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

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdag~n överlämnade proposition med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i avtalet med Malta för undvikande av dubbel

beskattning beträffande skatter på inkomst och 

förmögenhet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med · främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår 

bestämmelser, som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del kan utvidgas 

till landskapet Åland och innehåller bestämmelser rörande kom

munalbeskattning, på vilket område Landstinget jämlikt 13 § 1 

mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer lagstiftnings

behörighet i landskapet, erfordras Landstingets ställnings

tagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens · ·proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte taga ställ

ning till ifrågavarande avtals utvidgning 

att även gälla kommunalbeskattning i 

landskapet Åland och, om sådan utvidgning 

önskas, ge sitt samtycke till den i 

propostitionen ingående lagens ikraft

trädande i landskapet Åland till de 

delar sagda avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsättning 

att Riksdagen godkänner propositionen 
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i oförändrad form. 

Helsingfors den 2 april 1976. 

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

Justitieminister 

Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Malta för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

Allmän motivering. 

Genom skatteavtalet mellan Finland och 
Malta eftersträvas främst ett undanröjande och 
lindrande av den dubbelbeskattning som föran
leds av att samma person, såsom av nedan
stående redogörelse framgår, för viss inkomst 
kan vara skattskyldig i båda avtalsslutande 
staterna. 

Statens och kommunernas samt de evangelisk
lutherska församlingarnas liksom även ortodox 
församlings rätt att beskatta person som är bo
satt i Finland för inkomst som uppburits i Mal
ta bestäms enligt finsk skattelagstiftning. Per
son, som under skatteåret varit bosatt i Finland, 
samt inhemskt samfund och dödsbo är skyldiga 
att på grund av inkomst erlägga skatt både på 
sådan inkomst som uppburits härifrån och på 
sådan som uppburits annorstädes . Motsvaran
de principer gäller i förmögenhetsbeskattning
en beträffande här och annorstädes befintlig 
förmögenhet. 

Person, som under skatteåret inte varit bosatt 
i Finland, samt utländskt samfund är, med vissa 
undantag, skyldiga att här erlägga skatt för in
komst som personen respektive samfundet upp
burit härifrån. Detsamma gäller här befintlig 
förmögenhet. 

Enligt maltesisk lagstiftning är person, som 
är bosatt och även har hemvist i Malta, skyl
dig att där betala skatt för all sin inkomst, 
oavsett var inkomsten uppkommit eller varifrån 
eller var den uppburits. 

Person, som är bosatt i Malta utan att ha 
hemvist där, är skyldig att betala skatt till Malta 
för inkomster som uppburits därifrån eller för 
inkomster som uppburits annorstädes och över
förts till Malta. 

Person kan anses vara bosatt i Malta, trots 
att han har vistats annorstädes en längre tid, 
exempelvis på grund av semester. 
skattskyldiga, som anges i inkomstskattelagen, 

Person som inte är bosatt i Malta är skatt
skyldig där endast för inkomst som uppburits 
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därifrån. Person, som tillfälligt vistas i Malta 
utan avsikt att bosätta sig där, eller person, som 
vistats där högst sex månader under ett skatteår, 
anses inte vara bosatt i Malta. 

Bolag eller annat samfund anses bosatt i 
Malta, om dess verksamhet leds och kontrolle
ras därifrån. 

Avtalsförhandlingarna fördes i Valletta i maj 
1974 på initiativ av de maltesiska myndigheter
na och på basen av ett avtalsutkast som upp
gjorts av dem. Såsom ett resultat av förhand
lingarna undertecknades ett skatteavtal i Hel
singfors den 24 mars 1975. 

Skatteavtalet med Malta följer till sin upp
byggnad nära Organisationens för ekonomiskt 
samarbete och utveckling ( OECD) modellskatte
avtal och överensstämmer väsentligen till sitt 
innehåll med de skatteavtal som Finland ingått 
under de senaste åren. 

Detaljerad motivering. 

Maltesisk skattelagstif tning. 

I Malta finns en allmän inkomstskatt och en 
särskild tilläggsskatt. Inkomstskatten har avseen
de på både fysiska personer och samfund. Till
läggsskatten tas ut endast av fysiska personer 
med förhållandevis höga inkomster. Förmögen
hetsbeskattning förekommer inte i Malta. Reali
sationsvinst i samband med rörelse anses som 
inkomst av rörelse. I övriga fall beskattas reali
sationsvinst inte. 

Inkomstskatten är progressiv för fysiska per
soner. Skatten är 10 % av beskattningsbar in
komst som inte överstiger 200 maltesiska pund 
( normkursen på ett maltesiskt pund i februari 
197 6 var 9 ,482 mark) . Den högsta skattesatsen 
är .32,5 % och tillämpas då den beskattnings
bara inkomsten överstiger 900 pund. För vissa 
gäJ.ler en lägre skattesats än den som nämnts 
ovan. Vid beräkning av beskattningsbar inkomst 
medges personliga avdrag. Sålunda medges av-
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drag om .320 pund för ogifta och 580 pund för 
gifta skattskyldiga. Vidare medges barnavdrag, 
som varierar mellan 130 pund och 160 pund, 
beroende på barnets ålder, avdrag - enligt 
huvudregeln om 120 pund - för underhåll av 
närstående samt avdrag för försäkringspremier, 
läkarkostnader, sjukkostnader och andra mot
svarande utgifter. Personer, som inflyttat till 
Malta den 14 november 1972 eller senare är 
emellertid skyldiga att betala inkomstskatt med 
minst 1 000 pund. Sådan person behöver dock 
inte betala tilläggsskatt. 

För samfund är skattesatsen 3 7 ,5 % . Företag 
som säljer oljeprodukter eller på annat sätt 
driver affärsverksamhet med maltesiska oljepro
dukter betalar dock skatt enligt en skattesats 
om 50 %. 

I Malta beskattas vinst som uppkommit hos 
bolag. endast en gång och sålunda undviks där 
ekonomisk dubbelbeskattning av dividend. Bo
lagen betalar inkomstskatt med 3 7 ,5 % på 
nettovinsten. Vid utbetalning av dividend till 
aktieägare beaktas nämnda bolagsskatt vid be
stämmandet av det dividendbelopp som betalas 
ut till aktieägaren i pengar. Om aktieägaren till
kommer 100 pund i dividend, betalas endast 
62,5 pund ut till honom. Aktieägaren skall 
emellertid vid beskattningen uppge som sin in
komst 100 pund, men får från den inkomstskatt 
som uträknas på detta belopp avräkna 3 7 ,5 
pund. Om beloppet av den inkomstskatt som 
aktieägaren skall betala understiger det skatte
belopp som bolaget har erlagt, betalas skillna
den till aktieägaren av statens medel. 

Tilläggsskatt tas ut av fysisk person, om hans 
inkomst överstiger 2 500 pund. Skatten är 
stegvis progressiv sålunda, att skattesatsen är 
10 % på inkomst mellan 2 501 och 3 000 pund 
samt 32,5 % på den del av inkomsten som över
stiger 5 000 pund. Personliga avdrag medges 
inte vid bestämmandet av tilläggsskatt. 

Sammanlevande äkta makars inkomst be
skattas hos mannen. 

Fysiska personer, som inte är bosatta i Malta, 
erlägger inkomstskatt och tilläggsskatt enligt 
samma skattesatser som där bosatta personer. 
Vid inkomstbeskattningen medges dock inte 
personliga avdrag. Som förskott på den slutli
ga skatten innehålls i regel 25 % av utbetal
ningens belopp. Nedsättning eller undanröjande 
av förskottsinnehållning är möjlig i vissa fall. 

Utländska samfund är skyldiga att erlägga 
förskotts skatt enligt en skattesats om 3 7 ,5 % . 

Liksom i de flesta utvecklingsländer i1111e
håller även gällande maltesisk skattelagstiftning 
stadgandena om särskilda skattelättnader för 
främjande av investeringsverksamhet. Enligt en 
särskild lag (The Aids to Industries Ordinance, 
1959) kan skattefrihet medges för högst 10 
år, räknat från inledandet av den verksamhet 
som berättigar till skattefrihet. I vissa fall 
gäller skattefrihet även för dividend från fö
retag som medgivits skattefrihet. År 197 4 in
fördes stadganden om skattelättnader för sam
fund för den del av den skattepliktiga vinsten 
bestämmelser om särskilda skattelättnader för 
som avsätts för att finansiera investeringar av
sedda att öka produktion för export. Om sådan 
avsättning är 10-20 % av vinsten, är skat
tesatsen 32,5 % i stället för spm vanligt 
3 7 ,5 % . Om avsättningen överstiger 60 % av 
vinsten, är skattesatsen endast 15 % . 

Enligt maltesisk sjölag ( Merchant Shipping 
Act, 1973) kan maltesiska samfund under vissa 
förutsättningar bedriva sjöfart med s.k. befriade 
fartyg ( "exempted ships") . Enligr sagda lag är 
inkomster som uppbärs av sjöfart med använ
dande av sålunda fartyg befriade från maltesisk 
inkomstskatt. 

Av tals best dm 112 elserna. 

Skatteavtalet med Malta omfattar enligt arti
kel 1 uteslutande personer som har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller i båda staterna. Så
lunda kan avtalet t. ex. inte tillämpas på inkomst 
som uppburits från en avtalsslutande stat av 
sådan person som är medborgare i den andra av
talsslutande staten, men har hemvist i en tredje 
stat. Från denna bestämmelse utgör artikel 25 
ett undantag. Förbudet mot diskriminering i 
sagda artikel gäller nämligen alla medborgare i 
en avtalsslutande stat, oberoende av var de har 
hemvist. Å andra sidan gäller inte förbudet mot 
diskriminering sådana personer med hemvist i 
en avtalsslutande stat som inte är medborgare 
i nämnda stat. 

Avtalet omfattar enligt artikel 2 uteslutande 
inkomst- och förmögenhetsskatter. Emedan det 
i Malta dock inte finns någon förmögenhetsskatt, 
har det omnämnande i artikel 2 som avser denna 
skatt och bestämmelserna i artikel 22 rörande 
förmögenhet intagits i avtalet närmast för den 
händelse att i Malta senare möjligen införs för
mögenhetsskatt . Avtalet omfattar enligt artikel 

2 punkt 4 även alla ,skatter som är av samma 
eller 1 huvudsak Hkartat slag jämförda med de 
skatter som avses i avtalet, och som efter under
tecknandet av a.vtalet uttas vid sidan av eller 
i stället för de skatter som utgår vid tidpunkten 
för ikraftträdandet. Fastän avtalet uteslutande 
berör skatter på inkomst och förmögenhet, avser 
dock förbudet mot diskr1minering i arti:kel 25 
enligt 4 punkten i nämnda artikel även andra 
skatter, t.ex. omsättningsskatt. 

I artikel 2 punkt .3 i avtalet räknas de skat
ter upp på vilka alla bestämmelser i avtalet i 
princip tiHämpas. I Finland tillämpas avtalet på 
1) skatten på inkomst och förmögenhet, 2) 
kommunalskatten, 3) kyrkoskatten och 4) sjö
mansskatten. De maltesiska skatter på vilka 
avtalet tillämpas är 1) inkomstskatten, 2) till
läggsskatten och 3) förskottsbetalningar av 
ovannämnda skatter. 

Artikel 3 i .skartteavta~et innehåller de flesta 
definitioner som ingår i avtalet. Särskilt bör 
nämnas att skatteavtalet enligt artikel 3 punkt 
1 b i fråga om kommunalskatten inte gäller 
landskapet Åland. Enligt artikel 29 i avtalet kan 
detta emellertid, antingen i oförändrad form 
eller med nödiga ändringar, utsträckas till att 
omfatta landskapet Åland även i fråga om kom
munalskatten. Sådant utsträckande är beroende 
av landskapet Ålands godkännande. 

Om någon vid tidpunkten för beskattningen 
anses ha hemvist både i Finland och i Malta, 
löses den uppkomna konflikten enligt bestäm
melserna i artikel 4. 

En definition av begreppet fast driftställe, 
som behövs vid uppdelningen mellan de avtals
slutande staterna av rätten att beskatta inkomst 
av rörelse (artikel 7), ingår i artikel 5 i avtalet . 
En avvikelse från OECD: s modellskatteavtal 
innebär bestämmelsen i arti:kel 5 punkt 7, en
ligt vilket företag i en avtalsslutande stat anses 
ha fast drifställe i den andra avta1slutande staten 
och följaktligen beskattas i denna andra stat, 
om företaget l\tÖvar övervakningsverksamhet 
i sistnämnda stat under mer än 12 månader i 
samband med anläggnings- eller instailations
arbete. 

Om ägare av fast engendom hat hemvist i 
annan avtalsslutande stat än den där den 
honom tillhöriga egendomen finns, beskattas 
ägaren för inkomst av fast egendom i ailmänhet 
i hemviststaten enligt den interna lagstiftningen 
i staterna. Enligt artikel 6 i skatteavtalet med 
Malta har även den avtailsslutande stat där den 
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fasta eo-endomen är belägen rätt att beskatta 
nämnd; inkomst. Om person med hemvist i 
Finland uppbär sådan inkomst från Malta, skall 
Finland enligt artik:el 24 i avtalet från de skatter 
som i Finland utgår på personens inkomst av
räkna ett belopp motsvarande de skatter som 
har erlagts i Malta. Om person med hemvist . i 
Malta uppbär inkomster av motsvarande slag 
från Finland, avräknas skatt som för sådan in
komst har erlagts i Finland från den skatt som 
i MaJta ' utgår på samma inkomst. Dessa bestäm
melser tillämpas enligt artikel 6 punkt 4 även 
på inkomst som uppbärs genom uthyrning av 
bostad som någon besj,tter på grund av innehav 
av aktier i bostadsaktiebolag eller i annat där
med jämförligt bolag. 

Företag, som bedriver export från Finland 
tiU Malta, beskattas enligt artikel 7 i avtalet 
inte i Malta, såvida det inte där inrättar filial, 
kontor, fabrik, verkstad eller annat sådant fast 
driftställe som avses i artikel 5 i arvtalet . Samma 
bestämmelser gäller i fråga om export från Malta 
till Finland. Dubbelbeskattning av inkomst som 
fast driftställe uppbär eller förmögenhet som 
det innehar undviks med stöd av artikel 24 i 
avtalet . Artikel 7 i avtalet innehåller även be
stämmelser om de avdrag som den stat där det 
fasta driftstället är beläget bör medge i sin be
skattning. 

Inkomst som uppbärs genom idkande av in
ternationell sjöfart eHer flygtrafik beskattas en
ligt artikel 8 i avtalet endast i den avtalsslutande 
stat där företaget har sin verkliga ledning. 

Om ett företag i en avtalsslutande stat har 
ett dotterbolag i den andra ·avtalsslutande staten 
eller om intressegemenskap annars råder mellan 
företag i dessa stater, kan företagen i sina in
bördes affärsförbindelser iahta viHkor som av
viker från dem som skulle ha överenskommits 
mellan av varandra oberoende företag. En sådan 
avvikelse innebär att skattepliktiga inkomster 
från den stat till vilken de ,hör överförs till en 
annan stat. Härigenom mister den förstnämnda 
staten skatteinlrnmster, som i stället kommer 
den andra staten till godo. Sådana åtgärder ka1; 
vidtas av företag med intressegemenskap pa 
o-rund av att skattebördan icke är lika stor i 
~lika stater. Stadgandena i 73 § beskattnings
lagen ger myndigheterna i Finland möjHghet att 
vid beskattningen i sådana fall ,justera det re
sultat rörelsen uppvisar. Avsikten med artikel 
9 i avtalet är att motsvarande justering görs 
även i den andra avtalsslutande staten, emedan 
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underlåtenhet att verkställa justering skulle leda 
tiH dubbelbes:kattning. 

Artikel 10 i avtalet ger den avtalsslutande 
stat, från vilken dividend betalas tiU person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, rätt 
att beskatta mottagare för dessa dividender. 
Denna beskattningsrätt är emellertid begränsad 
till 15 % av dividendens bruttobelopp. Om det 
gäller dividend som betalas av sådant botterbo
lag av vars kapital moderbolaget äger minst 
25 % , får skatten vara högst 5 % av dividen
dens bruttobelopp. Till artikel 10 i avtalet an
sluter isig artikel 24 punkt 1 c, enligt vilket 
dividend från maltesiskt bolag till finska bolag 
är undantagen från finsk skatt på samma villkor 
som enligt 6 § 5 stycken lagen om beskattning 
av inkomst av näringsverksamhet ( 360 / 68) 
dividend till inhemskt bolag från annat in
hemskt bolag inte är skattepliktig inkomst för 
det förstnämnda bolaget. Om skattesatsen för 
dividend i Malta är lägre än 15 % , beviljas 
ovannämnda skattefrihet dock inte i Finland. 
Denna bestämmelse avser den skattesats som 
allmänt är stadgad i maltesisk lagstiftning och 
inte den på skatteavtalet baserade skattesatsen 
om mindre än 15 %. 

På ränta som betalas från Malta till Finland 
uppbärs i Malta en källskatt om 10 % i enlighet 
med artikel 11 i avtalet. I punkten 3 i nämnda 
artikel har uppräknats de mottagare av räntein
komst av vilka dock inte uppbärs källskatt. 
Motsvarande bestämmelser gäUer i fråga om 
ränta som betalas från Finland till Malta. Sådan 
ränta är dock i de flesta fall enligt 5 § 1 mom. 
2 punkten lagen om skatt på inkomst och för
mögenhet (1043/74) inte här skattepliktig in
komst för person med hemvist i Malta. 

På industriella royalties uppbär enligt artikel 
12 den avtalsslutande stat från vilken royaltyn 
betalas en källskatt om 5 % . På royalties för 
utövande av eller för rätten att utöva upphovs
rätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga 
verk uppbär inte den stat från vilken royaltyn 
betalas någon skatt. 

Artikel 13 i avtalet avser beskattning av rea
lisationsvist, artikel 14 självständigt personligt 
arbete (fritt yrke), att1kel 15 osjälvständigt 
personligt arbete (lönearbete), artikel 16 sty
relsearvoden, artikel 17 artister och idrottsmän, 
artikel 18 personer i offentlig tjänst, artikel 19 
privata pensioner och livräntor, artikel 20 lärare, 
studerande och praktikanter och artikel 21 in
komster som inte uttryckligen har nämnts i de 
övriga artiklarna. 

Bestämmelserna om uppdelning av beskatt
ningsrätten mellan Finland och Malta i fråga om 
förmögenhetsbeskattning ingår i artikel 22. 

Artikel 23 i avtalet berör beskattning av sam
manslutningar och oskiftade dödsbon. 

Artikel 24 gäller undanröjande av dubbelbe
skattning. Huvudprinciperna i artikeln har för 
Denna särskilda .avräkning "matching credit" 
tiklarna 6 och 10. Särskilt förtjänar beaktas att 
Finland genom artikel 24 stycken 1 d har be
viljat Malta förmåner att, när skatteavräkning 
i Finland medges för ränta eller royalty, skatte
satsen i Malta skall anses uppgå till 25 % , även 
om den verkliga skattesatsen där vore mindre, 
dock så, att den bör uppgå till minst 10 % . 
Denna särskilda avräkning "matching credit" 
beror på att Malta är ett utvecklingsland. 

Artikel 25 i avtalet innefattar förbud mot 
diskriminering av medborgare och företag i en 
avtalss'1utande stat vid beskattning i den andra 
avtalsslutande staten och artikel 26 bestäm
melser om det förfarande, genom vilket de be
höriga myndigheterna i de avtalsslutande sta
terna kan rätta beskattning som strider mot 
avtalet eller avgöra frågor rörande tolkningen 
eller tillämpningen av avtalet. Artikel 27 i av
talet innehåller bestämmelser rörande utbyte 
av upplysningar om beskattning mellan berör
da myndigheter. Dessa bestämmelser innebär 
samtidigt avvikelse i fråga om vederbörande 
maltesiska myndigheter från den sekretesskyl
dighet varom stadgas i 133 § beskattningsla
gen ( 482/58). 

Artikel 28 i avtale t innehåller bestämmelser 
om diplomatiska och konsulära tjänstemän. Ar
tikel 29 i avtalet, som avser utv1dgning av av
talets territoriella tillämplighet, har behandlats 
ovan i samband med redogörelsen för artikel 3. 
I artikel 30 i avtalet finns bestämmelser om av
talets ikraftträdande och i artikel 31 om dess 
upphörande. Avtalet träder i kraft 30 dagar 
efter den dag då det senare meddelandet från 
endera av de avtalsslutande 1staterna om upp
fyllande av förutsättningarna för avtalets ikraft
trädande har avgivits. 

Protokollet. 

I det protokoll som har undertecknats vid 
förhandlingarna: om avtalet ingår en klausul om 
att de avtalsslutande staterna skall vidta erfor
derliga åtgärder, såvida det framgår att skatt i 
Finland undandras med stöd av a1rtikel 8 i av
talet. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås i en
lighet med 3 3 § regeringsformen 

att Riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i det i Helsingfors den' 24 
mars 1975 med Malta ingångna avtalet 
för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och fö1'-
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mögenhet, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan ifrågavarande avtal innefattar bestäm
melser som hör till området för lagstiftningen, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Malta för undvikande av dubbelbeskatt

ning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande skatter på in
komst och förmögenhet som den 24 mars 1975 
ingicks i Helsingfors mellan Finland och Mal
ta är, för så vitt de hör till området för lag-

Helsingfors den 19 mars 197 6. 

sif tningen, i kraft såsom därom överenskom
mits. 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 



6 

(Översättning) 

AVTAL 

mellan Finland och Malta för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst och förmögenhet 

Finlands regering och Maltas regering har, 

föranledda av önskan att ingå ett avtal för 
undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet, 

överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet är tillämpligt 

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

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och förmögenhet, som uttages av envar 
a_v de avtalsslutande staterna, dess offentligrätts
liga samfund eller lokala myndigheter, oberoen
de av sättet på vilket skatterna uttages. 

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

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

a) i Finland: 
i) den statliga skatten på inkomst och för-

mögenhet; 
ii) kommunalskatten; 
iii) kyrkoskatten; och 
iv) sjömanskatten 
(nedan "finsk skatt"). 
b) i Malta: 

AGREEMENT 

between Finland and Malta for the avoidance 
of douhle taxation with respect to taxes on 

income and on capita! 

The Government of Finland and the Govern
ment of Malta 

desiring to conclude an Agreement for the 
avoidance of double taxation with respect to 
taxes on income and on capita! 

ha ve agreed as follows: 

Article 1 

Personal Scope 

This Agreement shall apply to persons who 
are residents of one or both of the Contracting 
States. 

Article 2 

T axes Covered 

1. This Agreement shall apply to taxes on 
income and on capita! imposed on behalf of 
each Cor;it_racting State or of its statutory public 
commumt1es or local authorities, irrespective of 
the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on in
come and on capita! all taxes imposed on total 
income, on total capita!, or on elements of in
come or of capita! including taxes on gains from 
the alienation of movable or immovable pro
perty as well as taxes on capita! appreciation. 

3. The existing taxes to which the Agree-
ment shall apply are: 

a) in Finland: 
i) the state income and ca pi tal tax; 

ii) the communal tax; 
iii) the church tax; and 
iv) the sailor's tax 

( hereinafter referred to as "Finnish tax") . 
b) In Malta: 

inkomstskatten och tilläggsskatten, däri in
begripna förskottsbetalningar av skatt, antingen 
dessa uppbäres genom avdrag vid källan eller 
på annat sätt (nedan "maltesisk skatt"). 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av 
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter 
undertecknandet av detta avtal uttages vid sidan 
av eller i stället för de för närvarande utgående 
skatterna. De behöriga myndigheterna i de av
talsslutande staterna skall meddela varandra de 
betydelsefulla ändringar som vidtagits i respek
tive skattelagstiftning. 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

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

a) "en avtalsslutande stat" och "den andra 
avtalsslutande staten" åsyftar Finland eller 
Malta, alltefter som sammanhanget kräver; 

b) "Finland" åsyftar, då det användes i geo
grafisk bemärkelse, Republiken Finlands terri
torium och de till Republiken Finlands terri
torialvatten gränsande områden, inom vilka Fin
land enligt finsk lag och i överensstämmelse 
med folkrätten äger utöva sina rättigheter med 
avseende på utforskning och utnyttjande av na
turtillgångar på havsbottnen eller i dennas un
derlag. Beträffande kommunalskatten inbegriper 
uttrycket icke landskapet Åland; 

c) "Malta" åsyftar, då det användes i geo
grafisk bemärkelse, Republiken Maltas territo
rium omfattande ön Malta, ön Gozo och övriga 
öar i Maltas arkipelag, däri inbegripna dess 
territorialvatten, och de utanför territorial
vattnen belägna områden, vilka i överensstäm
melse med folkrätten och i enlighet med Maltas 
lagstiftning om kontinentalsockeln betecknas 
eller senare kommer att betecknas som ett om
råde inom vilket Malta äger utöva sina rättig
heter med avseende på havsbottnen och dennas 
underlag samt dessas naturtillgångar; 

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag 
och varje annan sammanslutning; 

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

f) "företag i en avtalsslutande stat" och 
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the income tax and surtax, including prepay
ments of tax whether made by deduction at 
source or otherwise 

( hereinafter ref erred to as "Malta tax") . 
4. This Agreement shall also apply to any 

identical or substantially similar taxes which are 
imposed after the date of signature of this 
Agreement in addition to, or in place of, the 
existing taxes. The competent authorities of the 
Contracting States shall notify to each other 
any significant changes whigh have been made 
in their respective taxation laws. 

Article 3 

General Definitions 

1. In this Agreement, unless the context 
otherwise requires: 

a) the terms "a Contracting State" and "the 
other Contracting State" mean Finland or Malta 
as the context requires; 

b) the term "Finland", when used in a geo
graphical sense, means the territory of the Re
publice of Finland, and any area adjacent to the 
territorial waters of the Republic of Finland 
within which, under the laws of Finland and in 
accordance with international law, the rights of 
Finland with respect to the exploration and 
exploitation of the natura! resources of the sea 
bed and its subsoil may be exercised. As regards 
the communal tax the term does not include the 
County of Aland; 

c) the term "Malta", when used in a geo
graphical sense, means the territory of the Re
public of Malta comprising the Island of Malta, 
the Island of Gozo and the other islands of the 
Maltese Archipelago, together with the terri
torial waters thereof, and any area outside the 
territorial waters which, in accordance with in
ternational law, has been or may hereafter be 
designated, under the laws of Malta concerning 
the Continental Shelf, as an area within which 
the rights of Malta with respect to the sea bed 
and subsoil and their natural resources may be 
exercised; 

d) the term "person" comprises an indi
vidual, a company and any other body of 
persons; 

e) the term "company" means any body cor
porate or any entity which is treated as a body 
corporate for tax purposes; 

f) the terms "enterprise of a Contracting 
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"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyftar företag, som bedrives av person med 
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive föte
tag, som bedrives av petson med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten; 

g) uttrycket "medborgare" åsyftar : 
i) beträffande Finland varje fysisk person 

som är medborgare i Republiken Finland samt 
varje juridisk person och annan sammanslut
ning som tillkommit enligt gällande finsk lag; 

ii) beträffande Malta alla som är maltesiska 
medborgare enligt maltesisk lag samt varje ju
ridisk person och annan sammanslutning som 
tillkommit enligt gällande maltesisk lag; 

h) "internationell trafik" åsyftar transport
verksamhet utförd med fartyg eller luftfartyg, 
vilket användes av företag som har sin verkliga 
ledning i en avtalsslutande stat, utom då far
tyget eller luftfartyget användes i trafik uteslu
tande mellan platser i den andra avtalsslutande 
staten; 

i ) "behörig myndighet" åsyftar : 
i) i Finland finansministeriet eller dess be

fullmäktigade ombud; 
ii) i Malta den minister som ansvarar för 

handhavandet av finansärenden eller hans be
fullmäktigade ombud. 

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

Artikel 4 

Skatterättsligt hemvist 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "person 
med hemvist i en avtalsslutande stat" varje 
person, som enligt lagstiftningen i denna stat 
ä~ skattskyldig där på grund av hemvist, bosätt
nmg, plats för företagsledning eller varje annan 
~iknande omständighet. Uttrycket inbegriper 
1cke person som är skyldig att erlägga skatt i 
denna avtalsslutande stat endast på grund av 
inkomst från källa i denna stat eller förmöaen-
het belägen där. 
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2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande 
staterna, skall följande regler gälla : 

State" and "enterprise of the other Contracting 
State" mean, respectively, an enterprise carried 
on by a resident of a Contracting State and an 
enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

g) the term "national" means : 
i) in respect of Finland, any individual pos

sessing the nationality of the Republic of Fin
land, and any legal person, partnership and as
sociation deriving its status as such from the 
laws in force in Finland; 

ii) in respect of Malta, any citizen of Malta 
as provided for by the laws of Malta, and any 
legal person, partnership and association deri
ving its status as such from the laws in force 
in Malta; 

h) the term "international traffic" means 
any transport by a ship or aircraft operated by 
an enterprise which has its place of effective 
management in a Contracting State, except when 
the ship or aircraft is operated solely between 
places in the other Contracting State; 

i ) the term "competent authority" means : 
i) in the case of Finland, the Ministry of 

Finance or its authorised representative; 
ii) in the case of Malta, the Minister res

ponsible for finance or his authorised represent
ative. 

2 . In the application of this Agreement by 
a Contracting State, any term not otherwise de
fined shall, unless the context otherwise re
quires, have the meaning which it has under the 
laws of that Contracting State relating to the 
taxes which are the subject of this Agreement. 

Article 4 

Fiscal Domicile 

1. For the purposes of this Agreement, the 
term "resident of a Contracting State" means 
any person who, under the law of that State, 
is liable to taxation therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or any 
other criterion of a similar nature. The term 
does not include any person who is liable to 
~ax in that Contracting State in respect only of 
rncome from sources therein or capita! situated 
in that State. 

2) Where by reason of the provisions of pa
ragraph ( 1) an individual is a resident of both 
Contracting States, then his case shall be deter
mined in accordance with the following rules: 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande 
stat där han har ett hem som stadigvarande står 
till hans förfogande. Om han har ett sådant 
hem i båda avtalsslutande staterna, anses han 
ha hemvist i den stat, med villcen hans person
liga och ekonomiska förbindelser är starkast 
(centrum för levnadsintressena) . 

b) Om det icke kan avgöras i vilken avtals
slutande stat centrum för hans levnadsintressen 
är beläget eller om han icke i någondera avtals
slutande staten har ett hem som stadigvarande 
står till hans förfogande, anses han ha hemvist 
i den stat, där han stadigvarande vistas. 

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

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

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 
1 person, som ej är fysisk person, har hemvist 
i båda avtalsslutande staterna, anses personen i 
fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där 
den har sin verkliga ledning. 

4. Oskiftat dödsbo anses vid beskattning i 
Finland ha hemvist i den avtalsslutande stat där 
den avlidne enligt punkterna 1 och 2 hade hem
vist vid dödsfallet. 

Artikel 5 
Fast driftställe 

1. I detta avtal åsyftar uttrycket "fast drift
ställe" en stadigvarande plats för affärsverksam
het, där företagets verksamhet helt eller delvis 
utövas. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
särskilt : 

a) plats för företagsledning: 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 

. f) gruva, stenbrott eller annan plats för nytt
jande av naturtillgångar; 

2 17722/75 
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2. Where by reason of the provisions of. pa
ragraph 1 an individual is a resident of both 
nent home available to him. If he has a perma
nent home available to him in both Contracting 
States, he shall be deemed to be a resident of 
and economic relations are closest ( centre of 
the Contracting State with which his personal 
vital interests) . 

b ) If the Contracting State in which he has 
his centre of vital interests cannot be determi
ned, or if he has no permanent home available 
to him in either Contracting State, he shall be 
deemed to be a resident of the Contracting State 
in which he has an habitual abode. 

c) If he has an habitual abode in both Con
tracting States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident of the Contracting State 
of which he is a national. 

d) If he is a national of both Contracting 
States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle 
the question by mutual agreement. 

3. Wherc by rea son of the provisions of 
paragaph 1 a person other than an individual 
is a resident of both Contracting States, then 
it shall be deemed to be a resident of the Con
tracting State in which its place of effective 
management is situated. 

4. An undivided estate shall for the purposes 
of taxation in Finland be deemed to be a resi
dent of the Contracting State of which the de
ceased was a resident at the time of his death 
according to the provisions of paragraphs 1 
and 2. 

Article 5 
Permanent Establishment 

1. For the purposes of this Agreement the 
term "permanent establishment" means a fixed 
place of business in which the business of the 
enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" 
shall include especia:lly: 

a) a place of management ; 
b) a branch; 
c) an off ice; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, quarry or other place of extraction 

of natura! resources; 
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g) plats för byggnads-, anläggnings- eller 
installationsarbete, som varar över tolv måna
der. 

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
icke: 

a) användning av anordningar, avsedda ute
slutande för lagring, utställning eller utlämnande 
av företaget tillhöriga varor; 

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

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

d) innehav av stadigvarande plats för affärs
verksamhet, avsedd uteslutande för inköp av 
varor eller införskaffande av upplysningar för 
företagets räkning; 

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

4. Person som är verksam i en avtalsslutande 
stat för ett företag i den andra avtalsslutande 
staten - härunder inbegripes icke sådan 
oberoende representant som avses i punkt 5 -
behandlas såsom ett fast driftställe i den först
nämnda staten, om han innehar och i denna stat 
regelmässigt använder en fullmakt att sluta av
tal i företagets namn samt verksamheten icke 
begränsas till inköp av varor för företagets räk
ning. 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke 
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten endast på den grund att företaget utövar 
affärsverksamhet i denna andra stat genom för
medling av mäklare, kommissionär eller annan 
oberoende representant, om dessa personer där
vid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag 
som utövar affärsverksamhet i denna andra stat 
(antingen genom ett fast driftställe eller annor-

g) a building si te or construction or assembly 
project which exists for more than twelve 
months. 

3. The term "permanent establishment" 
not be deemed to include: 

a) the use of facilities 'solely for the purpose 
of storage, display or delivery of goods or mer
chandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of stor.age, display or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to nhe el}terprise solely 
for the purpose of processing by aftother enter
prise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise, or for collecting infor
mation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business wlely for the purpose of advertising, 
for the supply of information, for scient1fic 
research or for similar activities which have a 
preparatory or auxiliary character for the .enter
prise. 

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an anterprise of the other 
Contracting State - other than an agent öf 
an independent status to whom paragraph 5 
applies - shaill be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State if he 
has, and habitually exercies in that State, an 
authority to conclude contracts in the name of 
the enterprise, unless' his activities are hmited 
to the purchase of goods or merchandise for the 
enterprise. 

5. An enterprise of a Contracting State shall 
not be deemed to have a permanent establish
ment in the other Contracting State mer.ely 
because it carries on business in that other 
State through a broker, general commission 
agent or any other agent of an independent sta
tus, where such persons are acting in the ordi
nary course of nheir business. 

6. The fact that a company which is a resi
dent of a Contracting State controls or is coru
trolled by a company1 which is a resident of the 
onher Contracting State, or which carries on 
business in that other State ( whether through 
a permanent establishment or otherwise), shall 

ledes), medför icke i och för sig att någotdera 
bolaget betraktas såsom ett fast driftställe för 
det andra bolaget. 

7. Företag i en avtalsslutande stat anses ha 
fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, 
om det utövar övervakande verksamhet i denna 
andra stat under mer än tolv månader i samband 
med anläggnings- eller installationsarbete. 

Artikel 6 

Fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom får beskattas i 
den avtalsslutande stat där egendomen är be
lägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har den be
tydelse som uttrycket har enligt Jagstiftningen 
i den avtalsslutande stat där egendomen är be
lägen; 

b) uttrycket inbegr1per dock alltid tillbehör 
till fast egendom, rättigheter på vilka föreskrif
terna i allmän lag angående fast egendom är 
tillämpliga samt rätt till föränderliga eller fasta 
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att 
nyttja mineralfyndighet, bila eller annan na
turtillgång; 

c) fartyg och luftfartyg anses icke 1såsom fast 
egendom. 

3 Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på in
komst, som uppbäres genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller genom varje an
nan användning av fast egendom. 

4. Om innehav av a:ktier eller andra andelar 
i bolag berättigar innehavaren av .aktierna eller 
andelarna att besitta bolaget tillhörig fast 
egendom, får inkomst, som uppbäres genom 
omedelbart brukande, genom uthyrning eller 
genom varje annan användning av sådan besitt
ningsrätt, beskattas i den avtalsslutande stat där 
den fasta egendomen är belägen. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 3 och 4 
tillämpas även på inkomst av fast egendom som 
tillhör företag och på inkomst av fast egendom 
som användes vid utövande av fritt yrke. 

1Art~kel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av 
företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast 
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not of itself make either company a permanent 
establishment of the other. 

7. An enterprise of a Contracting State shall 
be deemed to have a permanent establishment in 
the other Contracting State if it carries on super
v1sory activities in tha1t otJher State for more 
than twelve months in connection w1th a 
construction or assembly project. 

.Article 61 

Immovable Property 

1. lncome from immovable property may be 
taxed in the Contracting State in which 1such 
property is situated. 

2. 1a) The term "immovable property" shall 
be defined in accordance with the law af the 
Contracting State in which the property in 
question is s1tuated; 

b) the term shaU in any case include property 
accessoryi to irrnmovable property, rights to 
which the provisions of general law respecting 
immovable property apply, and ri§hts to variable 
or fixed payments as consideration for the 
wo11king of, or the right to wo11k, mineral de
posi ts, sources and other natural resources; 

c) sh1ps and aircraft shall not be regarded as 
immovable property. 

3. The provisions of paragrnph 1 shall apply 
to income derived from the direct use, letting, 
or use in any other form of immovable property. 

4. Where the ownership of shares or other 
corporates rlghts in a company entitle the holder 
of the shares or rights to the enjoyment of im
movable property owned by the rnmpany, the 
income from uhe direct use, Ietting, or use in 
any other form of ·such right to enjoyment may 
be taxed in the Contracting State in whioh the 
immovable property is situated. 

5. The provisions of pa:ragraphs 1, 3 and 4 
shall also apply to the income from immovable 
property of an enterprise and to income from im
movable property used for the performance of 
professional ,services. 

Article 7, 

Business Profits 

1. Tihe profits of an enterprise of a Con
tracting State shall be taxable only in that State 

I 

I 

I i 
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i denna stat, såvida icke företaget bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande saten från 
ett där beläget fast driftställe. Om företaget 
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före
tagets inkomst beskattas i denna andra stat, men 
endast den del därav, som är hänförlig till det 
fasta driftstäUet. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från .ett där beläget fast driftställe, hänföres i 
vardera avtalsslutande staten till det fasta drift
stället den inkomst av rörelse, som det kan an
tagas att driftstället 1skulle ha förvärvat, om det 
varit ett fristående företag, som bedrivit verk
samhet av samma eller liknande slag under 
samma eller liknande villkor och självständigt 
avslutat affärer med det företag till vilket drift
stället hör. 

3. Vid bestämmandet av inkomst av rörelse, 
som är hänförlig tiU det fasta drHtstället, med
ges avdrag för kostnader sam uppkommit för 
det fasta driftställets räkning - härunder in
begripna kostnader för företagets ledning och 
aUmäooa förvaltning - oavsett om kostnaderna 
uppkommit i den stat där det fasta driftstället 
är beläget eller annorstädes. 

4. I den mån inkomst av rörelse hänförlig 
till ett fast driftställe enligt lagstiftningen 1 en 
avtalsslutande stat brukat bestämmas på grund
val av en fördelning av företagets hela inkomst 
på de olika delarna av företaget, iskall bestäm
melserna i punkt 2 icke hindra att i denna av
talsslutande stat den skattepliktiga inkomsten 
bestämmes genom ett sådant förfarande. Den 
fördelningsmetod som tillämpas skall dock vara 
sådan, att resultatet överensstämmer med de 
i denna artikel angivna principerna. 

5. Inkomst av rörelse anses icke hänförlig 
till ett fast driftställe endast av den anledningen 
att varor inköpes genom det fasta driftställets 
försorg för företagets räkning. 

6. Vid tillämpning av föregående styckena 
bestämmes inkomst av rörelse, som är hänförlig 
till det fasta driftstället, genom samma för
farande år från år, såvida icke goda och tiU
räckliga skäl förarneder annat. 

7. Bestämmelserna i denna artikel berör icke 
bestämmelserna i någondera avtalsslutande sta
tens lagar rörande beskattning av inkomst av 
försäkringsrörelse. 

8. Ingår i rörelseinkomster inkomstslag, som 
behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, 

unless the enterprise carries on business in the 
other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits of 
the enterprise may be taxed in the other State 
but only so much of them as is attributable to 
that permanent establishment. 

2. \\/here an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contrac
ting State through a permanent establishment 
situated therein, there shall in each Contracting 
State be attributed to that permanent establish
ment the profits which it might be expected to 
make if it were a distinct and separate enter
prise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing 
wholly independently with the· enterprise of 
which it fo a permanent establishment. 

3. In the determination of the profits of a 
permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for 
the purposes of the permanent establishment in
cluding execut1ve and general administrative 
expenses so incurred, whether in the State in 
which the permanent establishment is situated 
or elsewhere. 

4. In so far as it has been customary in a 
Contracting State to determine the profits to be 
attributed to a permanent establishment 011 the 
basis of an apportionment of the total profits of 
the entenprise to itse vaJrious parts, nothing in 
paragraph 2 shall preclude that Contracting 
State from determining the profits to be taxed 
by such an apportionment as may be customary. 
The method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be in 
accordance with the prindples laid down in this 
Article. 

5. No profits shall be attributed to a perma
nent establishment by reason of the mere pur
chase by that permanent establishment of goods 
or merchandi.se for the enterprfoe. 

6. For the purposes. of the preceding para
graphs, .the profits to be attributed to the per
manent establishment, shall be dete11mined by 
the same method year by year unless there is 
good and sufficient reason to the contrary. 

7. The provisions of this Article shall not 
affect the provisions of the law of either Con
tracting State regarding the taxation of income 
from the business of insurance. 

8. Where profits include items of income 
which are deaJlt with sepaJrately in other Arti-

beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av 
reglerna i förevarande artikel. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

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

2. Om sjöfartsföretag har sin verkliga led
ning ombord på ett fartyg, anses ledningen be
lägen i den avtalsslutande stat där fartyget har 
sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn 
icke finns, i den avtalsslutande stat där far
tygets redare har hemvist. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även 
på inkomst, som förvärvas genom deltagande i 
en pool, ett gemensamt företag eller i en enhet 
för internationell trafirkverksamhet. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

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

eller indil'ekt deltager i ledningen eller över
vakningen av ett företag i den andra avtalsslu
tande ,staten eller äger del i detta företags ka
pital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt del
tager i ledningen eller övervakningen av såväl 
ett företag i en avtalsslutande stat som ett 
företag i den andra avtalsslutande staten eller 
äger del i båda dessa företags kapital, iakttages 
följande. 

Om mellan företagen i fråga om handelsför
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas 
eller föreskrives villkor, som avviker från dem 
som skulle ha överenskommits mellan av var
andra oberoende företag, får alla inkomster, 
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit 
det ena företaget men som på grund av vill
koren i fråga icke tillkommit detta företag, 
inräknas i detta företags inkomst och beskattas 
i överensstämmelse därmed. 

2. I fall då inkomst för vilken ett företag 
i en avtalsslutande stat blivit påförd skatt i 
denna stat även inräknats i inkomsten för ett 
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cles of this Agreement, then the provisions of 
those Articles shaill not be affected by the pro
visions of this Article. 

1Article ~ 

Shipping and Air Transport 

1. Profits from the operation of sh1ps or air
craft in international traffic shall be taxable only 
in the Contracting State in which the place of 
effecthre management of the enterprise is situ
ated. 

2. If the place of effective management of a 
shipping enterprise is aboard a ship, then it 
shall be deemed to be situated in the Contrac
ting State in which the borne harbour of the 
shi:p is situated, or, if there is no such home 
harbour, in the Contracting State of which the 
operator of the ship is a resident. 

3. The provisions of paragraph 1 shall aho 
apply to profits derived from the participat1on 
in a pool, in a joint business or in an inter
na tional opera tians agency. 

Article 9 

Associated Enterprises 

1. Where -

a) an enterprise of a Contracting State par
ticipates directly or indirectly in the manage
ment, control or capital of an enterprise of the 
other Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or capita1 
of an enterprise of a Contracting State and an 
enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or 
imposed between the two enter.prises in their 
commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between inde
pendent enterprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued 
to one of the enterprises, but, by reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included 
in the profits of that enterprise and taxed ac
cordingly. 

2. Where profits on which an enterprise of 
a Contracting State have been charged to tax in 
that State are also included in the porfits of 
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företag i den andra avtalsslutande staten och 
beskattats i överensstämmelse därmed, och den 
sålunda inräknade inkomsten är inkomst, som 
skulle ha tillkommit detta före tag i den andra 
staten om de mellan företagen avtalade vill
koren hade vadt sådana som skulle ha överens
kommits mellan av varandra oberoende företag, 
skall den förstnämnda staten genomföra veder
börlig justering av det skattebelopp som i denna 
stat påförts för sagda inkomst. Då sådan juste
ring företages skall övriga bestämmelser i detta 
avtal rörande inkomst av ifrågavarande slag 
iakttagas och skall de behöriga myndigheterna 
i de avtalsslutande staterna vid behov i detta 
syfte överlägga med varandra. 

Artikel 10 

Dividend 

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

2. Dividenden får emellertid beskattas i den 
avtalsslutande stat, där bolaget som betalar di
videnden har hemvist, som följer: 

a) om dividenden betalas av bolag med hem
vist i Finland till person med hemvist i Malta, 
får den skatt som sålunda påföres icke över
stiga: 

i) 5 procent av dividenden bruttobelopp, om 
mottagaren är ett bolag (med undantag för be
skattningssammanslutning) som direkt be
härskar minst 25 procent av det utbetalande bo
lagets kapital; 

ii) 15 procent av dividendens bruttobelopp 
i övriga fall; 

b) om dividenden betalas av bolag med hem
vist i Malta till person med hemvist i Finland: 

i) får maltesisk skatt icke överstiga den 
skatt som påföres det utbetalande bolaget för 
sålunda utdelad vinst; 

ii) utan hinder av bestämmelserna i stycke 
i) får maltesisk skatt icke överstiga 15 procent 
av dividenden, om dividenden betalas av vinst 
eller inkomst, som förvärvats under år då bo
laget åtnjutit förmån enligt bestämmelserna 
om stöd till Maltas industri, och aktieägaren 
tillställer Maltas skattemyndigheter uppgifter 
och räkenskaper rörande den inkomst som är 
underkastad maltesisk skatt för ifrågavarande 
skatteår. 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall träffa överenskommelse om 

an enterprises of the other Contracting State 
and taxed accordingly and the profits so included 
are profits which would have accrued to that 
enterprise of the other State i,f the conditions 
made between the enterprises had been those 
which would have been roade between inde
pendent enterprises, then the first-mentioned 
State shall make an appropriate adjustment to 
the amount of tax charged on those profits in 
the first•mentioned State. In determining ·such 
an adjustment due regard shall be had to the 
other provisions of this Agreement in relation 
to the nature of the income, and for this pur
pose the competent authorities of the Contrac
ting States shall if necessary consult each other. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends paid by a company which 1s 
a resident of a Contracting State to a resident 
of the other Co.ntracting State may be taxed in 
that other State. 

2. However, such dividends may be taxed 
in the Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident, as follows: 

a) where dividends are paid by a company 
resident of Finland to a resident of Malta, the 
tax so charged shall not exceed: 

i) 5 per cent of the gross amount of the 
dividends if the recipient is a company (ex
cluding partnership) which holds directly at 
least 25 per cent of the capital of the company 
paying the dividends; 

ii) in all other cases, 15 per cent of the gross 
amount of the dividends; 

b) where dividends are paid by a company 
resident of Malta to a resident of Finland: 

i) Malta tax shall not exceed filiat chargeable 
on the company paying the dividends in respect 
of the profits so distributed; 

ii) notwithstanding the provisions of sub
paragraph i), Malta tax shall not exceed 15 per 
cent of the dividends if such dividends are paid 
out of gains or profits earned in any year in 
respect of which the company is in receirpt of 
any benefit under the provisions regulating aids 
to industries in Malta, and the shareholder sub
mits returns and accounts to the taxation author· 
ities of Malta in respect of his income liable to 
Malta tax for the relative year of assessment. 

The competent authorities of the Contrac
ting States shall by mutual agreement settle the 

sättet för genomförandet av de begränsningar 
som föreskrives i denna punkt. 

Denna punkt berör icke bolagets beskatt
ning för vinst av vilken dividenden betalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i denna 
artikel inkomst av .aktier eller andra rättigheter, 
fordringar icke inbegripna, med rätt till andel 
i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, 
som enligt skattelagstiftningen i den stat där 
det utdelande bolaget har hemvist i skatte
hänseende behandlas på samma sätt som in
komst av aktier. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till
lämpas icke, om mottagaren av dividenden har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, där 
bolaget som betalar dividenden har hemvist, 
från ett där beläget fast driftställe eller utövar 
fritt yrke i denna andra stat med användande 
av en där belägen stadigvarande anordning, samt 
den andel på grund av vilken dividenden betalas 
äger verkligt samband med det fasta driftstället 
eller den stadigvarande anordningen. I sådant 
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respek
tive artikel 14. 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan
de stat uppbär inkomst från den andra avtals
slutande staten, får denna andra stat icke påföra 
skatt på dividend, som bolaget betalar till person 
med hemvist i den förstnämnda staten, och ej 
heller skatt på bolagets icke utdelade vinst, även 
om dividenden eller den icke utdelade vinsten 

eller delvis utgöres av inkomst, som upp
kommit i denna andra stat. Bestämmelserna i 
denna stycke hindrar icke denna andra stat att 
beskatta dividend som betalas till person med 
hemvist i denna stat eller dividend hänförlig till 
en andel som äger verkligt samband med ett 
fast driftställe eller en stadigvarande anordning 
som person med hemvist i den förstnämnda 
staten har i denna andra stat. 

Artikel 11 

Ränta 

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

2. Räntan får emellertid beskattas i den av
talsslutande stat, från vilken den härrör, enligt 
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mode of application of the !imitations provided 
for in this paragraph. 

This paragraph shall not affect the taxation 
of the company in respect of the profits. out of 
which the dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article means income from .shares, or other 
rights, not being debt-claims, participating in 
profits, as well as income from other corporate 
rights which is subject to the same taxation 
Heatment as income from shares by the ta.J:ation 
law of the State of which the company making 
the distribution is a resident. 

4. The provisions of paragraghs 1 and 2 
shall not apply if the l'ecipient of the dividends, 
being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State of 
which the company paying the dividends is a 
resident, through a permanent establishment 
situated therein, or performs in that other State 
professional services from a fixed base situated 
therein and the holding in respect of which the 
dividends are paid is effectively connected with 
such penmanent establishment or fixed base. In 
such a case, the provisions of Article 7 or of 
Article 14, as the case may be, shall apply. 

5. Where a company which is a resident of 
a Contracting State derives profits or income 
from the other Contracting State, that other 
State may not impose any tax on dividends paid 
by the company to residents of the first-men
tioned State, or subject the company's undistri
buted profits to a tax on undistributed profits, 
even if the dividends paid, or the undistributed 
profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in that other State. The 
provisions of this paragraph shall not prevent 
that other State from taxing dividends paid to 
residents of that State or dividends relating to 
a holding which is effectively connected with a 
permanent establishment or fixed base 
maintained in that other State by a resident 
of the first-mentioned State. 

1Article 11! 

I nterest 

1. Interest ans111g in a Contracting State 
and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 

2. However, such interest may be taxed in 
the Contracting State in which it arises, and 
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lagstiftningen i denna stat, men den skatt som 
sålunda påföres får icke överstiga 10 procent 
av räntas belopp. De behöriga myndigheterna i 
de avtalsslutande staterna skall träffa överens
kommelse om sättet för genomförandet av denna 
begränsning. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
2 av denna artikel: 

a) är ränta, som härrör från Malta och be
talas till Finlands regering eller Finlands Bank, 
undantagen från maltesisk skatt; 

b) är ränta, som härrör från Finland och be
talas till Maltas regering, Maltas Centralbank 
eller Maltas Utvecklingsbolag, undantagen från 
finsk skatt; 

c) tillämpas i denna punkt beviljade befriel
ser även på annat offentligrättsligt samfund i 
endera avtalsslutande staten, om detta samfund 
är en särskild juridisk person. 

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av varje slags fordran, antingen 
den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej 
och antingen den medför rätt till andel i gälde
närens vinst eller ej. Uttrycket åsyftar särskilt 
inkomst av värdepapper, som utfärdats av 
staten, och inkomst av obligationer eller deben
turer, däri inbegripna till obligationer och de
benturer knutna premier och vinster. Straff
avgifter på grund av försenad betalning anses 
icke som ränta i denna artikel. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till
lämpas icke om mottagaren av räntan har hem
vist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse 
i den andra avtalsslutande staten, från vilken 
räntan härrör, från ett där beläget fast drift
ställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat 
med användande av en där belägen stadigvaran
de anordning, samt den fordran för vilken 
räntan betalas äger verkligt samband med det 
fasta driftstället eller den stadigvarande anord
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna 
i artikel 7 respektive artikel 14. 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutan
de stat, om utbetalaren är denna stat själv, ett 
offentligrättsligt samfund, en lokal myndighet 
eller en person med hemvist i denna stat. Om 
emellertid den person som betalar räntan, an
tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat 
eller ej, i en avtalsslutande stat har fast drift
ställe, för vilket upptagits den skuld på vilken 
utbetalningen av räntan grundar sig och vilket 
nämnda ränta belastar såsom kostnad, anses 

according to the law of that State, but the tax 
so charged shall not exceed 10 per cent of the 
amount of the interest. The competent author
ities of the Contracting State sha11 by mutual 
agreement settle the mode of application of this 
aimitation. 

3. Notwithstanding the provisions of para
graph 2: 

a) interest arising in Malta and paid to the 
Government of Finland or the Bank of Finland 
shall be exempt from Malta tax: 

b) interest arising in Finland and paid to the 
Malta Government, the Cerntral Bank of Malta 
or the Malta Development Corporation shall 
be e10c:mpt from Finnish tax; 

c) the exemptions granted by. this paragraph 
shall also apply to any other statutory body of 
a public character of either Contracting State if 
such body possesses a distinct legal personality. 

4. The term "interest" as used in this Article 
means income from debt-cla1ms of every kind, 
whether or not secured by mortgage and wheth
eror not carrying a right to participate in the 
debtor's profits, and, in particular, income from 
Government securities and income from bonds 
or debentures, including premiums and prizes 
attaching to bands or debentures. Penalty 
charges for late payment shall not be regarded 
as interest for the purpose of this Article. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State in 
which the interest arises, through a pe11111anent 
establishment situated therein, or performs in 
that other State professional services from a 
fixed base situated therein and the debt-claim 
in respect of which the interest is paid is effec
tively connected with such permanent establish
ment or fixed base. In such a case, the pro
visiions of Article 7 or Article 14, as the case 
may be, shall apply. 

6. Interest shaU be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State 
itself, a statutory public community, a local 
authority or a resident of that State. Where, 
however, the person paying the interest, wheth
er he is a resident of a Contracting State or 
not, has in a Contracting State a permanent 
establisment in connection with which the in
debtedness on which the interets is paid was in
curred, and such interest is borne by such per-

räntan härröra från den avtalsslutande stat där 
det fasta driftstället är beläget. 

7. Beträffande sådana fall då särskilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person föran
leder att det utbetalade räntebeloppet med hän
syn till den skuld, för vilken räntan erlägges, 
överstiger det belopp som skulle ha avtalats 
mellan utbetalaren och mottagaren om sådana 
förbindelser icke förelegat, tillämpas bestämmel
serna i denna artikel endast på sistnämnda be
lopp. I sådana fall beskattas överskjutande be
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutan
de staten med iakttagande av övriga bestämmel
ser i detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

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

2. Royalty, som 1avses i punkt 3 a av denna 
artikel, får emellertid beskattas i den avtals
slutande stat, från vilken den härrör, enligt lag
stiftningen i denna stat, men den skatt som så
lunda påföres får icke överstiga 10 procent av 
royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndig
heterna i de avtalsslutande staterna skall träffa 
överenskommelse om sättet för genomförandet 
av denna begränsning. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slag av utbetalning som uppbäres 
såsom ersättning 

a) för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, 
hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod 
eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig 
utrustning eller för upplysningar om erfarenhets
rön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig 
natur 

b) för utövandet av eller för rätten att utöva 
upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller ve
tenskapliga verk, häri inbegripna biograffilmer 
samt filmer eller band för televisions- eller ra
diosändningar. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 till
lämpas icke, om mottagaren av royaltyn har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från 
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manent establishment, then such interets shall 
be deemed 1to arise in the Contracting State in 
which the penrna:nent establishment is situated. 

7. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or between 
both of them and some other person, the 
amount of the interest paid, having regard to 
the cLebt-cla1m for which it is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon 
by the payer and the recipient in the absence 
of such relationsh1p, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, ,the excess part of the 
payments shal1 remain taxable according to the 
law of each Contracting State, due regard being 
had to the other provisions of ,thics Agreement. 

Article 12 

Royalt~es 

1. Royalties ansmg in a Contracting State 
,and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 

2. However, royalties of the kind referred 
to in sub-paragraph a) of paragraph 3 may be 
taxed in the Contracting State in which they 
arise, and according to the law of that State, 
but the tax so charged shall not exceed 10 per 
cent of the gross amount of the royalties. The 
competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of 
application of this limitation. 

3. The term "royalties" as used in this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right 
to use, 

a) any patent, trade mark, design or model, 
plan, secret formula or process, or any 
industrial, commercial or scientific equipment, 
or for information concerning industrial, com
mercial or scientific experience; 

b) any copyright of literary, art1st1c or 
scientific work including cinematograph films, 
and films or tapes for television or radio 
broadcasting. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the royalties, 
being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State in 
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vilken royaltyn härrör, från ett där beläget fast 
driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra 
stat med användande av en där belägen stadig
varande anordning, samt den rättighet eller 
egendom för vilken royaltyn betalas äger verk
ligt samband med det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen. I sådant fall tilläm
pas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 
14. 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutan
de stat, om utbetalaren är denna stat själv, ett 
offentligrättsligt samfund, en lokal myndighet 
eller en person med hemvist i denna stat. Om 
emellertid den person som betalar royaltyn, an
tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat 
eller ej, i en avtalsslutande stat har fast drift
ställe, i samband med vilket förpliktelsen att 
utbetala royaltyn uppstått och v11ket nämnda 
royalty belastar som kostnad, anses royaltyn 
härröra från den avtalsslutande stat där det fasta 
driftstället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särskilda för
bindelser mellan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person för
anleder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upp
lysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger 
det belopp, som skulle ha avtalats mellan ut
betalaren och mottagaren om sådana förbindel
ser icke förelegat, tillämpas bestämmelserna i 
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I 
sådant fall beskattas överskjutande belopp en
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten 
med iakttagande av övriga bestämmelser i detta 
avtal. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

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

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen
dom, som är att hänföra till tillgångar nedlagda 
i ett fast driftställe, vilket ett företag i en av
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande 
staten, eller av lös egendom, som är att hänföra 
till en stadigvarande anordning för utövande av 
fritt yrke, vilken person med hemvist i en av
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande 

which the royalties arise, through a permanent 
establishment situated therein, or performs in 
that other State professional services from a 
fixed base situated therein, and the right or 
property in respect of which the royalties are 
paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such 
a case, the provisions of Article 7 or Article 14, 
as the case may be, shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State 
itself, a statutory public community, a local 
authority or a resident of that State. Where, 
however, the person paying the royalties, 
whether he is a resident of the Contracting 
State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in q:mnection with 
which the liability to pay the royalties was 
incurred, and such royalties are borne by such 
permanent establishment, then such royalties 
shall be deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establishment is 
situated. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or between 
both of them and some other person, the 
amount of the royalties paid, having regard to 
the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would have 
been agreed upon by the payer and the recipient 
in the absence of such relationship, the pro
visions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In that case, the excess 
part of the payments shall remain taxable 
according to the law of each Contracting State, 
due regard being had to the other provisions 
of this Agreement. 

Article 13 

Capita! Gains 

1. Gains from the alienation of immovable 
property, as defined in paragraph 2 of Article 
6, may be taxed in the Contracting State in 
which such property is situated. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enter
prise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable property 
pertaining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose .of performing professional 

staten, däri inbegripen vinst genom överlåtelse 
av sådant fast driftställe (för sig eller i samband 
med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan 
stadigvarande anordning, får beskattas i denna 
andra stat. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som avses i punkt 3 av artikel 22, 
beskattas emellertid endast i den avtalsslutande 
stat där sådan lös egendom beskattas enligt 
nämnda artikel. 

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

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 
får vinst, som uppbäres av person med hemvist 
i Malta på grund av överlåtelse av aktier i bolag 
med hemvist i Finland, beskattas i den sist
nämnda staten, såvida icke vinsten är skatte
pliktig i Malta. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär genom utövande av 
fritt yrke eller annan därmed jämförlig själv
ständig verksamhet, beskattas endast i denna 
stat, om han icke i den andra avtalsslutande 
staten har en stadigvarande anordning, som 
regelmässigt står till hans förfogande för utövan
det av verksamheten. Om han har en sådan sta
digvarande anordning, får inkomsten beskattas 
i den andra avtalsslutande staten men endast 
den del därav som är hänförlig till denna stadig
varande anordning. 

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt 
självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig 
verksamhet, uppfostrings- och undervisnings
verksamhet samt sådan självständig verksamhet 
som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, 
arkitekter, tandläkare och rev1sorer. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Om icke bestämmelserna i artiklarna 16, 
18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas <löner 
och andra liJmande ersättningar, som person 
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär 
genom anställning, endast i denna stat, såvida 
icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande 
staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, 
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service, including such gains from the alienation 
of such a permanent establishment ( alone or 
together with the whole enterprise) or of such 
a fixed base, may be taxed in the other State. 
However, gains from the alienation of movable 
property of the kind referred to in paragraiph 3 
of Article 22 shall be taxable only in the 
Contracting State in which such movable 
property is tax::rb1e according to the said Article. 

3. Gains from the alienation of any property 
other than those mentioned in paragraphs 1 
and 2 shall be taxable only in the Contracting 
State of which the alienator is a resident. 

4. Notwithstanding the provisions of para
graph 3, gains derived by a resident of Malta 
from the alienation of shares in a company 
which is a resident of Finland may be taxed 
in the latter State unless the said gains are 
subject to tax in Malta. 

Article 14 

Independent Personal Services 

1. Income derived by a resident of a Con
tracting State in respect of professional services 
or other independent activities of a similar 
character shall be taxable only in that State 
unless he has a fixed base regularly available 
to him in the other Contracting State for the 
purpose of performing his activities. If he has 
such a fixed base, the income may be taxed in 
the other Contracting State but only so much 
of it as is attributable to that fixed base. 

2. The term "professional services" includes, 
especially, independent scientific, literary, 
artistic, educationaI or teaching activities as 
well as the independent activities of physicians, 
lawyers, engineers, architects, dentists and 
accountants. 

1Artide 15 

Dependent Personal Services 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 
18, 19 and 20, salaries, wages and other similar 
remuneration derived by a res1dent of a Con
tracting State in: respect of an .employment 
shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Con
tracting State. If the .employment is so exercised, 
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får ersättning som uppbäres för arbetet beskatt
tas där. 

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

a) mottagaren vistas i denna andra stat under 
tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke 
överstiger 183 dagar under kalenderåret i frå
ga, och 

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

c) .ersättningen ej såsom :kostnad belastar 
fast driftställe eller stadigvarande anordning, 
som arbetsgivaren har 1 dennia andra stat. 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser 
i denna artikel får ersättning för arbete, som 
utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i in
ternationell trafik, beskattas i den avtalsslutande 
stat där företaget har sin verkliga ledning. 

/Artikel 16: 
1Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, 
som person med hemvist i en avtalss1utande stat 
uppbär i egenskap av medlem i styrelse .eller 
annat liknande organ i bolag med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten, får beskattas i 
denna andra stat. 

Artikel 17 

Artister och idrottsmän 

1. Utan hill!der av bestämmelserna i artiklar
na 14 och 15 får inkomst, som offentligt upp
trädande personer, såsom teater- eller fi1mskå
despelare, radio- eller televisionsartister, mu
siker och idrottsmän uppbär genom den verk
samhet de personligen utövar i denna egenskap, 
beskattas i den avtalsslutande stat där verksam
heten utövas. 

2. I fall då inikomst gell!om verksamhet, som 
personligen utövas av artist eller idrottsman i 
denna egenskap, icke tillfaller artisten eller 
idrottsmannen ,själv utan annan person, får 

such remuneration as is derived therefrom may 
be taxed in that other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an em
ployment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in 1!he first-mentioned 
State if: 

a) the recipient is present in the other State 
for a: period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days in the calendar year con
cerned, and 

b) the remuneration i:s paid by, or on be
half of, an ,employer who is not a resident of 
the other Sta1Je, and 

c) the remuneration is not borne by a per
manent establishment or a fixed base which the 
employer has in the other State. 

3. Notwitihstanding the preceding provisions 
of th1s Artic1e, remunera:tion in respect of an 
employment exercised aboard a ship or air
craft in international traffic, may he taxed in 
the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is 
situated. 

1Article 16 

Directors' Fees 

Directors' fees and similar payments derived 
by a resident of a Contracting State in his 
capacity as a member of the board of directors 
or another similar organ of a company which 
is a resident of the other Contracting State may 
be taxed il1! that other State. 

1Article 1 7, 

Artistes and Athletes 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 
14 and 15, income derived by public enter
tainers, such as ,theatre, motion picture, radio 
or television artistes, and musicians, and by 
athletes from their personal activities as such 
may be tax.ed in the Contracting State in which 
these activities are exercised. 

2. Where income in respect of personal 
actirvities as such of an entertainer or athlete 
accrue:s not to that 1entertainer or athlete himself 
but to another person, that income may, not-

denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna 
i artiklarna 7, 14 och 15 beskattas i den av
talsslutande stat där artisten eller idrotts
mannen utövar verksamheten. 

Artikel 18 

Offentlig tjänst 

1. a) Ersättning, pension däri icke in
begripen, som betalas av en 1avtalsslutande stat, 
dess offentligrättshga samfund eller lokala myn
digheter till fysisk person på grund av tjänst
göring för denna stat, dess offentligrättsliga 
samfund eller lokala myndigheter, beskattas en
dast i denna stat; 

b) sådan .ersättning beskattas emellertid en
dast i den andra avtalsslutande staten, om 
tjänstgöringen utföres i denna stat och motta
garen är en person med hemvist i denna andra 
avtalsslutande stat som: 

i) är medborgare i denna stat; .eller 
ii) som ·ej fått hemvist i denna stat uteslu

tande för att utföra tjänstgöringen. 

2. a) Pension, som betalas av, eller från 
fonder inrättade av, en avtalslutande stat, dess 
offentligrättsliga samfund eller lokala myndig
heter till fysisk person på grund av tjänstgöring 
för denna stat, dess offentligrättsliga samfund 
eller lokala myndigheter beskattas endast i 
denna stat; 

b) sådan pension beskattas emellertid endast 
i den .andra avtalsslutande staten, om motta
garen av pensionen är medborgare i och har 
hemvist i denna stat. 

3. Bestämmelser i artiklarna 15, 16 och 19 
tillämpas på ersättning eller pension ,som utbe
talas på grund av tjänstgöring i samband med 
rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, 
dess offentligrätts1iga samfund eller lokala myn
digheter. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 av denna arti
kel tillämpas även på ersättning som inom ra
men för en avtalsslutande stats, dess offentlig
rättsliga samfunds eller lokala myndigheters 
program för utvecklingshjälp betalas, från fon
der till vilka bidrag lämnas uteslutande av den
na stat, dess offentligrättsliga samfund eller lo
kala myndigheter, till sakkunnig eller frivillig 
som med den andra avtalsslutande statens sam
tycke har förordnats att arbeta i denna andra 
stat. 
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withstanding the provlSlons of Articles 7, 14 
and 15, be taxced in the Contracting State in 
which the activity of the entertainer or athlete 
is •exercised. 

\Article 18/ 
Government Service 

1. a) Remuneration, other than a pension, 
paid by a Contracting State or a statutory public 
community or a local authority thereof to any 
individual in respect of services rendered to that 
State or community or loca:l authority thereof 
shall be taxable only in that State; 

b) howev.er, such remuneration shall be tax
a'ble only in the other Contracting State if the 
services are rendered in that State and the 
redpient is a resident of that other Contracting 
State who: 

i) is a national of that State; or 
ii) did not become a resident of that State 

1solely for the purpose of performing the 
services. , 

2. a) Any pension paid by, or out of fonds 
created by, a Contracting State or a statutory 
public community or a local authority thereof 
to any individual in respect of services rendered 
to that State m community or foca:l authority 
thereof shall be taxable onlyi in that State; 

b) however, such pension shall be taxable 
only in the other Contracting State if the recip
ient is 'a national of and a resident of that State. 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 
shall apply to remuneration and pensions in 
respect of services rendered in connection with 
any business carried on by a Contracting State 
or a statutory public community or a loca:l 
authority thereof. 

4. The provisions of paragraph 1 shalI like
wise apply in respect of remuneration paid, 
under a development assistance programme of 
a Contracting State, a statutory public commu
nity or a local authority thereof, out of fonds 
exclusively supplied by that State, those statu
tory public communities or local authorities 
ther·eof, to a specialist or volunteer seconded 
to the other Contr.acting State with the consent 
of that other State. 
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Artikel 19 

Pensioner och livräntor 

1. Om icke bestämmeherna i punkt 2 av 
artikel 18 föranleder annat, beskattas pens,io
ner och liknande ersättningar :samt livränta, 
som betalas till person med hemvist i en av
talsslutande stat, endast i denna stat. 

2. I denna artikel förstås med: 
a) uttrycket "pension och annan Hknande 

ersättning" periodiska utbetalningar, som ef
ter tjänsteförhållandes upphörande erlägges på 
grund av tidigare tjänstgöring eller som ersätt
ning för kroppsskada som ådragits under ti
digare tjänstgöring. 

b) uttrycket "livränta" ett fastställt belopp, 
som betalas periodiskt på fastställda tider under 
vederbörandes livstid eller under annan angiven 
eller fastställbar tidrymd och som utgår på 
grund av förpliktelse att verkställa dessa utbe
talningar såsom ersättning för däremot fullt sva
rande vederlag i penningar eller penningars 
värde. 

Artikel 20 

Lärare, studerande och praktikanter 

1. Ersättning, som professor eller lärare 
vilken vistas i en avtalsslutande stat under en tid
rymd av högst två år för att bedriva fortsatta 
studier eller forskning eller för att undervisa 
vid universitet, högskola, skola eller annan un
dervisningsanstalt och vilken har eller omedel
bart före vistelsen hade hemvist i den andra 
avtalsslutande staten erhåller för detta arbete, 
beskattas icke i den förstnämnda stat under 
förutsättning att han erhållit sagda ersättning 
från källa utanför denna förstnämnda stat. 

2. Fysisk per.son, som hade hemvist i en av
talsslutande stat omedelbart före sin vistelse i 
den andra avtalsslutande staten och som till
fälligt vistas i denna andra stat uteslutande 
såsom studerande vid universitet, högskola, 
skola eller annan undervisningsanstalt i denna 
andra stat eller såsom affärspraktikant, är be
friad från skatt i denna andra stat räknat från 
och med dagen för hans första ankomst till 
denna andra stat i samband med vistelsen be
träffande: 

a) belopp som han erhåller från utlandet 
för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin ut
bildning; och 

Artide 191 

'Pensions and Annuities 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 
of Article 18, pensions and other similar remu
neration, and annuities, paid to a resident of a 
Contracting State shall be taxable only in that 
State. 

2. As used in this Article -
'a) the term "pensions and other similar re

muneration" means p.eriodic payments made 
after retirement in consideration of past em
ployment, or by way of compensation for in~ 
judes received in connection with past em
ployment; 

b) the term "annuity" means a stated sum 
paid periodically at stated times during life, 
or during a specified or ascertainable period of 
time, under an obligation to make the payments 
in return for adequate and full consideration in 
money or money's wort:h. 

,Article 20 

T eachers, Students and Trainees 

1. Remuneration which a professor or 
teacher who is, or immediately before was, a 
resident of a Contmc!ing State and who visits 
the othet Contmcting State for a period not 
exeeding two years for the purpose of carrying 
ont advanced study or research or for teaching 
at a university, college, school or other educa
tional institution receives for such work, shall 
not be taxed in that other State, provided that 
such remuneration is derived by him from 
outside that other State. 

2. An individual who was a resident of a 
Contracting State immediately before visit1ng 
the other Contracting State and is temporarily 
pres'ent in that other State solely as a student 
at a university, college, school or other similar 
educational institution in that other State or 
.ais a business apprentice shall, from the date of 
his first arrival in that other State in connection 
with that visit, be exempt from tax in that 
other State: 

a) on all remittances from abroad for pur
poses of his maintenance, .education or ,train
ing; and 

b) ersättning som han under en tidrymd 
av sammanlagt högst tre år erhåller, på grund 
av personligt arbete utfört i denna andra stat 
för att utöka de medel .som han förfogar öv.er 
för ovansflJgda ändamål och som under inget 
kalenderår överstiger 8 000 finska mark eller 
dess motvärde i maltesisk valuta; de behöriga 
myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan 
emellertid genom ömsesidig överenskommelse 
ändra ovannämnda belopp för att beakta bety
delsefulla ändringar i valutans värde eller i en 
avtalsslutande stats eller i båda staternas skat
telagar. 

3. Fysisk person, som hade hemvist i en av
talsslutande stat omedelbart före sin vistelse i 
den andra avtalsslutande staten och som tHl
fälligt vistas i denna andra stat uteslutande för 
studier, forskning eller utbildning såsom motta
gare av stipendium, understöd eller pris från en 
vetenskaplig organisation, en uppfostringsorga
nisation, en religiös organisation eller en väl
görenhetsorganisation eller inom ramen för .ett 
program för tekniskt bistånd som en avtalsslu
tande stat är delaktig i, är befriad från skatt i 
denna andra stat från och med dagen för hans 
första ankomst till denna andra stat i sflJmband 
med vistelsen beträffande: 

a) beloppet av sådant stipendium, under
stöd eller pris; och 

b) belopp som han erhållit från utlandet för 
sitt uppehälle, sin undervisning eller utbild
ning. 

Artikel 21 

Inkomster som icke uttryckligen nämnts 

1. Inkomst som en person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och som icke behand
las i föregående artiklar av detta avtal, beskattas 
endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten 
härrör. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tiHämpas icke, 
om mottagaren av inkomsten har hemvist i en 
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den 
andra avtalsslutande staten från ett där beläget 
fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna 
andra stat med användande av en där belägen 
stadigvarande anordning, samt den rättighet 
eller egendom för vilken inkomsten betalas äger 
verkligt samband med det fasta driftstället eller 
den stadigvarande anordningen. I sådant fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive 
artikel 14. 
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b) for a period not exceeding in the aggre
gate three years, on any remuneration not ex
ceeding 8 000 Finnish Markkas or the equiva
font in Malta currency, for each calendar year 
for personal servkes rendered in tlut other 
Contracting State with a view to supplementing 
the resources available to him for such purposes; 
howev:er, the competent authorities of the Con
tmcting States may, by mutual agreement, 
change the above amount to take into account 
significant changes in the value of the currency 
or in the taxation laws of either or both Con
tracting States. 

3. An indiv1dual who was a resident of a 
Contracting State immediately before visiting 
the other Contracting Staite and is :temporarily 
present in that other State solely for the purpose 
of study, research or training as a recipient of 
a grant, 1allowance or award from a scientific, 
educational, religious or charitable organisation 
or under a technicail assistance programme 
entered into by the Government of a Contract
ing State shall, from the dat:e of his first arrival 
in that other State in connection with that 
visit, be exempt from tax in that other State: 

a) on the amount of such grant, a,llowance 
or award; :and 

b) on all remittances from abroad for the 
purposes of his maintenance, education or train-
1ng. 

Article 21' 

Inco?ne not expressly mentioned 

l. ltems of income of a resident of 'a Con
tracting State, wher·ever arising, not dealt with 
in the foregoing Articles of this Agreement 
shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not 
·apply if the recipient of the income, being a 
resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting St,ate 
through a permanent establishment situated 
:therein, or performs in that other State profes
sional services from a fixed base situated therein, 
and the right or property in respect of which 
the income is paid is dfectively connected with 
such permanent establishment or fixed base. 
In such a case, the provisions of Article 7 or 
Article 14, as the case may be, shaH apply. 
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Artikel 22 

Förmögenhet 

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

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

3. Fartyg eller luftfartyg, som användes i 
internationell trafik, samt lös egendom, som är 
hänförlig till användningen av sådana fartyg och 
luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande 
stat där företaget har sin verkliga ledning. 

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

Artikel 23 

Sammanslutningar och oskiftade dödsbon 

1. Inkomst som uppbäres av eller förmögen
het som innehas av beskattningssammanslutning 
eller oskiftat dödsbo med hemvist i Finland 
och som enligt finsk lagstiftning i beskattnings
hänseende behandlas som juridisk person, får 
beskattas i Finland oavsett om en eller flera 
av delägarna eller förmånstagarna har hemvist 
i denna stat eller ej. 

2. Delägare eller förmånstagare i beskatt
ningssammanslutning eller oskiftat dödsbo får 
emellertid beskattats i Malta, såvida de har 
hemvist i denna stat, för den del av inkoms
ten som motsvarar deras andel. I sådant fall 
anses den proportionella delen av den skatt 
som i Finland erlagts av sammanslutningen el
ler det oskiftade dödsboet utgöra skatten på 
den andel av vinsten för vilken delägare eller 
förmånstagare påföres skatt i Malta. 

Artikel 24 

Undanröjande av dubbelbeskattning 

1. I Finland undanröjes dubbelbeskattning 
som följer: 

Article 22 

Capita! 

1. Capita! repr,esented by immovable. prop
erty, as defined in paragraph 2 of Art1cle 6, 
may be taxed 1n the Contracting State in which 
such propeNy is situated. 

2. Capita! represented by movable property 
forming part of the business property. of a 
permanent estalfoshment of an enterpn1se, or 
bv movable ,property pertaining to a fiXJed base 
u~ed for the performance of professsional 
services, may be taxed in d1e Contracting S.tate 
in which the permanent establisment or fixed 
base is situated. 

3. Ships 1a:nd .aircraft operated in intemational 
traffic, ,and movable property pertaining to the 
ooeration of such ships and aircraft,- shall be 
t;xable only in the Contracti:ng State in which 
the place of effective management of the en
terprise is situated. 

4. All other elements of capital of a resident 
of a Contriacting State shall be taxable only in 
that State. 

Article 23 

Partnaships and Undivided Estates 

1. Income or capital of a partnership or an 
undivided estate of a deceased person which is 
a resident of Finland and is treated as a body 
corporate for tax purposes according to the law 
of Finland may be taXJed in Finland, whether 
or not one or mor,e of 1the partners or the 
beneficiaries is a resident of that State. 

2. However, the partners or benefidaries of 
the part11ersbip or uridivided estate may be 
taxed in Malta, if they are resident in that 
State on their relative share of the income. 
In s~ch a case, the appropriate part of the tax 
paid by the partnership or undivided est~te in 
Finland shaiJJ be deemed 1tJo be the tax pa1d on 
the relative share of tihe income which is 
charged in the hands of the partners or 
beneficiaries m Malta. 

Article 24 

Elimination of Double T axation 

1. In the case of Hnland, double taxation 
shall be eliminated as follows: 

a) Om person med hemvist i Finland uppbär 
inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt 
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i 
Malta, skall Finland, såvida icke bestämmelserna 

punkt c) är tillämpliga: 

i) från de skatter som utgår på denna persons 
inkomst avräkna ett belopp motsvarande den 
skatt på inkomst som erlagts i Malta; 

ii) från den skatt som utgår på denna per
sons förmögenhet avräkna ett belopp motsva
rande den skatt på förmögenhet som erlagts i 
Malta. 

b) Avräknings beloppet skall emellertid icke 
i någotdera fallet överstiga beloppet av den del 
av skatterna på inkomst eller förmögenhet, be
räknade utan sådan avräkning, som belöper på 
den inkomst eller förmögenhet som får beskattas 
i Malta. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
a) är divident från bolag med hemvist i Malta 
till bolag med hemvist i Finland undantagen 
från finsk skatt i den utsträckning som divi
denden skulle ha varit undantagen från skatt 
enligt finsk lagstiftning, om båda bolagen hade 
haft hemvist i Finland. Om emellertid skatte
satsen i Malta betriiffande dividend är lägre 
än den som anges i stycke 2 a) ii) av artikel 
10, tillämpas icke bestämmelserna i förevaran
de punkt. 

d) Om, i enlighet med bestämmelserna i 
stycke 2 av artikel 11 eller på punkt 2 av ar
tikel 1.2, maltesisk skatt på ränta eller royalty 
uttages enligt en skattesats av lägst 10 procent 
av inkomstens belopp, skall den maltesiska 
skatten på inkomsten vid tillämpningen av 
pu"1kt a) anses ha betalats enligt en skatte
sats om minst 25 procent av den nettoinkomst 
som finsk skatt påföres på. 

2. I Malta undanröjes dubbelbeskattning 
som följer: 

Om inkomst från källa i Finland eller för
mögenhet belägen i Finland enligt bestämmel
serna i detta avtal medtagits vid beskattning i 
Malta, avräknas finsk skatt på sådan inkomst 
eller förmögenhet från maltesisk skatt på in
komsten respektive förmögenheten, såvida icke 
bestämmelserna i maltesisk lagstiftning rörande 
avräkning från maltesisk skatt av utländsk skatt 
föranleder annat. 

4 17722/75 
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a) \Where a resident of Finland derives in

conre or owns capital which, in accordance 
with the provisions of this Agreement may be 
taxed in Malta, Finland shall, where the pro
visions of sub-paragraph c) are not applicable, 
allow: 

i) as a deduction from the taxes on the in
come of that person, an amount equal to the 
tax on income paid in :Malta; 

ii) as a deduction from the tax on ca pi tal of 
that person an amount equal to the tax on 
capital paid in Malta. 

b) The deduction in either case shall not, 
however, exceed ,that part of the taxes on in" 
come or on capital, respectively, ,as computed 
before the deduction is given, which is app
ropriate, as the case may be, to the income or 
the capital which may be taxed in Malta. 

c) Notwithstanding the provisions of sub
paragraph 'a), dividends paid by a company 
which is a resident of Malta to a company 
which is a resident of Finland shall be exempt 
from Finnish tax to the extent that the divi
dends would have been exempt from tax under 
Finnish law if both companies had been 
residents of Finland. \"Vhere, however, the rate 
of Malta tax on the dividends is lower than 
that set out in sub-paragraph b) ii) of para
graph 2 of Article 10, the provisions of this 
sub-paragraph shall not be applicable. 

d) Where in accordrnce with the provisions 
of paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 
of Article 12, the rate of Malta tax charged on 
interest or royalties, as the case may be, is levied 
at a rate of not less than 10 per cent of the 
amount of the income, the Malta tax paid 
thereon shall, for the purposes of sub-paragraph 
a), be deemed to have been paid at a minimum 
rate of 25 per cent of the amount of the net 
income charged with tax in Finland. 

2. In the case of Malta, double taxation shall 
be eliminaved as follows: 

Subject to the provisions of the law of Malta 
regarding the allowance of a credit against Malta 
tax in respect of foreign tax, where, in accord
ance with the provisions of this Agreement, 
there is included in a Malta assessment income 
from sources within Finland or elements of 
capita! situated in Finland, the Finnish tax on 
such income or elements of capital shall be 
allowed as a credit against Malta tax payable 
thereon. 
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3. I fall då avtalet föreskriver, att inkomst 
som härrör från en avtalsslutande stat helt eller 
delvis undantages från skatt i denna stat, och 
enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande 
staten skattepliktig är endast den del av sådan 
inkomst som överföres till denna andra stat eller 
mottages där, tillämpas undantag som i den 
förstnämnda staten beviljas, endast på den del av 
inkomsten som överföres till den andra staten 
eller mottages där. 

Artikel 25 

Förbud mot diskriminering 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
1 skall medborgare i en avtalsslutande stat, 
oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande 
stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande 
staten bli föremål för någon beskattning eller 
något därmed sammanhängande krav, som är 
av annat slag eller mer tyngande än den beskatt
ning och därmed sammanhängande krav som 
medborgare i denna andra stat under samma 
förhållanden är eller kan bli underkastade. 

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

Denna bestämmelse anses icke medföra för
pliktelse för en avtalsslutande stat att medge 
personer med hemvist i den andra avtalsslutande 
staten sådana personliga avdrag vid beskatt
ningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar 
på grund av civilstånd, försörjningsplikt mot 
familj eller annan personlig omständighet, som 
medges personer med hemvist i den egna staten. 

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

3. Where the Agreement provides that in
come arising in :a Contracting State shall be 
relieved from tax in that State, either in full 
or in part, and, under the law in force in the 
other Contracting State, such rncome is subject 
to tax by reference to the amount thereof which 
is remitted to or received in that other State 
,and not by reference to the full amount ,thereof, 
then: the relief to be allowed in the first
mentioned State shall apply only to so much 
of the income as is remitted to or received in 
the other State. 

1.Article 25' 

N on-discrimination' 

1. Notwithstanding dre provisions- of Article 
1, the nationals of a Contracting State, whether 
or not they are residents of one of the Contract
ing States, shall not be subjected in the other 
Contracting Stave to any taxation or any 
requirement connected therewith which is 
other or more burdensome than the taxation 
and connected 11equirements to which nationalS 
of that other State in the same circumstances 
are or may be subjected. 

2) The taxation on a permanent establish
ment which an enterprise of a Contracting State 
has in the other Contrnct1ng State shall not be 
less favourably levied in that other State than 
the taxation levied on enterprises of that other 
Sta,te carrying 011 the same activities. 

This provision shall not be construed a'S ob
liging a Contracting State to grant to residents 
of the other Contracting State any personal 
aHowances, !'eliefs and reductions for tax:ation 
purposes on acconut of civil status or family 
responsibilities or any other personal circum
stances which it granrs to its own residents. 

3. Enterprises of a Contracting State, the 
capital of which is wholly or partly o\vned or 
controlled, directly or indirectly, by one or 
more residents of the other Contracting State, 
shall not be subjected in the first-mentioned 
Contracting State to any taxation or any re
quirement connected there-with which is other 
or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar 
enterprises of that first-mentioned State are 
or may be subjected. 

4. Utom i de fall då bestämmelserna i styc
ke 1 av artikel 9, punkt 7 av artikel 11 och 
punkt 5 av artikel 12 tillämpas, är ränta, royal
ty och annan utbetalning från företag i en 
avtalsslutande stat till person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten vid bestäm
mandet av den beskatttningsbara inkomsten 
för sådant företag avdragsgilla på samma vill
kor som om de hade skett till person med 
hemvist i den förstnämnda staten. 

På samma sätt är skuld som företag i en av
talsslutande stat har till person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten vid bestämman
det av sådant företags beskattningsbara förmög
enhet avdragsgilla som om skulden hade inne
hafts till person med hemvist i den förstnämnda 
staten. 

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

Artikel 26 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

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

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

3. De behöriga myndigheterna i de av· 
talsslutande staterna skall genom ömsesidig 
överenskommelse söka avgöra svårigheter eller 
tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal. De kan även 
överlägga för att undanröja dubbelbeskattning i 
sådana fa11 som .ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att tillämpa bestämmelserna 
i detta avtal. 
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4) Except where the prov1s1ons of para
graph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 
11, or paragraph 5 of Article 12 apply, in
terest, roya1ties and other disbursements paid 
by an enterprise of a Contracting State to a re
sident of the other Contracting State shall, for 
the purpose of determinig the taxable profits 
of such enterprise, be deductible under the s,ame 
conditions as if they had been paid to a resident 
of the first-mentioned State. 

Similarly, any debts of an enterprise of a Con
tracting State to a resident of the other Con
tracting State, shall, for the purposa of deter
mining the taxable capital of such enterprise, 
be deductible as if they had been contracted to 
a resident of the first-mentioned State. 

5. In this Article the term "taxation" 
means taxes of every kind and description. 

Article 26: 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where a resident of a Contracting State 
considers that the actions of one or both of 
the Contracting States result or will result for 
him in taxation not in accordance with this 
Agreement, he may, notwithstanding the reme
dies provided by the national laws of those 
States, present his case to the competent au
thority of the Contracting State of which he is 
a resident. 

2. The competent authority sha11 endea:vour, 
if the objection appears to it to be justified and 
if it 1s not itself able to arrive at an appro
priate :solution, to resolve the case by mutual 
agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the 
avoidance of taxation not in accordance with 
this Agreement. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or application 
of this Agreement. They may also consult 
together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in this Agreement. 

4. The competent authorid:es of the Con
tmcting States may communicate with each 
other directly for the purpose of applying the 
provisions of this Agreement. 
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Artikel 27 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att verkställa be
stämmelserna i detta avtal och den interna lag
stiftningen i de avtalsslutande staterna i fråga 
om de skatter som avses i detta avtal, såvida den 
beskattning som sker på grund av denna lag
stiftning är i enlighet med detta avtal. De så
lunda utbytta upplysningarna skall behandlas 
såsom hemliga och får icke yppas för andra per
soner eller myndigheter än dem, däri inbegripna 
domstolar, som har till uppgift att fastställa, 
uppbära eller indriva skatter som avses i detta 
avtal eller att handlägga ärenden rörande åtal 
som föranleds av dem. 

2. Bestämmelserna i stycke 1 skall i intet 
fall anses medföra förpliktelse för en avtals
slutande stat att: 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder, som avviker 
från lags.tiftning eller förvaltningspraxis i denna 
stat eller i den andra avtalsslutande staten; 

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

c) lämna upplysningar, som skulle röja affärs
hemlighet, industri-, handels- eller yrkeshem
lighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfa
ringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnan
de skulle strida mot rullmänna hänsyn. 

Artikel 28 

Diplomatiska och konsulära tjänsMnäns 
priviletirer 

1. Bestämmelserna ·i detta avtal påverkar 
icke de privilegier, som enligt fo1krättens all
männa regler eller bestämmelserna i särskilda 
överenskommelser tillkommer diplomatiska 
eller konsulära tjänstemän. 

2. Såvida 1nkomst eller förmögenhet på 
grund av privilegier i beskattningshänseende, 
som på grund av folkrättens alLmänna regler 
eller bestämmelser i särskilda internationella 
överenskommelser til1kommer en person, icke 
är föremål för beskattning i mottagarstaten, är 
rätten till beskattning förbehållen den utsändan
de staten. 

\Article 27 

Exchange of information 

1. The competent authorities of the Con~ 
tracting States shall exchange such infol'mation 
as is necessary for the carrying out of this Ag
reement and of the domestic laws of the Con
tracting States concerning taxes covered by this 
Agreement insofar as the taxation thereunder 
is in accordance with this Agreement. Any infor
mation so exchanged shall be treated as secret 
and :shall not be disclosed to any persons or 
authofi.ties, including courts, other than those 
concerned with the assessment, collection, en
forcement or prosecution in respect of taxes 
which are the subject of the Agreement. 

graph 1 be construed so as to impose on one 
of the Contracting States the obligation: 
the Contracting States the obligation: 

a) to carry out administrative measures at 
variance with the lavrs or the administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

b) to supply particulars which are not ob
tainable under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of other Con
tracting State; 

c) to supply information which would dis
close any trade, business, industrial, commercial 
or professional secret or trade proccess, or in
formation, the di·sclosure of which would be 
contrary to public policy. 

Artide 28' 

Diplomatic and Consular Privileges 

1. Nothing in this Agreement shall affect 
diplomatic or consular privileges under the 
general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 

2. Insofar as, due to such privileges granted 
to an person under the general rules of inter
national agr.eements, income or capital are not 
subject to tax in the receiving State, the right 
to tax shall be reserved to the sending State. 

3. Personer, som är medlemfäar av en av
talsslutande stats diplomatiska eller konsulära 
representation i den andra avtalsslutande sta
ten eller i tredje stat samt personer, som står till 
dem i familjeförhållande el1er personligt tjänste
förhållande och som är medborgare i den utsän
da:nde staten, anses vid tillämpningen av detta 
avtal ha hemvist i den utsändande staten, om 
de beträffande skatter på inkomst och förmögen
het är där underkastade saJmma förpliktelser 
som personer med hemvist i denna stat. 

1Art1kel 29 

Territoriell utvidgn1ing 

1. Detta avtal kan antingen i dess helhet 
eller med erforderliga ändringar utvidgas till 
att omfatta landslrnpet Åland även beträffande 
kommunahkatten. Sådan utvidgning tillämpas 
från den dag och med de inskränkningar och 
viHkor, häri inbegripet vil1kor om avtalets upp
hörande, som kan anges och överenskommas 
mellan de avtalsslutande staterna genom not
växling på diplomatisk väg. 

2. Om icke annat överenskommits mellan 
de avtalsslutande staterna, medför uppsägning 
av avtalet från en avtalsslutande stats sida en
ligt artikel 31, att tillämpningen av avtalet upp
hör på sätt som anges i nämnda artikel med 
hänsyn till landskapet Åland även beträffande 
kommunalskatten. 

Artiikel 30 

I kraftträd ande 

1. De avtalsslutande staternas regeringar 
skall meddeb varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för detta avtals ikraftträdande 
uppfyllts. 

2. Detta avtal träder i kraft trettio dagar 
efter dagen för det senare av de meddelanden 
som avs:es i punkt 1 och dess bestämmelser 
tillämpas första gången: 

a) i Finland: 
i) bioträffande skatter som innehålles vid 

källan, på belopp som uppbäres den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då av
talet träder i !kraft; 

ii) beträffande övriga skatter på inkomst och 
skatter på förmögenhet, på skatter som be
stämmes för det skatteår som börja:r den 1 ja
nuari det kalenderår som följer närmast efter 
det då ruvtalet träder i kraft eller senare; 
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3. For the purposes of .this Agreement, 
persons who are members of a diplomatic or 
consular mission of a Contracting State in the 
other Contracting State or in a third State, as 
well as persons connected with such persons, 
and who are nationals of the sending State, 
shall be deemed to be residents of the sending 
State if they are subjected ·therein to the same 
obligations in respect of taxes on income and 
capital as al'e residents of that Strute. 

Article 29 

Territorial Extens:ion 

1. This Convention may be extended, either 
in its entirety or with any necessary modifica
tions, to the County of Aland as regards also 
the communal tax. Such extension shall take 
effect from such date and subject to such modifi
cations and conditions, including conditions as 
to te11mination, as may be ·specified and agreed 
between the Contracting States in notes to be 
exchanged through diplomatic channels. 

2. Unless otherwise agreed by both Contrac
ting States, the denunciation of the Convention 
by one of them under Article 31 shall terminate, 
in the manner provided for in that Article, the 
application of the Convention to the County of 
Aland as regards also the cornmunal tax. 

:Article 30 

Entry into Force 

1. The Governments of the Contracting 
States shall notify to each other ·that the consti
tutiona1 requir.ements for the entry into force 
of this Agreement have been complied with. 

2. The Agreement shall enter into force 
thirty days after the date of the later of tbe 
notifications referred to in paragraph 1 and its 
provisions shall have effect for the first time: 

a) in Finland: 
i) in respect of taxes withheld at source, to 

amounts derived on 1 January in the calendar 
year next following the year in which the 
Agreement enters into force; 

ii) in respect of other taxes on income, and 
taxes on capita!, to taxes chargeable for the 
taxable year beginning on or af ter 1 J anuary in 
the calendar year next following the year in 
which the Agreement enters into force; 
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b) i Malta beträffande skatter som uppbäres 
för det beskattningsår som börjar den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare. 

Artikel 31 

Upphörande 

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

a) i Finland: 
i) beträffande skatter som innehålles vid 

källan, på belopp som uppbäres den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde eller senare; 

ii) beträffande övriga skatter på inkomst 
och skatter på förmögenhet, på skatter som be
stämmes för skatteår som börjar den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde eller senare; 

b) i Malta beträffande skatter som uppbäres 
för det beskattningsår som börjar den 1 januari 
det kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde och för senare beskatt
ningsår. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen beful1mä!ktigade av sina 
regeringar, undertecknat detta avtal. 

Som skedde i Helsingfors den 24 mars 197 5 
i två exemplar på finska och engelska språken, 
vilka båda texter har liJrn vitsord. 

För Finlands regering: 

Matti T uovinen 

För Maltas regering: 

]. Attard Kingswell 

b) in Malta in respect of taxes which are 
levied for any year of assessment beginning on 
or af ter 1 J anuary of the calendar year next 
following the year in which the Agreement 
enters into force. 

Article 31 

T ermin'ation 

This Agreement shall remain in force until 
denounced by one of the Contracting States. 
Either Contracting State may denounce the 
Agreement, through diplomatic channels, by 
giving written notice of terminaition at least six 
months before vhe end of any calendar year 
following after the period of three years from 
the date on which the Agreement enters into 
force. In such event, the Agreeme1i.t shaU cease 
to have eff ect: 

a) in Finland: 
i) in respect of taxes withheld at source, to 

amounts derived on or af ter 1 J anuary in the 
calendar year next following the year in which 
notice is given; 

ii) in respect of other taxes on income, and 
taxes on capital, to taxes chargeable for any 
taxable year beginning on or af ter 1 J anuary of 
the calendar year next following the yea:r in 
which notice is given; 

b) in Malta, in respect of taxes which are 
levied for the year of assessment beginning on 1 
J anuary in the calendar year immediately fol
lowing that in which notice is given and for 
subsequent years of assessment. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto by their respective Govern
ments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at Helsin:ki this 24 day of 
March 1975 in the English and Finnish lan
guages, both texts being equally authoritative. 

For the Government 
of Finland: 

Matti T uovinen 

For the Government 
of Malta 

]. Att.ard Kingswell 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Maltan kanssa tulo- ja varal
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi teh
dyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Yleisperustelut. 

Suomen ja Maltan välisen verosopimuksen 
avulla pyritään ensi sijassa poistamaan ja lievit
tämään kaksinkertaista verotusta, joka johtuu 
siitä, että sama henkilö saattaa, kuten seuraa
vasta selostuksesta ilmenee, olla verovelvol
linen t1etyn tulon osalta kunuuasswkin sopimus
valtiossa. 

V altion ja kuntien sekä evankelisluterilaisten 
seurakuntien samoin kuin ortodoksisen seura
kunnan oikeus verottaa Suomessa asuvaa hen
kilöä Maltalta saadusta tulosta määräytyy Suo
men verolainsäädännön mukaan. Verovuonna 
Suomessa asunut henkilö sekä kotimainen yh
teisö ja kuolinpesä on velvollinen suorittamaan 
veroa tulon perusteeUa täältä ja muualta saamas
taan tulosta. Vastaavat periaatteet koskevat va
rallisuusverotusta täällä ja muualla olevan varal
lisuuden osalta. 

Henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suo
messa, sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen 
suorittamaan eräin poikkeuksin veroa tänne 
Suomesta saamastaan tulosta. Sama koskee tääl
lä olevaa varallisuutta. 

Maltan lainsäädännön mukaan siellä asuva 
henkilö, jolla niin ikään on kotipaikka Maltalla, 
on velvollinen maksamaan sinne veroa kaikista 
tuloistaan siitä riippumatta, missä ne ovat syn
tyneet tai mistä taikka missä ne on saatu. 

Maltalla asuva henkilö, jonka kotipaikka ei 
ole siellä, on Maltalle velvollinen suorittamaan 
veroa sieltä saaduista tuloista tai muualta saa
duista tuloista, jotka on siirretty Maltalle. 

Henkilön voidaan katsoa asuvan Maltalla, 
vaikka hän olisi oleskellut muualla pitkähkön 
aikaa esimerkiksi foman vuoksi. 

Henkilö, joka ei asu Maltalla, on siellä vero
velvollinen ainoastaan tuloista, jotka on saatu 
sieltä. Tilapäisesti Maltalla oleskelevan henki-
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lön, jonka tarkoituksena ei ole asettua sinne 
asumaan, tai henkilön, joka on oleskellut siellä 
enintään kuusi kuukautta verovuoden aikana, 
ei katsota asuvan Maltalla. 

Yhtiön tai muun yhteisön katsotaan asuvan 
Maltalla, jos sen toimintaa johdetaan ja valvo
taan sieltä. 

Sopimusneuvottelut käytiin Vallettassa touko
kuussa 197 4 Maltan viranomaisten aloitteesta ja 
heidän laatimansa sopimusluonnoksen pohjalta. 
Neuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin vero
sopimus Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 
1975. 

Maltan verosopimus noudattaa rakenteeltaan 
läheisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön ( OECD) malliverosopimusta ja on si
sällöltään olennaisesti yhdenmukainen Suomen 
viimeksi kuluneina vuosina tekemien verosopi
musten kanssa. 

Yksityiskohtaiset perustelut. 

Maltan verolainsäädäntö. 

Maltalla on voimassa yleinen tulovero ja eri
tyinen lisävero. Tulovero kohdistuu sekä luon
nollisiin henkilöihin että yhteisöihin. Lisävero 
kannetaan yksinomaan luonnollisilta henkilöiltä, 
joiUa on suhteellisen korkeat tulot. Varallisuus
verotusta Maltalla ei ole. Liiketoiminnan yhtey
dessä saatua myyntivoittoa pidetään liiketulona. 
Muissa tapauksissa ei myyntivoitosta veroteta. 

Tulovero on progressiivinen luonnollisten 
henkilöiden osalta. Vero on 10 % verotettavas
ta tulosta, joka ei ylitä 200 Maltan puntaa (Mal
tan punnan ohjekurssi helmikuussa 1976 oli 
9,482 markkaa). Korkein verokanta on 32,5 % 
ja sitä sovelletaan verotettavan tulon ylittäessä 
900 puntaa. Eräisiin tuloverolaissa mainittuihin 
verovelvollisiin sovelletaan edellä mainittua 
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