skatter på förmögenhet, på skatter som
bestämmes för skatteperioder som börjar den
1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

c

3. Vid tillämpningen av detta avtal har
varje uttryck, som icke uttryckligen definie_rats
eller i fråga om vilket sammanhanget icke
föranleder annat, den betydelse som uttrycket
har enliot den interna lagstiftningen i den avtalssluta~de stat där beskattningen verkställes.

HaCT05I~eM

Bl1):\e

He06XO):\J1MhIMJ1 TIOrrpaBKaMJ1 Ha

HaJihHhIM

Hanor

ocTpOBOB.

TaKoro

ccl:JephI

TipOBl1HD;l1l1

,I(el1cTBmI

po,I(a

J1JIJ1

KOMMY-

3. Avtalet den 13 oktober 1970 mellan
Finland och SRRF beträffande beskattning av
royalties upphör att gälla från och med den
tidpunkt då bestämmelserna i förevarande
avtal träder i kraft, och tillämpas icke längre
på fall på vilka förevarande avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2.

BCTyTiaeT B

Ha TaKJ1X ycJIOBJ15IX, BKJI10qa51 TipeKpa~eHl1e
):\eMCTBJ15I, KaK 9TO 6y,I(eT OTipe,I(eJieHO J1 cornacoBaHO Me)l{,I(Y ,IJ;or0Bap11Ba10~11M11c5I ro-

o6M~Ha

TiyTeM

HOTaMJ1

TIO

):\J1TIJIOMaTJ1qecKJ1M KaHaJiaM .
B cnyqae ,I(eH0Hca:u;1111 CornarueHl15I O,I\Hl1M

15,

OCTPOBOB

Hanora
KaK

TipOBl1HD;l1l1
9TO

AnaH,I(CKMX

Tipe,I(yCMOTpeHO

B

Detta avtal förblir i kraft till dess en avtalsslutande stat uppsäger det. Vardera avtalsslutande staten kan, då tre år förflutit från
dagen för avtalets ikraftträdande, på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom underrättelse
om uppsägning senast sex månader före utgången av ett kalenderår. I sådant fall upphör
avtalet att gälla:

poro J1HOe He BhITeKaeT J1S KOHTeKCTa, J1MeeT
TO SHaqeHMe, KOTOpoe OH J1MeeT B COOTBeTCTHa:u;110HaJihHhIM saKOHO):\aTeJihCTBOM

,IJ;oroBapnBalO~erOC5I

KOTopoM

XO):\a -

HaJIOraM,

BS11Mae-

B OTHOllleH1111 CYMM ):\OXO):\OB, TIOJiy-

qaeMhIX Haq11Ha5I c

1

CJie):\ylO~ero

b)

5IHBap5I KaJieH,I(apHoro

sa

rO):\OM;

B

KOTOPOM
.

rrp11MeHHTeJihHO K HanoraM Ha rrpoq11e
l1My~eCTBO

):\OXO):\hl 11 HanoraM Ha

-

B OT-

ocy~ecTBJI5IeTc5I

foCy,I(apcTBa,

B

Hanoroo6no:>KeHH5I, Haq11Ha10~11ec51
p5I 11n11 rrocne

1

1

5IHBa-

3. B

1. De avtalsslutande staterna meddelar
varandra att de konstitutionella förutsättningarna för detta avtals ikraftträdande uppfyllts.

)l{eH11M

HaCTOf!~ero

CornarneHHf!

a) beträffande skatter
källan, för inkomstbelopp
1 januari det kalenderår
efter det då uppsägningen

14

som innehålles vid
som uppbäres den
som följer närmast
skedde eller senare;

,lJ;OrOBapJ1Bal0~11eC5I foCy,I(apcTBa yBe-

rrpeKpa-

M bIX

JJ:JI5I

BCTyrrneH115I

B

C11JIY

i det

et beor.

ärendet

ro,I(a, Kaca10~eJ1c5.1 06no:>KeH115.! n11:u;eHs110HHhrx BOSHarpa:>K,I(eH11J1 HanoraM11, 11 9Ta ,I(OroBopeHHOCTh y:>Ke He 6y,I(eT rrp11MeH5.!TbC5I
CornarneH11e B cooTBeTCTB1111

c

2.

CTaTb5I
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Ka:>K)J;Oe 11S ,IJ;oroBapHBal0~11XC5.! rocy,I(apcTB
MO:>KeT,

TIO

11CTeqeHJ1J1

Tpex JieT co

):\H5I

BCTyrrneHHf! CornarneH115.! B c11ny, ,I(eH0Hc11poBaTh ero rryTeM rrepe,I(aq11 qepes ,I(11IIJIOMaT11qecK11e

KaHaJihI

yBe.L(oMnea115.1

o

ero

B

TaI<oM

K

HaJioraM,

BSHMae-

MbIM Herrocpe}:\CTBeHIIO Tip11 rronyqeH1111 ,I(OXO):\a -

HaCT05I~ero

CornarueH115I.
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avtalsvtal,
r dock
lat
erritori"digare

B OTHOllleH1111 CYMM ):\OXO):\OB, rro-

1

f!HBap5I KaneH,I(ap-

cne,I(y10~ero

sa ro,I(OM, B KOTO-

nyqaeMhIX Haq11Haf! c

poM rrepe,I(aHo yBe,I(OMJieHHe o ,I(eH0Hca:u;1111;

b) beträffande, övriga skatter på inkomst och
skatter på förmögenhet, för skatter som bestämmes för skatteperioder som börjar den 1

Heo6XO,I(11-

ilket

torde

a) rrp11MeH11TeJibHO

Horo ro,I(a,

):\OM5IT }:\pyr }:\pyra 0 BbITIOJIHeHJ111 11MJ1 KOHCT11TYD;110HHhIX cl:JopMaJibHOCTeM,

r

~aeTc5I ):\eMCTBHe ):\OrOBOpeHHOCT11 Me:>K,I(Y
<P11HJif!H,I(11eJ1 11 CCCP OT 13 OKrn6p5I 1970

qaH115I n106oro KaneH,I(apHoro ro,I(a.

BcTynJienu:e B cuy

1.

lag om

ämnda

MOMeHT BCTYIIJieH115I B C11JIY IIOJIO-

C5I:

Ikraftträdande
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sa rO):\OM, B KOTOpOM BCTyrraeT

cnyqae ,I(el1cTB11e CornarneH115I rrpeKpa~aeT

CTaTh5I

ing an-

5IHBap5I KaJieH,I(apHoro ro,I(a,

):\eH0Hca:u;1111 He IIOS):\Hee 6 MeCf!D;eB ):\0 OKOH-

Hanoroo6no:>Ke-

HJ1e.

.&rtiikel 14

sidents

HOllleH11J1 HanoroB, BS11MaeMhIX sa rrep110):\hl

Upphörande

HO He orrpe,I(eJieH J1JIJ1 B OTHOllleHJ1J1 KOTO-

TOrO

K
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nings-

rneHl15I Ka:>K):\hIM TepMl1H KOTOpbIM CTie:u;11aJih-

c

a) rrpl1MeH11TeJihHO

MbIM Herrocpe}:\CTBeHHO rrpH rronyqeH1111 ,I(O-

Artikel 15

yKasaHHOM CTaThe.
3. ITpn rrpnMeHeHl1J1 HacT05I~ero Corna-

BJ1J1

yBe):\OMJieHHM, J1 ero IIOJIO:>KeHJ15I 6y,I(yT

IIOJIO:>KeH115.!MJ1 IIYHKTa

TaK:>Ke J1 B OTHOllleHJ1J1 KOMMY-

TaK,

1

eCJIJ1 J1HOe He oro-

,I(apcTBaMJ1, Tipl1MeHeH11e CornarueHl15I TipeHaJihHOrO

qepes

K cnyqa5J:M, K KOTOpbIM 6y,I(eT rrp11MeH5ITbC5I

BopeHO Me)l{,I(y ,IJ;oroBapl1BalO~J1MJ1C5I focyKpa~aeTC5I

TOM

HaCTOf!~ee

J1S ,IJ;oroBapl1BalO~l1XC5I foCy,I(apCTB B COOTBeTCTBJ1J1 co CTaTheM

c11ny

B c11ny CornarneHHe.

pacTipocTpaHeH11e

CornarueHl15I

c

,I(aHo IIOCJie):\Hee J1S rrpe,I(yCMOTpeHHhIX rryHK-

CJie,I(ylO~ero

AnaH,I(CKl1X

Cl1JIY c TOro ):\H5I, c TaKJ1MJ1 J1SMeHeHJ15IMJ1 J1

cy,I(apcTBaM11

Om icke annat överenskommits mellan de
avtalsslutande staterna medför uppsägning av
avtalet från en avtalsslutande stats sida enligt
artikel 15, att tillämpningen av avtalet upphör på sätt som anges i nämnda artikel med
hänsyn till Aland även beträffande kommunalskatten.

CornarneH11e MO:>KeT 6hITh
B

BCTyrr11T

BCTyTiaeT B C11JIY CornarneH11e;

qa51x Tipl1MeH5IeTC5I HaD;l10HaJihHOe saKOHO,I(a-

pacTipOCTpaHeHO

CornarneH11e

ro,I(a,

HhIM MecToTipe6hrnaH11eM B ,I(pyroM ,IJ;oroBap11Ba10~eMc5I

2.

TP11.I\D;aTb ,I(Hel1 Tiocne Toro, KaK 6y,I(eT rrepe-

npHMeH5ITbC5I :

,IJ;oroBapl1BalO~J1eC5I
foCy,I(apcTBa
B
ycTaHOBJieHHOM HaCT05I~l1M CornarueHl1eM

1.

TeJihCTBO ,IJ;orOBap11Ba10~erOC5I fOCy,I(ap CTBa.

2. Detta avtal kan antingen i sin helhet
eller med erforderliga ändringar utvidgas till
att omfatta landskapet Åland beträffande kommunalskatten. Sådan utvidgning av avtalets
tillämpningsområde träder i kraft den dag samt
med de ändringar och villkor, däri inbegripet
villkor om upphörande, som anges och överenskommes mellan de avtalsslutande staterna
genom notväxling på diplomatisk väg.

23

Nr 181

Nr 181

22

ifråga-

rrp11MeH11TeJihHO K HanoraM Ha rrpoq11e

):\OXO):\bl 11 HanoraM Ha

11My~eCTBO

-

B OT-

i land-

HOllleH1111 HanoroB, BSl1MaeMhIX sa Tiep110,I(hI

öreslå
Republi-

..

.--.

'

"rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

I

,,

j

januari det kalenderår som följer närmast efter
det då uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
vederbörligen därtill befullmäktigade, undertecknat detta avtal.
Som skedde i Moskva den 15 april 1977
i två exemplar på finska och ryska språken,
vilka båda texter har lika vitsord.
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Nr 181

Nr 181
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Hanoroo6no)Kemrn, Hatnrna10~11ec5I 1 5IHBap5I 11JI11 IIOCJie 1 5IHBap5I KaJieHAapHoro fOAa.
CJieAYlO~ero 3a fOAOM, B KOTOpOM nepeAaHO yBeAOMJieH11e o AeH0HcaQ1111.

977-78
sidents
. ing an-

B YAOCT0BepeH11e qero H11)l{enoAn11caBumec51, COOTBeTCTBYlO~l1M o6pa30M Ha TO
yrronHoMo'l!eHHbre, r10An11can11 HacT05I~ee
CornarneH11e.
CoBeprneHo B MocKBe 15 arrpeJI5I 1977
roAa. B ABYX 9K3eMIIJI5Ipax, Ka)KAbn1 Ha
cPl1HCKOM 11 pyCCKOM 5!3bIKax, rrp11qeM o6a
TeKCTa 11MelOT OAVIHaKOBYlO c11ny.

För Republiken Finlands President:

3a ITpe311AeHTa
ct>11HJI5IHACKOH Pecrry6n11K11

Ahti Karjalainen

Axmu R apbRJ1aiiHeH

För Presidiet för Socialistiska
Rådsrepublikernas Förbunds Högsta Råd:

3a I1pe3VIA11YM BepxoBHoro
CoBeTa Co103a CoBeTCKVIX
CoQ11an11cT11qecK11x Pecrry6n11K

N. S. Patolitjev

H. C. Il amoJ1w1.ee

PROTOKOLL

IIPOTOKOJI

Vid undertecknandet av avtalet beträffande
beskattningsfrågor mellan Republiken Finland
och Socialistiska
Rådsrepublikernas
Förbund har överenskommits om följande:

I1p11 rroArr11caH1111 CornarneH115I Me)KAY
<P11HJI5IHACKOH Pecrry6n11Kow 11 Co103oM CoBeTCKMX CoQ11an11cT11qecK11x Pecrry6n11K rro
BOIIpocaM Hanoroo6JIO)KeHl15I AOCT11rHyTa
AOroBopeHHOCTb o Hl1)KecneAYlO~eM:
1. B CTaTbe 1 CornarneH115I IIOA JI11QOM
c IIOCT05IHHbIM MeCTOrrpe6hIBaH11eM B 06011x
.1J:orOBap11BalO~l1XC5I
foCyAapcTBaX IIOH11MaeTC5I Jll1QO, paccMaTpl1BaeMoe B COOTBeTCTB1111 c HaJIOI'OBbIM 3aKOHOAaTeJibCTBOM
OAHOfO .1J:oroBap11Ba10~erOC5I focyAapcTBa
KaK 11MelO~ee IIOCT05IHHOe MeCTOIIpe6hrnaHl1e B 9TOM .1J:oroBap11Ba10~eMC5I focyAapCTBe, a B COOTBeTCTBl1l1 c HaJIOfOBbIM 3aKOHOAaTeJibCTBOM APYroro .D:or0Bap11Ba10~eroc51
fOCYAapCTBa KaK 11MelO~ee IIOCT05IHHOe
MecTorrpe6brnaH11e B TeqeH11e Toro )Ke rrep110Aa B 9TOM APYrOM ,n:oroBap11Ba10~eMc5I
rocyAapcrne. Ecn11 B03Hl1KHeT TaKOH cnyqaiJ: ABOMHOro IIOCT05IHHOro MeCTOrrpe6brnaHl15I, KOMIIeTeHTHbie BJiaCT11 .n:or0Bap11Ba10~l1XC5I
foCyAapCTB AOI'OBOp5ITC5I B COOTBeTCTBl111 co cTaTbe:r-1: 12 CornarneH115I, B KaKOM rocy):(apcTBe rrp11 rrp11MeHeH1111 CornarneHl15I Jll1QO 6y,):(eT paccMaTp11BaTbC5I KaK
11Me10~ee IIOCT05IHHOe MeCTOrrpe61rnaH11e.
2. B rryHKTe «b» CTaT111 2 CornarneH11H
IIO):\ KOMMyliaJibHbIM HanoroM IIOH11MaeTC5I
Hanor, B311MaeMbIH c ):\OXO):\a B IIOJib3Y KOMMyH.
3. B rryHKTe 3 «b» cTaTbl1 3 CornarneH11H
TepM11H «):(pyroe 06'.be):(11HeH11e» 03HaqaeT, B
qacTHOCT11, cnyqaiJ: Herrp11H5ITOI'O HacJie):\CTBa
( jakamaton kuolinpesä)' IIO):\ KOTOpbIM . IIO
cP11HCKOMY rrpaBy 11MeeTCH B Bl1):(Y o6~eCTBO,
COCT05I~ee: 113 ):(BYX 11Jll1 HeCKOJibK11X HaCJie):\Hl1KOB; Jll1Q, B OTHOllieH1111 KOTOpbIX
11MeeTC5I o6~ee 3aBe~aH11e; 11JI11, B 113BecTHbIX cnyqax, 113 yrrOM5IHYTbIX JI11Q 11 rrepe)Kl1Blliero cyrrpyra; TaKoe o6~ecrno B03Hl1KaeT B MOMeHT CMepT11 HaCJie):\Ö):\aTeJI5I 11
npeKpa~aeT
cBoe cy~eCTBOBaH11e rrocne
pa3):(ena Hacne):(CTBeHHoro 11My~ecrna.
4. B rryHKTe 6 cTaTbl1 3 CornarneH11H rro):(
TepM11HOM «rrpe):(CTaB11TeJib» IIOH11MaeTC5I

1. I artikel 1 i avtalet åsyftas med person,
som har hemvist i båda avtalsslutande staterna,
sådan person, som enligt skattelagstiftningen i
en avtalsslutande stat anses ha hemvist i
denna stat och enligt skattelagstiftningen i den
andra avtalsslutande staten under samma tidrymd anses ha hemvist i denna andra avtalsslutande stat. Om ett sådant fall av dubbelt
hemvist uppstår, träffar de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna i enlighet
med artikel 12 i avtalet överenskommelse om
i villken av staterna personen skall anses iha
hemvist vid tHlämpning av avtalet.

2. Med kommunalskatt som anges i artikel
2 pl1illkt b i avtalet åsyftas skatt som utgår
till kommunerna på grundval av inkomst.

3. Uttrycket " annan sammanslutning" i
artikel 3 punkit 3 b i avtalet omfattar bl.a.
oskiftat dödsbo, med vilket i finsk rätt
avses den gemenskap i vilken två eller flera
arvingar eller universella testamentstagare eller i vissa fall dessa och änkan står till varandra; denna gemenskap uppstår vid tidpunkten för arvlåtarens död och upphör med förrättandet av arvskifte.

4. Med uttrycket "representant" i artikel 3
punkt 6 i avtalet åsyftas både fysisk person
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rna för
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öre slå
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det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträff a nde vissa beskattningsfrågor skulle
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och juridisk person, ämbetsverk och organisation.
5. Med apparatur och utrustning för försäljning vilka · anges i artikel 4 punkt 4 a
i avtalet avses endast enskilda exemplar för
försäljning i enlighet med licensavtalet.

KaK qn13J1qecKoe JIMl\O, TaK M lOPMAJ1qecKoe
JIMl\O, yqpe:>K]:\eHMe J1 opraHM3al\mL
5. B rryHKTe 4 «a» cTaThM 4 CornarneHJ1l!
IIOA rrpo}:\aBaeMhIM o6opy}:\oBaHMeM J1 cpeACTBaMM IIOHJ1MalOTCH JIJ1lllb e]:\J1HJ1qHbie 3I<3eMIIJIHpbl,

KOTOpbie

rrpo}:\alOTCH

J1CKJilOqJ1-

TeJibHO Ha OCHOBe JIJ11\eH3J10HHOrO cornarneHJ1H.

6. Vid tillämpning av artikel 5 punkt 1
i avtalet beskattas icke bl.a. inkomst av gemensamma planeringsarbeten och vetenskapliga forskningsarbeten, provanvändning av
varu-, maskin- och anläggningsmodeller, uthyrning, däri inbegripen leasing, s•amt teknisk
service av maskiner och anläggningar, såvida
icke inkomsten av sådan verksamhet är hänförlig till inkomsten för representation.

9. I enlighet med ardkel 8 punkt 1 c
i avtalet befrias från beskattning i en avtalsslutande stat bl.a. sådana personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten som
vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten
för att genomföra isiamarbetsprogram mellan
regeringarna.

ITpM rrpvtMeHemrn rryHKTa 1 cTaThH
CornarneHMH J:\OXOJ:\, rronyqaeMhn1, B <IaCT-

HOCTM, OT OCyll\eCTBJieHHH COBMeCTHblX rrp o eKTHO-KOHCTPYKTOpCKHX J1 HayqHO-J1CCJie):\O·
BaTeJibCKJ1X pa6oT, J1CIIbITaHJ1M o6pa31\0B,
MalllMH, o6opy}:\oBaHHH J1 APYrvtx ToBapoB,
apeH]:\hI, BKn10qaH oTiepal\MM TMrra «JIJ13MHr»,
a TaK:>Ke OT TeXHJ1qecKoro 06cny:>KvtBaHH.11
MalllHH J1 o6opy}:\OBamrn, He IIO):\Jie:>KMT Hanoroo6no:>KeHJ1lO, ecnM AOXOA, rronyqaeMhu1

7. ITpM TipMMeHeHMM rryHKTa 3 cTaThM 5
CornarneHMH 6yAeT cqMTaThCH, qTO coBeT-

neHHbIX J1JIJ1 HHbIX opraHJ13al\J1M TIPJ1 3aKyrrKe TOBapOB J1 ycnyr y cPHHCKJ1X KOMIIaHMH.
CooTBeTCTBeHHO,
HaxOAHil\MecH
B
CCCP
rrpe}:\CTaBHTeJIJ1 cPMHCKJ1X KOMIIaHJ1M rrp11
rrpo}:\a:>Ke TOBapOB COBeTCKJ1M BHernHeTopro·
BbIM opraHJ13al\MHM 6YAYT paccMaTpMBaTbC.11
KaK

ocyll\eCTBJIHlOil\Me

3arrpo}:\a:>KM

qepe3

6poKepa, KOMMCCMoHepa MJIM ):\pyroro areH·
0):\HOBpeMeHHO

I'OCy}:\apCTBe,

JIMl\a c TIOCTOHHHbIM

B

qacTHOCTJ1

MeCTOIIpe6bIB~HHeM

B

APYfOM ,[{oroBapMBalOil\eMCH rocy}:\apcTBe,
KOTOpbie HaXO):\HTCH B rrepBOM ,[{oroBapMBa-

sidents
ing ann överlämnalag om

or.

TeJibCTBOM CCCP;
rrpMMeHHTeJibHO K cPJ1HJIHH):\HJ1 -

ämnda

CMOTpeHHOe

3aKOHO):\aTeJibCTBOM

Uppsatt i Moskva den 15 april 1977 i
ex<;_mplar på finska och ryska språken,
vilka bada texter har lika vitsord.
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HaXO):\Hll\HMJ1CH Ha HeM CTpOeHJ1HMJ1, a TaK:>Ke APYrMe rrpaBa B OTHOilleHMM He):IBM:>KM-

JIHHJ:\CKOM Pecrry6nMKO:i1: M Co1030M CoBeTCKHX
COl\MaJIMCTJ1qecKMx
Pecrry6JIMK
TIO
Hanoroo6no:>KeHMH.

CoBeprneHo

B

MocKBe

digheterna
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HacTOHil\MM ITpoTOKOJI HBJIHeTCH HeoT'beMneMoi1 qacThlO CornarneHHH Me:>K,1:1y <PMH-

BorrpocaM
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fO}:\a, B ]:\Byx 3K3eMIIJIHpax, . Ka:>K,):lbIM Ha
cPMHCKOM J1 pyCCKOM H3bIKax, TipMqeM o6a

avtals-

För Republikens Finlands President:

3a I1pe3MAeHTa
cPMHJIHH,l:ICKOM Pecrry6JIMKJ1

Ahti Karjalainen

Axmu RapbRJlaii.HeH

För Presidiet för Socialistiska
Rådsrepublikernas Förbunds Högsta Råd:

3a I1pe3MAMYM BepxoBHoro
CoBeTa Co103a CoBeTcKMX
COl\MaJIMCTMqecKMX Pecrry6JIMK

N. S. Patolitjev

H. C. IlamoJ1w1.eB

He3aBMCH·

OTHOCJ1TeJibHO K TOMy, HaXO):\J1TCH JIJ1 · KOM·
c

TaKMe
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rrpMMeHHTeJibHO K CCCP cTpoeHMH, a
TaK)l(e rrpaBO IIOJib30BaHHH CTpOeHHHMJ1 J1
yqacTKaMH,
rrpe}:\yCMOTpeHHOe
3aKOHO):\a-

Detta protokoll utgör en integrerande del
av avtalet mellan Republiken Finland och
Socialistiska Rådsrepublikernas Fölibund be:
träffande beskattningsfrågor.

BaTbCH KaK TaKOM 6poKep, KOMJ1CCJ10Hep HJil1
):\pyro:i1: areHT c He3aBHCJ1MbIM CTaTyCOM 6e3·
JIJ11\a

«C»

):\OfOBOpeH·

cMoHepa MJIM J:\pyroro areHTa c

BJia):\eHJ1J1

Il\eMCH

TeKCTa J1MelOT O,):IMHaKOBYlO CMJiy.

):\OCTJ1rHyTa

1

TIYHKTOM

Moro MMYil\eCTBa J1 CTpoeHMM, paccMaTpMBaeMhie TIO HaJIOrOBOMY 3aKOHO):\aTeJihCTBY
cPHHJIHH,):IHJ1 KaK He,):IBJ1)KJ1MOe J1Myll\eCTBO.

MbIM CTaTycoM B COOTBeTCTBJ1J1 c 3aKOHO):\a·
TeJibCTBOM cl>HHJIHHAJ1J1, 6y):\eT paccMaTpM·

BO

c

i SRRF, i dess lagstiftning avsedda byggnader
samt nyttjanderätten till dessa byggnader och
till tomter;
i ~inland, i dess la~stiftning avsedd fastighet 1amte byggnader pa mark som tillhör fastigheten. samt andra sådana rättigheter i fråga
om fastighet eller byggnad, vilka enligt finsk
skattelagstiftning anses som fast egendom.

HOCTb 0 TOM, qTO KOMIIaHHH, BbIIIOJIHHlOil\a.11
B cPJ1HJIHH):\J1J1 cPYHKl\J1J1 6poKepa, KOMJ1C·

rraHMH

COOTBeTCTBJ1J1

10. Vid tillämpning av artikel 10 punlkt 1
åsyftas med fast egendom:

Ta c He3aBHCHMbIM CTaTyCOM.

Samtidigt har överenskommits om att före. tag, som i Finland verkar såsom mäklare,
kommissionär eller annan självständig representant i enlighet med finsk lagstiftning, anses
.såsom sådan oberoende av om det äges av
person med hemvist i Finland eller utomlands
eller utländskt företag eller utländsk organisation.

B

TPYAHJ1qecTBa.
10. ITpM TipMMeHeHMM TIYHKTa 1 cTaTbM
10 CornarneHHH IIOA He):\BH:>KMMhIM MMY11\eCTBOM IIOHMMaeTCH:

cKMe BHernHeToprOBbie opraHJ13al\MJ1 BbIIIOJI·
HHlOT cPYHKl\HH 6poKepa, KOMHCCJ10Hepa
HJIM ):\pyroro areHTa c He3aBMCJ1MhIM CTa·
TycoM AJIH pa3JIJ1qHbIX coBeTCKMX rrpoMhIIII·

9.

cTaTbH 8 CornarneHMH ocBo6o:>K):\alOTCH OT
Hanoroo6no:>KeHMH B OJ:\HOM .J:!;oroBapMBa10-

10m;eMCH I'ocy]:\apcTBe B l\eJihlO OCyll\eCTBJieHHH Me)l(rrpaBMTeJibCTBeHHbIX TiporpaMM co-

s

6.

oT TaKoro poAa ):\eHTeJihHOCTM, He paccMaTpMBaeTCH ):\OXO):\OM rrpe}:\CTaBMTeJibCTBa.

7. Vid tillämp11ling av artikel 5 punkt 3
i avtalet anses sovjetiska utrikeshandelsorganisationer utföra mäklares, kommissionärs eller
annan självständig representants uppgifter för
olika sovjetiska industriella eller ,andra organisationer, då de gör inköp av varor eller tjänster från finska företag. I enlighet härmed
anses representanter för finska företag i
SRRF, vilka säljer varor till sovjetiska utrikeshandelsorganisationer, bedriva försäljningsverksamhet genom förmedling av mäklare eller
kommissionär eller annan självständig representant.
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IIOCTOHHHbIM

MeCTOrrpe6bIBaHJ1eM B cPHHJIHH):\J1J1 J1JIJ1 33
rpaHMl\eM J1JIJ1 BO BJia):\eHJ1J1 J1HOCTpaHHOM
KOMIIaHJ1J1 J1JIJ1 opraHJ13al\MJ1.

8. Med inkomst ,av installationsarbete som
anges i artikel 6 punkt 2 i avtakt åsyftas
annan inkomst än löneinkomst.

8.

ITOA AOXOAOM, rronyqaeMhIM OT MOH·

ifråga-

Ta:>KHbIX pa6oT, yKa3aHHbIM B rryHKTe 2
cTaThM 6 CornarneHMH, TIOHMMaeTCH MHOM
):\OXO):\, qeM ):\OXOA B BJ1):\e 3apa60THOM rrna·

i land-

Tbl.

öreslå
Republi'rt att
det med Sovjetunionen ingångna avtalet beträffande vissa beskattningsfrågor skulle

'

