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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 re

geringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa bestäm-

melser i avtalet med Tjeckoslovakien för undvikande 

av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående 

av skatt beträffande skatter på inkomst och för-

mögenhet . 

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 bestäm-

melser , som innebär upphävande eller ändring av eller avvikelse 

från stadganden i självstyrelselagen. I anseende härtill och 

då ovannämnda avtal för Finlands del kan utvidgas till att även 

gälla kommunalskatt i landskapet Åland , på vilket beskattnings -

område Landstinget jämlikt 13 § 1 mom . 3 punkten självstyrelse-

lagen tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet , erfordras 

Landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraft -

trädande i landskapet . 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal , föreslås 

att Ålands landsting måtte uttala 

sig huruvida den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i 

landskapet Åland till de delar sagda 



avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under f ör ... 

utsättning att Riksdagen godkän-

ner propositionen i o fö rändra d 

form , är önskvärt . 

Helsingfors den 23 januari 1976. 

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

Justitieminister ~~~trin 

Regeringens propos1t10n till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien för undvi
kande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

Allmän motivering. 

Genom skatteaivta1et mellan Finland och 
Tjeckoslovakien eftersträvas ett undanröjande 
och '1i111drande av den dubbelbeskattning som 
föranleds av att samma person enligt gälhnde 
stadganden kan vara skattskyld1g i båda avtals
slutande statenna för vis·s inlwmst eller för:mö
genhet. Därutöver finns i avtalet andra bestäm
melser rörande beskattning, såsom bestämmel
ser om utbyte av upplysningar mellan myndig
heter. 

Fastän det ekonomiska systemet i Tjecko
slovakien grundar sig på centrailiserad planering 
oa..li. ti'1lsyn, bedriver fortfarande många affärs
före tag där ·sin verksamhet i alktiebolagsform, 
som härrör från tidigare tid. Aktiestocken i 
dessa aiktiebolag ägs av tjeckosbvakiska staten. 
De nya affiärsforetag som grundats under det 
nuvarande ekonomiska systemets tid kallas i all
mänhet rn.Hionella företag. Vidare finns i 
TjeokoslovaJkien andelslag. Privat affärsverk
smmhet förekommer även i någon mån. 

Utvecklandet av de ekonomiska förbindel
serna mellan Finland och Tjeckoslovakien torde 
ske närmast på basen av a·vtal mellan finska och 
tjeckoslovakistka företag. Frå:n denna synpunkt 
är de bestä'rnmelser saim rör rätten att beskatta 
inkomst av rörelse och royalty de v1ktigaste 
bestämmelserna 1 skatteavtalet. 

Statens och kommunernas samt de evan
gelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas 
r~tt att besikatta inkomst som uppburits från 
1 iedkoslova•kien liksom även skattskyldio-heten 
i Fin:land för person med hemvist i Tjecko
slovakien beträffande inkomst som uppburits 
f~ån Fin1and bestäms ernligt finsk skattelagstift
n_1ng. Detsamma gäller motsvarande stadgan.den 
rorande förmögenhetsbeskattniingen. Sålunda är 
t. ex. enligt 5 § lagen om slkatt på inlrnmst och 
förmögenhet ( 104 3 /7 4 ) person so111 ur~der 
skatteåret varit bosatt :i Fimland samt inhemskt 
samfund och dödsbo skyldiga att på grund av 
:r'Jcomst erlägga i Finland skatt både på sådan 
inkomst som uppburits härifrån och på sådan 
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som uppburits annorstädes. Person som under 
skatteåret icke varit bosatt i Finland samt ut
ländskt samfund är i Finland skattskyldiga for 
skattepliktig inkomst som uppburits härifrån. I 
motsvarighet härtill är enligt 7 § i samma lag 
person som vid .skatt'Cårets utgång varit bosatt 
i Finland samt inhemskt samfund och dödsbo 
skyldiga att på grund av förmögenl1eit erlägga 
skatt i Finland både på sådana tillgångar som 
finns här och på sådana som är belägna annor
städes . Person som vid skatteårets utgång icke 
vari·t besatt i Hnland samt utländskt samfund 
är i Finland skattskyldiga för här befinrt:liga 
tiUgångar. 

I Tjeckoslovakien är både fysiska personer 
och juridisk.a personer skattskyldiga. Enligt 
tjeckoslovakisk lagstiftning beskattas jurid~s:k 
pers.on e1ltler annan sammanslutning med hemvist 
i utlandet för inkomst som uppbärs av verk
samhet i T1jeckoslovakien eller som har sin källa 
på tjec•koslovakisikt område. Fysiska personer 
som stadigva·rande är bosatta i Tjeckoslovakien 
är där skattskyldiga för alla inkomster som upp
burits från Tjeckoslovakien eller från utlandet. 
Fysiska personer som icke är stadigvarande bo
satta i Tjedkoslovakien är där skattskyldiga för 
inkomster som de uppburit från Tjeokoslovakien. 

Detaljerad motivering. 

Skatteavtalet med Tjec'lms'lovatkien omfattar 
enligt artikel 1 uteslutande personer som har 
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda 
staterna. Sålunda kan det t. ex. ej tillämpas på 
inloomst som uppburits från . en avtalsslutande 
stat a•v sådan person som är medborgare i den 
an.dra avta:lsslutande staten, men har hemvist 
i tredije stat. Från denn.a bestämmelse utgör ar
tikel 25 ett undantag. Förbudet mot diskrimi
nering i sagda a.rtiikel gäller nämligen alla med
borgare i en avta1sslutande stat obero.ende 
av var de har hemvist. 

Avtalet omfattar enligt artikel 2 uteslutande 
inikoimst- och förmögenhetsskatter. Emellertid 
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omfattar förbudet mot diskriminering i artikel 
25 enligt stycke 4 av nämnda artikel sbtter 
av varje slag och beskaffenhet, t.ex. omsätt
ningsskatten. 

I stycke 3 av artikel 2 i avtalet uppräknas 
de skatter på virka alfa bestämmelser i avtalet 
är tillämpliga. I Finland tillämpas avtalet på 
1 ) inkomst- och förmögenhetsskatten, 2 ) kom
munalskatten, 3) ikyrkoskatten och 4·) sjömans
skatten. I Tjeckoslovakien är de skatter på villa 
avtaiet ti'llämpas 1) slkatten på inkomst av rö
relse, 2) skatten på lön, 3) skatten på inkomst 
av litterär ooh konstnärlig verksamhet, 4) lant
bruksskatten, 5) skatten på befolkningsin
komsten, 6) husskatten, 7) förmögenhetsskat
ten och 8 ) skatten på totaibeloppet av löner. 

Tjeckosfovakiska juridiska personer är skyl
diga att betaia förskottsskatt på nettoi!l!komst, 
förmögenhet och totala löneutbetalninga·r. Dess
utom fi11.t1s kompletterande forsikottsska·tter av 
sanktionsnatur. Skettsiky1diga är nationetla före
tag och övriga enligt tjeckosfo.vakisk lagstift
ning bildade samfund, S'Dm bedriver industriell 
eller kommersiell ver'ksarrn:het eller trafik eller 
annan ekonomisk verksamhet. Därutöver är 
dessa företag skyldiga att erlägga socialskydds
avgift. Enligt legen rörande statsförsla:get kan 
de även påföras förskottsskatt på grur1d av 
avskrivningar på byggnader, maskiner och an
läggningar. 

Den förskottsskatt som tjedkoslovakiska ju
ridiska personer är skyldiga att betala på netto
inkomst bestäims på grund av totalinkomsten av 
alla företagets affärstransaktioner. I praktiken 
är nettoinkomsten härvid skillnaden mellan 
företagets bruttoinkomster od1 utgifterna för 
förvärvande av dessa inkomster. Avdragsgilla 
är i detta sa:mrrrnmhang amorteringar, social
skyddsavgifter som företaget erlagt och för
skottsskatten på förmögenhet. Storleken av för
skottskatten på resultatet är 7 5 % . Förskotts
skattens belopp har emellertid nedsatts till 
50 % beträffande företag som producernr elek
trisk energi, ånga för uppvärmning, byggnads · 
materiel eller livsmedel, till 60 % beträtfande 
företag som bedriver bergshantering eller till
vei,kning av gas och till 65 % beträffande bygg
nadsföretag. Beträffande bankverksamhet som 
bedrivs i a1ktiebolagsform är förskottssikatten 
85 % . Förs'kottsskatten varierar mellan 25 och 
75 % beroende på produktiviteten, då fråga 
är om företag som bedriver kommersiell verk
samhet, företag som utför vetenskaplig for.sk-

ning, badimlittningar samt företag som bedriver 
väg- och lufttrafi:k. Förskottsskattesatsen för 
företag på det kulturella området varierar 
iikaså på basen av produktiviteten mellan 30 
och 75 %. Den försikottsskatt .som tjeckoslo
va1kiska juridis-ka personer är skyldiga att be
tala på värdet av byggn2der, mas1kiner, an
läggningar och lagrade pwdukter, häri inbe
aripna halvfabrikat ooh råvamr, är 5 % . Be
fräffande gruvbolag och företag som tillverkar 
gas är .skattesatsen 2 % . 

På grund a;v totala löneutbetalningar erlägger 
tjedkoslovalkis1rn företag skatt i det fall att det 
sammar,ilagda beloppet per crbetstagare av de 
medellöner som företaget betalat under kalen
deråret - totalbeloppet av lönerna, diividerat 
med arbetstagarnas antal - stigit jämfört med 
föregående kalenderår. Skattesi:tsen är progres
siv ooh beror på höjningen av meddlönerna. 
Om lönerna har stigit t. ex. 3 % , är skattesatsen 
11/2 %. Om åter medellönerna har stigit 5 %, 
är skattesatsen 3 1/2 %. Avsikten med denna 
skatt, som företagen betalar, är att den skaH 
fungera som mekanism för reglering av lönerna. 

Arbetsgivaren svarar i Tjeckoslovakien för 
socialskyddsi:vgifterna, som enligt huvudregeln 
är 25 % av lönernas totatbelopp, på vissa om 
råden av det ekonomiska livet 10 % . 

Tjeckoslovakiska företag kan blii skyldiga att 
betala komoletterande förskottsskatter , som ut
går enhgt 'sa:mma grunder som förskottsskat
terna. De bestäms såsom efoonomisk sanktion 
eHer penningsanktion, såvida företaget brutit 
mot bestämmelserna rörande prisreglering eller 
skydd i a1rbete el:ler om det tillvenkat underhal-
tiga produkter. , 

UtEinds1ka företag är skyldiga att på grund av 
ovannäm:nda stadga11dcn betala skatt till 
tjeckoslovaki.s'ka staten enligt en skattesats som 
varierar mellan 10 och 70 %. Skattesatsen va
rierar .på olika områden av det ekonomiska livet 
oc:h beror på produkdviteten. Skattesatserna är 
som följer: 1) 40 % på royaltyn som uppbärs 
för beviljande av licens rörande rätt att nyttja 
patent, för hemligt recept eller hemlig metod, 
varumärke eller annan I.filmande rä ttighet, 2) 
25 % på royaltyn som uppbärs för rätten att 
nyttja musikaliskt, konstnärligt, litteräJ:t eller 
vetenskapligt ve1<k eller publikation dler annat 
kuiture11t verk el'ler annan kulturell publikation, 
3) 20 % på räntor och ersättningar som uppbärs 
för tiUhandahållande av industriel1 eller veten
skaplig utrustning, 4) 65 % på alla övriga in
ikomster. På inkomster som anges under punk-

tema 1-3 uppbärs skatten genorn innehåll
ning på brut tobeloppet, medan åter betrM
fande inkomst som anges under punkt 4 av
drag medges för utgifter som i Tjeckoslovakien 
föranletts av inkomstens förvärv.ande. Enligt 
skatteavta1et har ovannämnda skattesatser ned
satts och t .o.m. vissa skatter delvis slopats, 
såsom nedan omtalas. 

I Tjeckoslova1kien finns ingen a11.män inkomst
skatt för fysiska personer som skulle ha såsom 
objekt det sammanlagda beloppet av alla in
lmmster. De i förteckningen över s'katter an
aivna s1rntterna för fysiska personer rörande 
~kilda inkomstslag är enligt huvudregeln fri
stående. S1kattesatsen för s:\rntter på fysiska· per
soners inkomster varierar mellan 5 och 65 % . 

I art1kel 3 i skatteavta'let finns huvuddelen 
av de definitioner som ingår i avtalet. Särskilt 
bör nämnas, att slrntteavtalet enligt stycke 1 
punkt a av artikel 3 icke omfattar landska;pet 
Åland beträ{-fande kornmunalsbtten. Enligt ar
tikel 29 i skatteavtalet kan emellertid avtalet 
antiimren i dess helhet eller med erforderliga 
ändri~gar utvidgas till att omfatta landskapet 
Åland även med hänsyn till konununalska.tten. 
Denna utvidgning beror av landskaipet Alands 
godkännande . 

Om en person vid verkställande .av beskatt
ning 1anses ha hemvist både i Finland och i 
Tjeckoslovakien, avgörs den uppkomna konflik
ten enligt bestämmelsema i artikel 4 i avtalet. 

Definitionen på fast drifts:tälle, som är erfor
derlig vid uppdelningen mellan de .avtahslurtan
de staiterna av rätten att beskatta inkomst av 
rörelse (artikel 7), finns i artikel 5 i avtalet. 
Enligt stycke 2 pUJnkt g av artikel 5, stycke 3 
punkt f av samma 3rtikel och stycke 1 av nrti
kel 7 kan företag i en avtalsslutande stat, i 
samband med leverans av ma,;kiner eller an
läggningar i den andra avtals.slutande staten 
u,tföra installationsarberen som varar mer än 
12 månader, utain att bli i den sistnärnnda 
staten beskattad för sålund::i uppburen inkomst. 
En sådan bestämmelse finns icke i övriga 
skatteavtal som Finland ingått. 

Om ägare av fast egendom har hemvist i an
nan avtalsslutande stat än den s1tat där den ho
nom tillhöriga egendomen av angiv<:t slag är 
belägen, beskattas ägaren i aHmänhet enligt 
staternas interna lagstiftning i hemviststaten 
~ör inkomst av .fast egendom. Enligt artikel 6 
i skatteavtalet med Tjeckoslovakien har även 
~en avtalsslutande stat där den fasta egmdome:r1 
ar belägen rä tt att beskatta för inkomst av an-
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givet slag. Om per·son med hemvisit i FirJand 
uppbär sådan inkomst från Tjeckoslovakien, 
skall Finland enligt .artikel 24 i avtalet från de 
skatter ·som i F.iu.uand utgår på nämnda persons 
inkomst avräkna ett belopp motsvarande 
de skatter som erlagts i Tjeckosfova:kien. Om 
person med hemvist i Tjeckoslovakien uppbär 
inkomster av motsvarande slag från Finland, av
står Tjeckoslovakien enligt artikel 24 i 1avta
let från att beskatta denna inkomst där, var
för den i Finland betalda skatten är slutlig. 
Ovanstående beS<tämmelser tillämpas enligt 
stycke 4 av artikel 6 även på inkomst av ut
hyrning av bostad 'Som besitts. på grund 1av in" 
nehav av -aktier i bostadsaktiebolag eller an
na1t därmed li:kställbart bolag. 

Företag som bedriver export till Tjeckoslova
lden från Finland beskattas enligt artikel 7 i 
2.vtalet icke i Tjeckoslovakien, om det icke i 
Tjeckoslovakien inrättar en filial, ett kontor, 
en fabrik, en verkstad eller annat fas,t driftstäl
le som avses i artikel 5 i avtaiet. Samma be
stämmelser gäller export från Tjeckoslovakien 
till Finland. Dubbelbeskattning av inkomst som 
fast driftställe uppbär eller förmögenhet som 
det innehar undvikt enligt artikel 24 i av
talet. I artikel 7 i ·avtalet finns även besitäm
me'lser om de avdrag som den stat där det fasta 
driftstället är beläget bör medge i sin beskatt
ning. 

Inkomst som uppbärs genom utövande .av in
ternationell sjöfart eller intema,tionell flygtra
fik beskattas enligt artiikel 8 i avtalet uteslu
tande i den avtalsslutande stat där företaget 
har sin verkliga ledning. Därför beskattas icke 
Finnair Oy i Tieckoslovakien för de biljett
eller trainsportirnkomster 'som det uppbär ge
nom försäljning av tjänster från där beläget 
fast driftställe. I motsvarighet hä'l'till beskattas 
icke det tjeckoslovakiska flygbolaget CSA:IS 
affärsverksamhet i Finland. 

Om ett företag i en avtalsslutande stat har 
ett dotterbolag i den andra avtalsslutande sta
ten eller om mellan företag i dessa stater a.11 .. 
nars råder intressegemenskap, kan de i ·sina in
bördes .affärsförbindelser iaktta villkor som 
avviker från dem som ·skulle ha överenskom
mits mellan av varandra oberoende företag. 
En 1sådan avv1kelse innebär artt 1skattepliktiga 
j.ru_lmmster överförs från den Mat, till vilken 
de hör, 1till en 1annan stat. Sålunda mister den 
förstnämnda: staten slrntteinkomster till förmån 
för den andra staten. Sådana åtgärder kan mel
lan företag med intressegemenskap vidtas på 
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g~und av att skattetrycket ligger på olika ni
vaer i de olika :statetu1a. Stadgandena i 
73 § beskattningslagen ger de finska myndig
heterna möjlighet att vid beskattningen i såda
na fall justera det resultat rörelsen uppvisar. 
Avsikten med artiJkel 9 i avtalet är, att motsva· 
rande justering görs i den andra avtalsslutande 
staten, emedan underlåtenhet att göra så :skul
le leda till dubbelbeskattning. 

Artikel 10 i avtalet ger den avtalsslutande 
stat, från vilken dividend betalas till person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta
ten, rätt att beskatta nämnda dividend. Denna 
beskauni:ngsrätt är emellertid begränsad till 
15 % av dividendens bruttobelopp . Om fråga är 
om dividend, som betalas av sådant dotterbo
fag av vars kapital moderbolaget äger minst 
25 % , får skatten vara högst 5 % av dividen
dens bruttobelopp. Till arti:kel 10 i avtalet an
sluter sig stycke 1 punkt b av artikel 24, en
ligt vilken dividend från bolag med hemvist i 
Tijeckoslovakien till bolag med hemvist i Fin
land är undantagen från finsik skatt på samma 
villkor som <enligt 6 § 5 punkten lagen om be
skattning av inkomst av uiäringsverksan1-li.et 
( 360 / 68) dividend till inhemskt bolag från 
anni:i;t inhemskt bolag icke är skattepliktig in
komst i Finland för det förstnärr.nda bolaget. 

Ränta, :som från Tjeckoslovakien betafas till 
Finland, beskattas enligt artikel 11 icke i Tjec
koslovakien. Samma bestämmelse gäller ränta 
som från Finlands betaJa.s till Tjeckoslovakien. 
Sådoo ränta är emellertid enligt 5 § 1 mom. 2 
punkten lagen om skatt på inkomst och förmö
genhet i de flesta fall icke skattepliktig in
komst här för person med hemvist i T}eckoslo
vailden. I Tjeckosiovakien skulle, såsom ovan 
har nämnts, om icke skatteavtalet hade ingåtts, 
utta's källskatt om 20 % på räntor och royal
ties som uppbärs föi- tillhandahållande av <in
dustriell eller vetenskaplig utrustning. 

På industriella royalties uppbär den avtals
slutande stat fr:3m vilken royaltyn betalas en 
källskatt om 5 % . På royalties för nytitjandet 
av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litte
rära, konstnärliga eller vetenskapliga verk upp
bär icke den stait från vilken roydtyn betalas 
skatt. Denna avtalsbestämmc!se har stor bety
delse, emedan i Tjeckoslovakien om skatteav
talet icke hade ingåtts, skulle ut tas en källsk'<l.tt 
om 40 % på royalties som uppbärs för bevil
jande av licens rörainde räitt att ny ttja patent, 
för hemligt recept eller hemlig metod, varu
mä11ke eller annan motsvarande rättighet samt 

25 % på royalties som uppbärs för rätten att 
nyttja musikaliskt, konstnärligt, litterärt eller 
vetensbpligt verk eller publikation eller annat 
kultmellt verk eller arUla:n kulturell publikation. 

Artikel 13 i avtalet avser beskattning av rea
lisadonsvinst, artikel 14 självständigt person
ligt arbete (fritt yrke), artikel 15 osjälvstän
digt personligt arbete (lönearbete) , ar tikel 16 
styrelsearvoden, artikel 17 artister och idrotts
män, artikel 18 personer i allmän tjänst, arti
kel 19 privata pensioner, artikel 20 studeran
de och artikel 21 inkomster som icke uttryck
ligen nämnts i de övriga artiklarna. 

Bestämmelserna om förmögen1-1etsbeskattning 
finns i al'tiklarna 22 och 24. 

I artikel 23 i avtalet finns bestämmelser om 
beskattning av sammanslutningar och os1dftade 
dödsbon. 

Artikel 24 avser undanröjande av dubbelbe
skattning. För huvudprinciperna i artikeln 
har rörande Fi!1land redogjorts i samband 
med artiklarna 6 och 10. 

Artikel 25 i avta,1et innefattar förbud mot 
diskriminering vid beskattning i en avtalsslu
tande stat av medborgare och företag i den 
andra avtaisslutande staten, och artiikel 26 
bestämmelser om <ler förfarande genom vilket 
de behöriga myndighete1111a i de av,talsslutande 
staberna kan rätta en mot avtalet stridande 
beskattning eller avgöra frågor rörande tolk
ningen eller tillämpningen av avtalet. I artikel 
27 i avtalet foms best~immelser om utbyte 
mellan myndigheter av upplysningar rörn1nde 
beskattning. Sistnämnda bestämmdser innebär 
avvikelse i avseende på den behöriga myndig
heten i Tjeckoslovakien från bl. a. den sekre
tesskyldighet varom stadgas i 133 § beskatt
ningslagen. 

Artikel 28 i avtalet innefattar bestämmelser 
om diplomatiska och konsulära tjänstemän. Ar
ti.ikel 29 i avtalet, som avs,er dess territoriella ut
vidgning, har behandlats ovan. I artikel 30 
i avta'1et finns bestämmelser om avtalets ikraft
trädande och i artikel 31 om dess upphörmde. 
Avtalet träder i kraft 30 dagar efter den dag, 
då det senare meddelandet av en avtalss1utan
de stat om uppfyllande av de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
gjordes. 

Skatteavtalsförhandlingarna mellan FinJand 
och Tjeckoslovakien fördes i Prag i september 
1974 och i Helsingfors i november 1974 på 
ba,sen av ett avtalsutkast som uppgjorts av 
skatteavtaJ.sdelegationen. Såsom resultat av för-

handlingarna undertecknades ·ett skatteav:tal i 
Helsingfors den 31januari1975. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås en
lighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i det i Helsingfors den 31 
januari 1975 med Tjeckoslovakien in
gångna avtalet för undvi,bnde av dub-
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belbesl:attning och förhindra nde av 
kringgående av skatt beträffande skatter 
på inkomst och förmögenhet, som krä
ver Riksdagens samtycke. 

Emedan ifrågavarande avtal innefattar be
stämmelser som hör till lagstiftningens område, 
förelägges samtidigt Riksdagen till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

och förmögenhet. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avta.i för undvikande 
av dubbelbeskattning och förhindrande av 
kringgående av skatt beträffande skatter på in
komst och förmögenhet som den 31 januari 
1975 ingicks i Helsingfors mellan Republiken 
Finlands regering och Tjeckoslovakiska Socia-

Helisingfors den 9 januari 1976 . 

listiska Republiikcns regering är, försåvitt de hör 
till lagstiftningens område, i kra:ft såsom där
om överenskommits. 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
nämnda bestämmelser utfärdas vid behov ge
nom förordning. 

Republikens President 

Tf. mini'Ster för utrikesärendena 
Statsmin1ster 
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(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Tjeckoslovakiska Sosialistiska Republikens 
regering för undvikande av dubbelbeskatt-. 
ning och förhindrande av kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst och 

förmögenhet 

Republiken Finlands regering och Tjecko
slovakiska Socialistiska Republikens regering 
har, 

föranledda an önslrnn att ingå ett avtal for 
undvikande av dubbelbeskattning och förhind
rande av kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet, 

överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet är tillämpligt 

Detta a·vtal :tillämpas på personer, ·som har 
hemvist i en avta.Isslutande stat eller i båda sta
terna. 

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och förmögenhet, som uttages av envar 
av de avtalsslutande staterna, dess offentlig
rättsliga samfund eller lokala myndigheter, 
oberoende av sättet på virket ·skatterna uttages. 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet 
förstås alla skatter, som utgår på inkomst elier 
förmögenhet i dess helhet eller på delar av in
komst och förmögenhet, däri inbegripna skatter 
på vinst genom överlåtelse av lös eller fast 
egendom, skatter på företags totala löneutbe
talning samt skatter på värdestegring. 

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

a) beträffande Finland: 
(i) den statliga inkomst- och förmögenhets

skatten; 

CONVENTION 

Between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Czechoslo
vak Socialist Republic for the A voidance of 
Double Taxation and the Prevention of Fiscal 
Evasion with Respect to Taxes on Ineome and 

on Capital 

The Governme~1t of the Republic of Finland 
and the Government af the Czechoslovak So
cialist Republic, 

Desiring to conclude a Gonvention for the 
Avoidance of Double Taxation and the Preven
tion of Fiscal Evasion with Respect to Taxes 
an Income and on Capital, 

Have agreed as forllows: 

Article 1 

Personal scope 

This Convention sha:ll apply to persons who 
are residents of one or both of the Contracting 
States. 

Article 2 

T axes covered 

1. This Convention shalI apply to taxes on 
income and on capital imposed on behalf of 
each Gontrncting State or of its public com
munities or local authorities, irrespective of 
the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on in
come and on capital a:Jl taxes imposed on total 
income, 011 total capital, or on eleme:its of in
come or of capitaJ induding taxes on gains 
from the alienation of movable or immovable 
property, taxes on the total amounts of wages 
or salaries paid by enterprises, as well as taxes 
on capital a1ppreciation. 

3. The existing taxes to which the Con
ve~1 tion shall apply are 

a ) in Finland: 
(i) the state income and capita1 tax; 

(ii) kommunalskatten; 
(iii) kyrkoskatten; rsamt 
( iv) sjömansskatten 
(nedan "finsk skatt"). 
b) Beträffande Tjeckoslovakien: 
(i) skatten på inkomst av röre1se; 
(ii) skatten på lön; 
(iii) ,skatten på inkomst av 1litterär och 

konstnärlig verksamhet; 
(iv) fantbruksskatten; 
( v) skatten på bdorkningsinkomsten; 
(vi) husskatten; 
( viii) förmögenhetsskatten; samt 
( viii) shtten på itotalbeloppet av löner 
(nedan "tjeckoslovakisk ,skatt"). 

4. Detta avtal tillämpaJS även på skatter av 
samma eller i huvudsak J1kartat slag, som ef
ter undertecknandet av detta avtal uttages vid 
sidan av eller i stället för de för närvarande 
utgående .skatterna. De behöriga myndigheter
na i de avta1ss'lutande staterna skall meddela 
varandra de betydelsefulia ändringar som vid
tagits i respektive skattelagstiftning. 

Artikel .3 

Allmänna definitioner 

1. Om idre sammanhanget föranleder an" 
nat, har i detta avtal följande uttrycik nedan 
angiven betydelse: 

a) "Finland" åsyftar RepUJbliken Finland 
och åsyftar, då det användes i geografisk 
bemärkelse , Republiken Finlands territorium 
och de ti:ll Republiken Finlands territorialvat
ten gränsande områden, inom vilka Finland 
enligt finsk lagstiftning och i överensstämmel
se med folkrätten äger utöva sina rättig
heter med avse....."'11de på u.tforslmiing ooh utnytt
jande av naturcllgångar på ha'insbottnen eller 
i dennas undedag; heträffande koifil.llimnalskait
ten inbe,gr1per uttrycket icke landskapet Åiand; 

. b) "Tjeckoslovaikien" åsyftar Tjeckoslova
kiska Socialistiska Republiken; 

c) "en avta'lsslutande st·at" och "den andra 
a~talsslutande staten" åsyftar Hnland och 
Tieckoslovalden, alltefter :som sammanhanget 
kräver; 

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

(ii) the communal tax; 
( iii ) t'he church tax; and 
( iv) the saHor's tax 
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( hereinafter referred to as "Finnish tax") . 
b) in Czechoslovarkia: 
(i) the taxes on profits; 
( ii) the wages tax; 
.( iii) the tax on income from literary and 

artistic activities; 
(iv) the agricu1tural tax; 
( v) the tax on population income; 
(vi) the house tax; 
( vii) the ca:pital tax; and 
( viii) t'he tax on the tiotal amount of wages 
( hereinafter referred to as "Czechos'lovak 

tax") . 

4. This Convention shahl al-so apply to any 
identical or substantially similar taxes which 
are impose<l a•f ter the date of s.ignature of this 
Convention in addition to, or in place of, t.he 
existing taxes. The competent authorities of 
the Contracting States shall notify to each 
other any s.ign:ificant charges which have been 
made in their respective taxatinn la\v's . 

Article 3 

General definitions 

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

a) the term "Finland" means the Repub:Lic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, and any area adjacent to the territo
rial waters of the Republic of Finland within 
which, under the Jaws of Finland and in accor
dance with international law, the rights of Fin
land with respect to the exploration and ex· 
ploitation of the natural resources of the sea 
bed and its subsoi'l may be exercised; as regards 
the communal tax the term does not inclnde 
the County of Aland; 

b) the term "Czechoslovakia" means the 
Czeohoslovak Socialist Republic; 

c) the terms "aContracting State" and "the 
other Contracting State" mean Finland and 
Czechoslovakia as the context requires; 

d) the term "person" comprises an indi
vidual, a company and any other body of per
S'Ons; 
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e) "bolag" åsyftar varje juridisk person el
ler varje enhet, som i beskattningshänseende 
behandlas såsom juridisk person; 

f) "företag i en ,avtalssluta:nde stat" och 
"företag i den andra 1avtalsslutande staten" 
åsyftar företag, 1som bedrives av person med 
hemvist i en avtalsslutande stat, respektiv·e fö
retag, som beddves av person med hemvist 
i den andra avta'ls:slutande staten; 

g) "medborgare" åsyftar: 
(i) varje fysislk person som är medborgare 

i en avtalsslutande stat; 
( ii) varje juridisk person och annan sam

mansiutning som tillkommit enligt gällande lag 
i en avtalsslutande stat; 

h) "internationell trafik" åsyftar transport
vetksamhet utförd med fartyg eller luftfartyg, 
vtlket användes av företag som har 1sin verk
liga ledning i en avtalsslutande stat, utom då 
fartyget eller luftfartyget användes i trafik ute
slutande me'llan platser i den andra avvalisslu
tande staten; 

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

fullmäktigade ombud; 
( ii) i Tjeckoslova-kien Tjeckoslovakiska So

cialistiska RepubHkens finansminister eller 
hans befullmäktigade ombud. 

2. Då en avtalsslutande ,stait tillämpar det
t1a avtal skall, såvida icke sammanhanget för
anleder annat, varje däri förekommande utt
tryck, vars innebörd icke angivits särskilt, an
ses ha den betydelse, som uttrycket har enligt 
den rstatens lagstiftning rörnnde ·sådana :skatter, 
som omfattas av avtalet. 

Artikel 4 
Skatterättsligt hemvist 

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

2. Då på grund av bestämmeilserna i stycke 
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu
tande staterna, skall följande gäHa: 

a) Han anses ha hemvist i den avta1sslu
tande stat där han har ett hem som stadigvaran
de står till hans förfogande. Om han har ett 

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

f) the terms "enterprise of a Contracting 
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) any individual possessing the nationa:Iity 

of a Contracting State; 
( ii ) any legal person par tnership and asso

ciation deriving its status as such from the faw 
in force in a Contracting State; 

h) the term "international traffic" means 
any transport by a ship .ar aircraft operated by 
an enterprise which has its place of effective 
management in a Contracting State, except 
when the ship or aircraft is operated- sole1y 
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 Czechoslovakia, the Mi

nister of Finance of the Czechoslova'k Socialist 
Republic or hfa authorised representative. 

2. In the application of tihis Crn1vention 
by a Contracting State, any term not otherwise 
defined shall, unless the context otherwise 
requires, have the meaning which it has under 
the law of that Contracting State relating to 
the taxes which are the ·subject of this Con
vention . 

Article 4 

Fiscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, the 
term "resident of a Contracting State" means 
any person who, under vhe law of that State, 
is liab1e to taxation therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or 
any other criterion of a similar nature. 

2. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of both 
Contracting States, then this case shall be de
termined in acoordance with the following 
ru'les: 

a) He sha11 be deemed to be a resident of 
the Contracting State in •vhich he has a per
manent home avaifable to him. If he has a per-

sådant hem i båda avtalss1urtande sta·terna, an
ses han ha hemvist i den stat, med vilken hans 
pe11sonliga och ·ekonomiska förbindelser är star
kast (centrum för [evnadsintressena). 

b) Om det icke kan 1a·vgöras i vilken avtals
slutande stat centrum för hans [evnadsintres
sen är beläget eller om han icke i någondera 
avtalsslutande 1staten har ett hem som ·stadig
varande .står till hans förfogande, anses han 
ha hemvist i den istat, där han stadigvarande 
vistas . 

c) Om han stadigvarande vrstas i båda 1av
ta1s,slutande staterna ·e'ller om han iclce vistas 
stadigvarande i någon av dem, 1anses han ha 
hemvist i den avtalsslutande -stait där han är 
medborgare. 

d) Om han är medborgare 1 båda avtals
slutande staterna eller om han icke är med
borgar·e i någon av dem, avgör de behöriga 
myndigheterna i de avtalsslutande staterna frå
gan genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Då på grw1d av bestämmelsern.a i stycke 
1 person, 1som ej är fysisk person, har hem
vist i båda 1avtalsslutande .statenna, ans·es per
sonen i fråga ha hemvi1st i den .avtalsslutande 
stat där den har sin verkliga ledning. 

4. Oskiftat dödsbo anses vid beshtitning i 
Finfand ha hemvi:st i den avtalsslutainde stat 
där den 1avlidne enligt styokerna 1 och 2 hade 
hemvist vid dödsfallet. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. I detta avta1 åsyftar uttrycket "fast 
drifts tälle" en stadigvarande plats för affärs
verksamhet, där för.etagets verksamhet helt el
ler delvis utövas. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
särskilt : 

a) p1ats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för 
nyttjande av naturtillgångar; 
2 14321/75 
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manent home available to him in both Con
wvkting Stcutes, he shall be deeined to be a re
sident of the Contracting State with which his 
personal and economic relations are closest 
( centre of vital interests ) . 

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

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

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

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an individual 
is a. resident of both Contracting States, then 
it shal'l be deemed to be a resident of the Con
tracting State in which its place o{ effective 
management is ·situated. 

4. An undivided estate shall for the pur
poses of taxation in Finland be deemed to be 
a resident of the Contracting State of which 
the deceased was a resident at the time of 
his death according to the provisions of pa
ragraphs 1 and 2 . 

Article 5 

Permanent . establishment 

1. For the purpöses of this Convention the 
term "permanent establishment" means a fixed 
place of business in which the business of the 
enterprise is wholly or part'ly carried · on. 

2. The term "permanent establishmen(' 
shal1 include especially: 

a) a pkce of management; 

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

tion of na tura:l resources; 
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g) plats för byggnads-, anl~iggnings- eller in
staUationsarbete, som varar mer än tolv måna
der. 

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
icke: 

a) användning av anordninga't, av:sedda ute
slutande för lagring, utställning eller utlämnan
de av företaget tillhöriga varor; 

b) innehav av ett föi,eta:get tillhörivt varu
lager, avsett uteslutande för 1agring, ut;tällning 
eller utlämnande; 

c) innehav av ett företaget tillhörigt varn
lager, avsett uteslutande för bearbetning e'ller 
förädling genom ett annat företags försorg; 

d) innehav av staidigvarande plats för af
färsverksamhet, ,avsedd UJteslutande för inköp 
av varor eller införskaffande av upplysn1ngar 
för företagets räkning; 

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

f) plats där företag i en avtalss'luMnde stat 
utför installationsarbete i samband med leve
rans av maskiner eller .anläggningar från den
na stat till den 'andra avtalsslutande staten. 

4. Person som är verksam i en avtals
slutande 1stat för ett företag i den andra av
talsslutande staten - härunder 1nbegripes 
icke sådan oberoende represenitant 'Som 'avses 
i styoke 5 - behandlas såsom ,ett fast drift
ställe i den förstnämnda staten, om han inne
har och i denna stat regelmässigt använder en 
fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt 
verksamheten icke begränsas till inköp av varor 
för företagets räkning. 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses 
icke ha fast driftställe i den andra avta:!s
slutande ·staten endast på den grund att före
taget utövar affärsverksamhet i del1!11a andra 
stait genom förmedling av mäklare, kommi:s1sio
när eller annan oberoende representant, om 
dessa personer därvid utövar sin ·sedvan[iga 
affärsverksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande 1sltat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag 

g) a bui:lding site or construction or asse111-
bly praject which exists for more than twelve 
months. 

3. The term "permanent establishmen t" 
shdl not be deemed to include: 

a) the use of facilities so:lely for the pur
pose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stook of goods ur 
merchandise belonging to the enterprise solely 
for ,the purpose of storage, di:splay ot delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise sole1y 
for the purpose of processing by another enter
prise; 

d) the maintenance of a fixed place of busi
ness solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise, or for collecting information, 
for the enterprise; _ 

e) the rnaintenance of a fixed place of busi
ness solely for the purpose uf advertising, for 
the supply of information, for scientific re
search or for similar activities which have a 
preparatoty or auxiliary character for the enter
prise; 

f) an assembly project carried on by an en
terprise of a Contracting State in connection 
with the delivery of machinery or equipment 
from that State to the other Contracting 
State. 

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting State -- other than an agent of an in
dependent .status to whom paragraph 5 a:pplies 
-- shall be deemed to be a permanent estab
lishment in the first-mentioned State if he has, 
and habitually exercises in that State, an au
thority to conclude contracts in the name of 
the enterprise, unless his activities are limited 
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 
establishment in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general commis· 
sion agent or any other agent of an independ
ent status, where such persons are acting in 
the ordinary course of their business. 

6. The fact that a company which is a 
resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a com:pany which is a resident 
of the other Contracting State, or which carries 

som utövar affä.rsverksamh~t i denna andra stat 
('antingen genom ett fast driftställe eliler .annor
ledes), medför icke i och för sig att någotdera 
bolaget betraktas såsom et1t fast driftställe för 
det andra bolaget. 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom, däri ~nbegripen 
in~omst. av lantbruk och ·skogsbruk, får be
skattas 1 den avtalsslutande stat där egendom 
är belägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har - om 
ieke bestämmelserna i punkterna b och c för
anleder annat - den betydelse ,som uttrycket 
har enligt lagstiftningen i den avtahs'1utande 
stat där egendomen är belägen. 

b) Uttrycket "fast egendom" inbegriper dock 
alltid tillbehör till fast egendom, !levande och 
döda inventarier i lantbruk och skogsbrulk:, rät
tigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag an
gående fast egendom är tillämpliga, nyttjande
rätt itill fast egendom samt rätt till föränder
liga eller fasta ersäutningat för nyttjandet ,av 
eller rätten att nyttja mineralfyndighet, kä'lla 
eller annan naturtillgång. 

c) Fartyg och 1luftfartyg betraktas icke så
som fas:t egendom. 
. 3. Bestämmelserna i sitycke 1 tillämpas på 
mkomst, som uppbäres genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller genom varje an
nan användning av fast egendom. 

4. Om innehav av aktier eller andra andelar 
i bolag berättigar innehavaren av aktierna eller 
andelarna att besitta bolaget itillhöri" fast e"en-
d f o • k 0 0 om, ar 111 omst, ·som uppbäres genom omedel-
ba:r~ bru!kande, genom uthyrning eller genom 
vaqe annan användning av ,sådan besittni1ws
tätt, beskattas i den avtalsslutande sitat där d~n 
fasta egendom är belägen. 
. 5. Bestämme1serna i styckerna 1, 3 och 4 

tillämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag och på inkomst av fast egen
dom som användes vid u1tövande av fritt yrke. 

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

.. 1. Inkomst av rörelse, :som förvärvas av 
foretag i en avtatlss:lutande stat, beskattas en-

i1 

on business in that other State ( whether 
through a percrnanent establishment or other
wise), shaH not of itself make either company 
a permanent establishment of the other. 

Article 6 

Income from immovable property 

1;. Ir;come from immovable property in
cluctmg mcome from agricu'lture or forestry may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. a) The term "immovable property" 
shall, subject to the provisions of .sub-para
graphs b) and c), be defined in accordance 
with the law of the Contracting State in 
which the property in question is situated. 

b) The term "immovaible property" sha:ll 
~n any . case include property accessory to 
m1movable property, 1ivestook and equipment 
used in agriculture and forestry, rights to which 
the provisions of genera:! law respetting im
movable prnperty apply, usufruct of immov
able property and rights to variable or fixed 
payment_s as consideration for the working of, 
or the nght to work, mineral deposits, sources 
and other natura'l resources. 

c) Ships and aircraf t shall not be regarded 
as immovable property. 

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

4. Where the ownership of shares or utber 
corpornte rights in a company entitle the holder 
of the shares or rights to the enjoyunent of im
~novab'le property owned by the company, the 
rncome from the direct use, letting, <lr use in 
any other ~orm of such right to enjoyment may 
be taxed m the Contracting State in which 
the immovable property is situated. 
5 .. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 
shaJil also apply to the income from immovable 
property of an enterprise and to income from 
immovable property used for the performance 
of professional services. 

Artide 7 

Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Con
tracting State shaU be taxable only in that 
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dast :i denna 'stat, ·såvida icke företaget bedriver 
röreLse i den andra a:vtalsslutande sitaten från 
ett där beläget fast driftställe. Om företaget 
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före
tagets inkomst beskaittas i denna andra stat, 
men endast den del därav, 'som är hänförlig till 
det fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalss1utande stat be
driver rörelse i den andra avtalss>luitande staten 
från ett där beläget fast driftställe, hänföres i 
vardera avtalsslutande staten till det fasta 
driftstället den inkomst av rörelse, 1som det kan 
antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om 
det varit ett fristående företag, som bedrivit 
verksamhet av samma eller liknande slag under 
samma eller llknande vi'llkor och självständigt 
avslutat affärer med det företag tilll vilket 
driftstället hör. 

3. Vid bestämmande av inkomst av rörelse, 
som är hänförlig till det fasta driftstället, med
ges avdrag för kostnader som uppkommit för 
det fasta driftställets rakning - härunder in
begripna kostnader för företagets ledning och 
allmänna förvaltning - oavs·ett om ikos1tnaderna 
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 i en 
avtalsslutande ·strut brukat bestämma1s på grund
val av en fördelning av företagets hela inkomst 
på de olika delarna av företaget, skaH bestäm
melserna i styake 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 1airtikel angivna principerna. 

5. fokomst av rörelse anses icke hänförlig 
till ett fast driftställe endast av den anled
ningen att varor inköpes genom det fasta drift
ställets försorg för företagets räkning. 

6. Vid tilHm1p;ning av föregående stydke 
bestämmes inkomst av rörelse, som är hänför
lig till det fasta driftstället, genom samma för
farande år från år, såvida icke goda eller 
tillräckliga skäl föran!leder annat. 

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

State unless the enterprise carries on business 
in the other Contracting State through a per
manent establishment situated therein. If the 
en terprise carries on bu sin ess as aforesaid, the 
profits of the enterprise may be taxed in the 
other State but only so much of' them as is 
attributable to th:::t permanent establishment. 

2. \Vhere an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Con
rnacting State t:l111ough · a permanent estabhsh
ment situated therein, there .sha'll in- each Con
tracting State be attributed to that permanent 
establishment the profits which it might be 
expected to make if it were a d-istinct and 
separate enterprise engaged in the same or simi
lar activities under the same or similar con
ditions and dealing whoUy independently with 
the enterprise of which it is a permanent es
tablishment. 

3. In the determimation of the p1!ofits of a 
permanent estab'lishme.:it, there shall be aHowed 
as deductions expenses which are incurred for 
the purposes of the permanent establishment 
including executive 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 on 
the basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to its various parts, 
nothing in p:::ragraph 2 sha11 predude that 
Contracting State from determining the profits 
to be taxed by such an apportionment as may 
be customary. The method of apportionment 
adopted shaH, however, be such that the result 
shall be in accordance with the principles laid 
doWin in this Artic1e. 

5. No profits shall be atttibuted to a per
manent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of 
good and sufficient reason to the contrary. 

6. For the purposes of the preceding para
graphs, the profits to be attributed to the per
manent establishment, shall be determined by 
the same method year by year unless there is 
good and .sufficie:1t reason to the contrary. 

7. \Vhere profits include i:tems of income 
which are deait with separately in other Arti
cles of this Convention, then the provisions 
of those Articles shall not be affected by. the 
provisions of this Article. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst som förvärvas genom utövande 
av S'jöfart eller luftfart i internationell trafik 
beskattas endast i den avta1,sslutande stat där 
företaget har 'Stil verkliga ledning. 

2. Om s1jöfartsföretag har sin verkliga ied
ning ombord på ett fartyg, anses ledningen be
lägen i den avtalsslutande sta;t där fartyget har 
sin hemmahamn eller, om sådan hamn icke finns, 
i den avtalsslutande ·stat där fartygets redare 
har hemvist. 

3. Besitämmelserna i punkt 1 tillä!mpas även 
på inkomst, som förvärvas genom deltagande 
i en pool, ett gemensamt företag eller i en en
het för internationell trafikve1iksamhet. 

Ardkel 9 

Företag med intressegemenskap 

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

eller indirekt deltager i ledningen eller övervak
ningen av ett företag i den andra avtalsslutande 
stalten eller äger del i detta företags (kapital, 
eller 

b) samma personer dir.ekt eller indirekt del
tager i ledningen eller övervakningen av såvä1 
ett företag i en avtalsslutande stat som ett före
tag i den andra ·avtalss1uJtande staten eller äger 
del i båda dessa företags kapital, iakttages föl
jande. 

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

2. I fall då inkomst, för vilken företag i 
en a:vtals1slu1tande ,stat blivit påförd skrutt i 
denna 'stat, även inräknats i inkomsten för ert 
företag i den 1andra avta1lsslutande staten och be
skattats i överensstämmelse därmed, och den 
sålunda forä!lmade inkomsten är inkomst som 
skulle ha tillkommit detta företag i den 'andra 
staten, om de mellan företagen ·avtalade vmko
ren hade varit 'Sådana som 'Skulle ha öv.erel1's-
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Article 8 

Shipping and air transport 

1. Profits from the operation of ships or 
ai:rcraft in intemational traffic shall be taxable 
only in the Contracting State in which the 
place of effective management of the enterprise 
is situated. 

2. If the place of effective management of 
a shipping entel'prise is aiboard a ship, then it 
shall be deemed to be situated in the Con
tracting State in which the home harbour of 
the ship is situated, or, if there is no suoh 
home harbour, in the Contracting State of 
which the operator of the ship is a resident. 

3. The provisions of paragraph 1 shaH also 
apply to profits derived from the participation 
in a pool, in a joint business or in an inter
national operating agency. 

· Article 9 

Associated enterprises 

1. Where
I 

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

b) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or capital 
of an enterprise of a Contracting State and an 
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 enterprises in their 
commercial or financial relations which differ 
from those which would be roade between in
dependent 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 accordingly. 

2. 'V'7here profits on which an enterprise of 
a Contracting State have been charged to tax 
in that State are a!lso included in the profits 
of an enterprise of the other Contr:::cting State 
and taxed accordingly and the profits so in
cluded are profits which would have accrued 
to that enterprise of the other State if the 
conditions roade between the enterprises had 
been those which would have been made be-
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kommits meHan 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 för,etages 'Skall övriga bestämmels,er i detta 
avtal rörande inkomst av ifrågavarande slag 
iaikttagas, och ska'11 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 'sitat till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten får beskattas 
i denna andra ·stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas i den 
avtalssiutande stat, där bdlaget som betalar 
dividenden har hemvist, enligt lagstiftningen 
i denna 1stat, men den 1skatt som sålunda, på
föres får idke överstiga: 

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp, 
om mottagaren är ett bolag (med undantag för 
sammansiutning) ,som direkt behärskar minst 
25 procent av det utbetalande bolagets kapitail; 

b) 15 procent av divi:dendens bruttobelopp 
i övriga fall . 

De behötiga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall träiffa överenskommelse om 
sä·ttet för genomförandet av denna begränsning. 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke bo
lagets beskattning för vinst av vilken dividen
den betalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i denna 
artikel inkomst av aikder eller andra rättigheter, 
fordringar icke inbegripna, med rätt till andel i 
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, 
som enligt ·srkattelagstiftningen i den stat, där 
det utdelande bolaget har hemvisit, i slkattehän
seende behandlas på samma sätt ·som inkomst 
av aktier. 

4. Bestämmelserna i styckerna 1 och 2 till
lätnpas ioke, om mottagaren av dividenden har 
hemvist i en avtalsslutande stait och bedriver 
rörelse i den andra avtals1slutande staten, där 
bolaget som betalar dividenden har hemvi.st, 
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 av virken dividenden bärflyter 

tween independent 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 adijustment due regard 
shall be had to the other provisions of this 
Convention in relation to the nature of the 
income, and for this purpose the competent 
authorities of the Contracting States shall if 
necessary consu:lt each other. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a 
resident of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting 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, and accord
ing to the law of that :State, but the tax so 
charged shall not exceed: 

a) 5 per cent of the gross amount of the 
dividends if the recipient is a company (exclud
ing partnership) which ho1lds directly at least 
25 per cent of the capita! of the company 
paying the dividends; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

The competent authorities of the Contract
ing States shall by mutual agreement settle the 
mode of application of this· Hmitation. This 
paragraph shaU 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-daims, participating in 
profits, i::s well as income from other corporate 
rights which is subject to the same taxation 
treatment as income from shares by the taxa
tion law of the State of which the company 
making the distribution is a resident. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the di1vidends, 
being a resident of a Contracting State, canies 
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 
professionall services from a fi10ed base situated 
therein and the ho1ding in respect of which the 

äger verldig samband med det fasta driftstället 
respektive.den stadigvarande anordningen. I iså
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 el
ler artikel 14. 

5. Om bolag med hemvist i en avtalssiu
tande stat uppbär inkomsit från den andra av
talssiutande staten, får denna andra stat ticke 
påförai skatt på dividend, ,som bolaget betalar 
till person med hemvist i den förstnämnda 
sitaten, och ej heller iskatt på bolagets icke ut
delade vinst, även om dividenden eller den icke 
utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av in
komst, som uppkommit i denna andra sta't. Be
stämmelserna i denna punkt hindrar icke denna 
andra stat från att beskatta dividend som be
talas tiU person med hemvist i denna stat dler 
dividend :som härflyter av en •andel som .äger 
verkligt samband med ett fast drif tsitälle eller 
en .stadigvarande anordning som person med 
hemvist i den förstnämnda staten har i denna 
andra stat. 

Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, wm härrör från en avtalss'lutande 
stat och som betalas till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten, besJrnttas en
dast i denna andra stat. 

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna ar
tikel inJkomst av varje slags fordran, antingen 
den utfärdats mot 1säkerhet i fastighet eller ej 
och antingen den medför rätt tiU andel i gälde
närens vinst eller ej. Uttrycket åsyf.tar särskilt 
inkomst av värdepapper, 'Som utfärdats av sta
ten, och inkomst av obligationer eller debentu
res, däri inbegripna till obligationer och deben
tures anslutna premier och vinsiter. Sl'raffavgif
ter på grund av försenad betalning anses idke 
som ränta i denna artikel. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas ioke, 
om mottagaren av täntan har hemvist i en av
talsslutande stait och bedriver rörelse i den andra 
avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör 
f 0 ' ran ett där beläget fast driftställe eller utövar 
fritt yrke i denna andra stat med användande 
av en där belägen stadigvarande anordning, samt 
den fordran av vi:lken räntan härflyter äger 
verkligt samband med det fasta driftställe res
pektive den stadigvarande anordningen. I så
dant fall tillämpas bestämmelserna i ardkel 7 
eUer artikel 14. 
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dividends 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. 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
mentioned State, or .subject the company's un
distributed profits to a tax 011 undistributed 
profits, even if the dividends paid, or the un
distributed profits consist wholly or partly of 
prorfits or inoome atising lin that other State. 
The provisions of this paragraph shall not 
prevent that other State from taxing dividends 
paid to resident of rhat State or dividends 
relating to a holding which is effectively con
nected with a permanent establishment or 
fixed base maint~ined in that other State by 
a resident of the first-mentioned State. 

Article 11 

Interest 

1. Interest arising in a Contracting State 
and paid to a resident of the other Contracting 
State shall be taxable only in that other State. 

2. The term "interest" as used in this 
Article means income from debt-claims of every 
kind, whether or not secured by mortgage, and 
whether or 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 bonds or debentures. Pen
alty charges for late payment shall not be 
regarded as interest for the purpose of this 
Article. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply if the recipient of the interest, being a 
resident of a Contracting State carries on in the 
other Contracting State in which the interest 
arises a business through a permanent estab
lishment 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
tivdy connected with such permanent estab
lishment or fixed base. In such a case, the 
provisions of Artide 7 or Article 14, as the 
case may be, shall apply. 
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4. Beträffande sådana fall då säriskilda för
bindelser mellan utbetafaren och :moittagaren 
eller mellan dessa båda och annan person för
anleder att det utbetalade räntebeloppet med 
hänsyn till den skuld, för vi'lken räntan erJägges, 
överstiger det belopp som skulle ha avtalats 
mellan utbeitalaren och mottagaren om sådana 
förbindelser idke förelegat, tillämpas bestämmel
serna i denna arti!kel endast på sistnämnda be
lopp. I sådant faH beskattas överskjutande be
lopp enligt lagstiftningen i vardera avta1s
slutande sitaten med iakttagande av övriga be
stämmelser i• detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som härrör från en avta.Jsslutande 
stat och som betalats till person med hemvist 
i den andra avta.Jsslutande staten, får beskattas 
i denna andra stat. 

2. Royalty, som avses i punkt 3 a av denna 
artikel får emellertid beskattas ii den avtalsslu
tande 'stat, från vHken den härrör, enligt la~
stiftningen i denna ·. stat, men den skatt som sa
lunda påföres får icke överstiga 5 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 vanje s'lag a·v utbetalning som uppbäres 
såsom ersättning 

a) för nyttjandet av dler för rätten att 
nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, 
ritning, hemligt recept eller hemilig tillverk
ningsmetod eller industriell, ~ommersiell eller 
vetenskap:Jig utrustning eller för upplysningar om 
erfarenhetsrön av industriell, ikommersiell eller 
v.etenskaplig natur; 

b) för nyttjandet av eller rätten att nyttja 
upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller ve
tenskapliga ·verik, häri inibegriipna biograffilmer 
samt filmer eller band för televisions- eller ra
dioutsändningar. 

4 . Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tiil
läimpas icke, om mottagaren av royaltyn har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från 
vi1ken royahyn härrör, från ett där beläget fast 
driftställe eller utöva·r fritt yr'ke i denna andra 

4. \Vhere, owing to a special relationship 
bet\veen the payer and the recipient or be
tween both of them and some other person, 
the amount of the interest paid, having regard 
to the debt-claim 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 relationship, the provisions of 
this Artide shall apply only to the last-men
tioned 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 Con
ven tion. 

Article 12 

Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting St~te 
and paid to a resident of the other Contractmg 
State may be taxed in that other State. 

2. However, royalties of the kind referred 
to in sub-paragrnph 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 
5 per cent .of the gross amount of the royalties. 
The competent authorities of the Contracting 
States sha11 by .mutual agreement settle the 
mode of application of this 1imitation. 

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 indus
trial, commercial, or scientific equipment, or 
for information concerning industrial, commer
cia•l or scientific experience; 

b) any copyright of 1iterary, artistic or 
scientific work including cinematograph films, 
and films or tapes for television or radio broad
casting. 

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 in the other Contracting State in which the 
royalties arise a business through a permane~t 
establishment situated therein, or performs 111 

stat med användande av en där belägen stadig
varande anordning, samt den rättighet eller egen
dom av vilken royaltyn härflyter äger ve!'kligt 
samband med det fasta driftstället respektive 
den stadigvarande anordningen. I sådant fall till
lällllpas bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 
14. 

5. Royalty anses härröra från en avta:ls
slu tande stat om utbetalaren är den staten själv, 
ett offentligrättsligt samfund, en loka0l myn
dighet eller en person med hemvist i denna stat. 
Om emellertid den person som utbetalar royaI
tyn, antingen han har hemvist i en avta1sslu
fande stat eHer .ej, i en avtalssTutande stat har 
fast driftställe, i samband med vilket förpliktel
sen att utbetala royaltyn uppstått och vilket 
nämnda royalty belastar såsom kostnad, anses 
royaltyn härröra från den avtalsslutande stat 
där det fasta driftstället är beläget. 

6. Beträffande sådana fa:U då särs1Hlda för
bindelser mellan utbeta.laren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person förnn
leder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upp
lysning för vi!l'ken royaltyn erlägges, överstiger 
det belopp, som s1lrnlle ha avtafats mellan ut
betalaren och mott2garen om sådana förbindelser 
icke förelegat, tilbmpas bestämmelserna i denna 
artikel endast på sistnämnda be1opp. I sådant 
fall beskattas överskjutande belopp enligt lag
stiftningen i vardera avtalsslutande staten med 
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

1. Vins t på grund av överlåtelse a·v sådan 
fast egendom som avses i styoke 2 av artikel 6 
eller sådan a1ktie eller annan andel som avses 
i stycfoe 4 av artikel 6, får beskattas i den arvtals
slutande stat där den fasta egendomen är be
lägen. 

2. Vins t på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till tiHgångar 
~edlagda i ett fast driftstä1le, vilket ett företag 
1 en avtalsslutande stat har i den andra avta:Is
slutande staten eller av lös eaendom som a··r 

' b ' at~ . hänföra till en stadigvarande anordning för 
u~ovande av fritt yrke, vilken person med hem
vist i en avtalsslutande stat har i den andra av-
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that other Stare 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 per
manent 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 sha:11 be deemed to m1se fil a 
Contracting State when the payer is that Con
tracting State itself, a public community, a 
local authority or a resident of that Contract
ing State. Where, however, the person paying 
the royalties, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent estaiblishment in connection 
with which the liability to pay the royalties 
was incurred, and .such royalties are borne by 
such permanent establishment, then such royal
ties 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 both 
of them and some other per:son, 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 provisions 
of this Article shall apply only to the lasit
mentioned amount. In that case, the excess part 
of the payments .shaU remain taxable according 
to the law of each Contraoting State, due 
regard being bad to the other provi1sions of this 
Convention. 

Article 13 

Capita! gains 

1. Gains from the alienation of immovable 
property, as defined in paragraph 2 of Artide 
6, or corporate rights referred to in paragraph 
4 of Article 6, may be taxed in the Contracting 
State in which such immovable property ~s 
situated. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of ithe business property 
of a permanent establishment which an enter
prise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable propel'ty per
taining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Ccintracting 
Sta te for the purpose of performing professiona1 



18 

ta:lsslutande staten, däri inbegripen vinst genom 
överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig el
ler i sambmd med övedåtelse av hela företaget) 
eller av sådan stadigvarande anordning, får be
skattas i denna andra stat. Vinst på grund av 
överlåtelse av lös egendom, ·som avses i stycke 
3 av art1kel 22, beskattas dock endast i den 
avta.lsslutande stat, där sådan egendom enligt 
nämnda art~kel får beskattas. 

3. Vinst på grund av övedåte'lse av annan 
än i styckena 1 och 2 1angiven egendom be
skattr.s endast i den a·vtalsslutande stat där 
överlåtelsen har hemvist. 

Artikel 14 

Självständigt personligt arbete 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär genom utövande av 
fritt yrke eller annan därmed jämförlig själv
ständig ve11:sam!het, beskattas ·endast i denna 
stat om han icke i den andra avtaisslutande 
staten har en stadigvarande anordning, som 
rege1mässigt står till hans förfogande för utövan
det av verksamheten. Om han har en sådan 
stadigvarande anordning, får inkomsten beskat
tas i den andra avtalssiutande staten men en
dast den de1 därav som är hänförlig till denna 
stadigvarande anordning. 

2. Uttrycket "fritt yl'ke" inbegriper särskilt 
självständig vetenskaplig, litterär och konstnär
lig verksamhet, uppfostrings- och undervisnings
verksemhet samt sådan självständig verksamhet 
snm utövas av fäkare, advokater, ingenjörer, 
arkitekter, tandläkare och revisorer. 

Artikel 15 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Om icke bestämmelserna i artiklarna 16, 
18 och 19 föranleder annat, besikattas löner och 
andra liknande ersättningar, som person med 
hemvist i en avta'lsslutande stat uppbär genom 
anställning, endest 1 denna stat, såvida icke ar
betet utföres i den andra avtalss:lutnade staten. 
Om arbetet utföres i denna andra stat, får er
sättning som uppbäres för arbetet beskattas där. 

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

services, including such gains from the aHena
tion of such a permanent establishrment ( aJ.one 
ot together with the whole enterprise) or of 
such a fixed base, may be taxed in the other 
State. However, gains from the alienaition of 
movable property of the kind referred to in 
paragraph 3 of Article 22 shall be taxable only 
in the Contracdng State in which .such mov
able property is taxable according to 1the 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 
Staite of which the alienator is ·a resident. 

Article 14 

Independent personal services 

1. Income derived by a resident of a Con
tracdng State in respect of professionail services 
or other independent activities of a similar 
character shall be taxable only in thait State 
un'les•s he has a fixed base regularly avatlable 
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 1services" in
cludes, especially independent 1scientific, föe
rary, artistic, educational or teaching activities 
a•s well as the independent activities of physi
cians, lawyers, engineers, architecvs, dentis1ts 
a:nd accountants. 

Article 15 

Dependent personal services 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 
18 and 19, sa'laries, wages and other similar 
remuneration derived by a tesident of a Con
tracting S.tate in respect of an employment 
shaU be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contract
ing State. If the employment is so exercised, 
such temuneration as is derived therefrom may 
be taxed in that other State. 

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

a) mottagaren vistas i de!1111a andra stat un
der tidrym.cl eliler tidrymder som sammanlagt 
icke överstiger 183 dagar under kalenderåret i 
fråga, och 

b) ersättningen betdas a·v eller på uppdrag 
av arbetsgivare, som ej har herrwist i denna stat, 
samt 

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

3. Utan hinder av föregående bestitmmelser 
i denna artikel får ersättning för arbete, som 
utföres ombord på fartyg eller luf tfartyg i in
ternationell trafik, beskattas i den avtalsslutande 
stat där företaget har sin ve1;l(lliga ledning. 

Art1ke1 16 

Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden och iliiknande ersättningar, 
som person med hemvist i en avta1sslutande 
stat uppbär i egenskap av medlem i styre'lse 
eller annat lilknande organ i bo:Iag med hem
vist i den andra avtalsslutande staten, får be
s·kattas i denna andra stat. 

Artiikel 17 

Artister och idrottsmän 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik
larna 14 och 15 får inkomst, .som offentligt 
upiptnrudande personer, såsom teater- eller film
skåde&pehre, rad1o- eller televisionsartister och 
musiker ävensom idrottsmän uppbät genom den 
verksMnhet de personligen utÖV2r i denna ege11' 
skap, beskattas i den avtalsslutande stat diir 
verksamheten utövas. 

2. Utan hinder av övriga bestäimmelset i 
detta avtaI får inlkomst som en person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge
nom att i den andra avtalsslutande staten till
handahålla i stycke 1 avsedd persoins tj.änster, 
beskattas i den avta1sslutande stat där dessa 
tjänster utföres, oberoende därav om denna per
son har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej. 

Artikel 18 

Allmän tjänst 

1. a) Er.sättning, pension däri icke inbegripen, 
sQm betalas av en avtalsslutande stat dess of
fentligrättsliga samfund eller lokala ~yndighe-
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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 is paid by, or on be
half of, an employer who is no1t a resident of 
the other State, and 

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

3. Notw1thstanding the preceding provi
sions of this Article, remuneration in respect 
of an employment exercised aboa:rd a ship or 
aircraft in internationa.J traffic, may be taxed 
in the Contracting State in which :the place of 
effective management of the ent.erpri1se is si
tuated. 

Artic1e 16 

Directors' fees 

Directors' fees and similar payments derived 
by a resident of a Co111tracting State in his ca
pacity 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 in that other State. 

Article 17 

Artistes and athletes 

1. Notwithstanding •the provisions of Arti
cles 14 and 15, income derived by public enter
tainers, such as theatre, motion picture, radio 
or television artistes and musicians and by 
athletes from theit personal activities as such 
may be taxed in the Contracting State in which 
these activities are exerdsed. 

2. Notwithstanding the other provisions of 
this Convention, income derived by a resident 
of a Contracting State from the activity of 
providing ·the services within the other Con
tracting State of a person referred to in para
graph 1, whether this person is a resident of 
a Contracting State or not, may be taxed in the 
Contracting State in which these services are 
performed. 

Article 18 

Government service 

.1. a) Remuneration, other than a pension, 
pa1d by a Contracting State or a public commu
nity or :a local authority thereof to any indivi-
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ter till fysisk person på grund av t'jänstgöring 
för denna stat, dess offentligträttsliga samfund 
eller fokala myndigheter, beskattas endast i 
denna stat; 

b) sådan ersättning beskattas emellertid en
dast i den andra avtalsslutande staten, om tjänst
göringen utföres i denna stat och mottagaren 
är en person med hemvist i denna andra av
talss'lutande 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, eHer från 
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess 
offentligrättsliga samfund eHer lokala myndig
heter till fysisk person på grund av ujänstegöring 
för denna stat, dess offentligträtts'liga samfund 
e'ller lokala myndigheter, besarnttas endast i 
denna stat; 

b) .sådan pension beskattas emeilertid endast 
i den andra a.vtalsslutande staten, om motta
garen av pensionen är medborgare i och har 
'1.emvist i denna stat. 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, och 
19 tillämpas på ersättning eller pension som 
utbetalas på grund av tjänstgöring i samband 
med rörelse som beddves av en a:vtalsslutande 
st2t, dess offent!ligrättsliga samfund eller fokala 
myndigheter. 

Art1ke1 19 

Pensioner 

Om icke bestämmelserna i stycke 2 2N artikel 
18 föranleder annat, beskattas pensioner och 
Hknande ersättningar, som i anledning av tidi
gare anställning betalas till person med hem
vist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat. 

Arti:kel 20 

Studerande 

1. Studerande eller affärs-, hantverks-, jord
bruks- eller skogsbrukspraktikant som vistas i 
en avtalssiutande stat uteslutande för sin under
visning och som har eller omedelbart före vis
telsen hade hemvist i den andra avtalsslutande 
staten, beskattas foke i den förstnämnda staten 
för belopp snm han erhållit för sitt uppehälle, 
sin undervisning eller utbildning, under förut
sättning att beloppen beta.fas till honom från 
källa utanför denna stat . 

2 . Studerande vid universitet eller annan 

dual in respect of 'Services rendered 1to tha1t 
State or community or local authority thereof 
shaJl be taxable only in that State; 

b) however, such remuneration shaH be 
taxable only in 1the other Contracting Stare if 
the :services are rendered in that State and recipi
ent is a resident of that other Contracting Staite 
who: 

(i) 1is a national of ithat State; or 
( ii) did not become a resident of thait State 

solely for the purpose of performing- the serv
ices. 

2. a) Any pension paid by, or out of fonds 
created by, a Contracting State or a pub'!ic com
munity or a local authority thereof to any indi
vidual in respeat of 1services rendered to that 
State or community or local authority thereof 
shall be taxable only in that State; 

b) however, such pension shaH be 1taxable 
onily in the other Contracting State if the re
cipient is a national of and a resident of that 
State. 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 
shaH apply to remuneration and pensions in re
spect of services rendered in connection w1th 
any business carried on by a Contracting State 
or a public community or a local authority 
thereof. 

Article 19 

Pensions 

Subject to the provlSlons of paragraph 2 of 
Article 18, pensions and other similar remu
nera:tion paid to a resident of a Contracting 
State in consideration of past employment 
shai'l be taxable only in that State. 

Article 20 

Students 

1. Paymenns which a s1tudent or business, 
technical, agricultural or forestry apprentice 
who is present in a Contracring State solely for 
the purpose of bis education or training and 
\vho is or was immediately before such visit a 
resident of 1the other Contracting State received 
for the purpose of h1s maintenance, education 
on training shall not be taxed in the first
mentioned Contracting State, provided that 
such payment Hre made to him from sources 
outside that State. 

2. A <student at a university or other insti-

högre unclervisningsanstalt i en avtalsslutande 
stat eller affärs-, hantverks-, jordbruks- eller 
skogsbrukspraktikant som vistas i den andra 
avtalsslutande staten under tidrymd elJer tid
rymder som .sammanilagt icke överstiget 183 
dagar under <kalenderåret i fråga och som har 
eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i 
den förstnä..1mda staten, beskattas ioke i den 
andra :wtalsslutande staten för ersättning som 
erhållits för arbete som utförts i denna andra 
stat, under förutsättning att arbetet har anslut
ning ti'll hans studier eHer utbildning ooh er
s~ittningen utgör inkomst som är nödvändig för 
hans uppehalle. 

Artikel 21 

Inkomster som icl~e uttrycleligen nämnts 

Inkomst som en person med i.hemvist i en 
avtalss'lutande stat uppbär ocih som icke utt
ryck'ligen nämnts i föregående artiklar av detta 
avtal beskattas endast i denna stat. 

Artrkel 22 

Förmögenhet 

1 . Förmögenhet bestående av .sådan fast 
egendom som avses i styoke 2 ·av artikel 6 
eller sådan aktie eller annan a11del som avses i 
stycke 4 av artikel 6, får beskattas i den a;v
talsslutande stat där den fasta egendomen ä1r 
belägen. 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, 
som är hänförlig till tiHgångar nedlagda i ett 
företags fasta driftstäl'le, eller av lös egendom, 
som ingår i en stadigvarande anordning för ut
övande av fritt yrke, fåt beskattas i den avta1s
slutande stat där det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen är belägen. 

3. Fartyg ellet luftfartyg, som användes i 
internationell trafiik, samt ~ös egendom, som är 
hänförlig ti'll användningen av sådana fartyg el
ler luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslu
ta.nde stat där företaget har sin verkliga ledning. 

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

Artikel 23 

Sammanslutningar och oskiftade dödsbon 

I faM då sammans:lutning eller oskiftat dödsbo 
med hemvist i Finland enlligt finsk lagstiftning 
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tution for higher education in a Contracting 
State, or a business, technical, ·agricu'ltural or 
forestry apprentice who is present in the other 
Contracting State for a period or periods not 
exceeding 183 days in the calendar year con
cerned and who is or was immediately before 
such visit a resident of the firsit-mentioned 
State, sha11 not be taxed in the other Contrac
ting State Ln respect of remuneration for ser
vices rendered in that other State, provided that 
the services are in connection with his studies 
or training and the remuneration constitutes 
earnings necessary for his maintenance. 

Article 21 

Income not expressly mentioned 

I tems of income of a resident of a Contrac
ting State which are not expressly mentioned 
in the foregoing Articles of thi:s Convention 
shaH be taxable only in that State . 

Artic'le 22 

Capita! 

1. Capital represented by immovab'le prop
erty, as defined in paragraph 2 of Article 6, or 
corporate rights referred to 1n paragraph 4 of 
Article 6, may be taxed in the Contracting 
State in which suoh immovable propet1ty is situ
ated. 

2. Capita! represented by movab1e property 
forming part of the business property of a per
manent establishment of an enterprise, or by 
movable property pertaining to a fixed base 
used for 1the performance of professiona1 serv
ices, may be taxed in the Contracting State in 
which the permanent establishment or fixed 
base is situated. 

3. Ships and aircraft operated in interna
tional traffic and movable property pertaining 
to the operation of such ships and aircraft, 
shaU be taxable onJ.y in the Contracting State 
in which the place of effective management of 
the enterprise is s1tuated. 

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

Article 23 

Partnerships and undivided estates 

Where a partnership or .an undivided estate 
of a deceased person, being a resident of Fin-
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beskattas som särskild beskattningsbar errhet, 
beskattas icke S8;mmanslutningens eller det oskif
tade dödsboets inkomster odh tillgångar s·om in
komst eller tillgångar hos delägare eller för
månstagare med hemvist i T7eckoslnvaikien. 

Artikel 24 

Undanröjande av dubbelbeskattning 

1. a) Om person med hemvist i Finland 
uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, 
som enligt bestämmelserna i detta avtal får be
skattas i Tjeckoslova1lden, ska11 Finland: 

(i) från de skatter som utgår på denna per
sons inkomst avräkna ett belopp motsvarande 
de skatter på inkomst som edagts i Tjecko
slovakien; 

.(ii) från den skatt som utgår på denna perc 
sons förmögenhet avräkna ett belopp motsva
rande den ffamögenhetesskatt .som erlagts i 
T1jeckoslovakien. 

Avräknings:beloppet skall emellertid icke i 
något fall överstiga be1oppet av den del av 
skatten på Inkomst eller förmögenhet, beräk
nad utan sådan a·vräikning, som belöper på den 
inkomst eller den förmögenhet som får beskat
ta.s i Tjeokoslovakien. 

b) Utan hinder av bestämmelserna i1 punkt 
a av detta stycke är dividend .från bolag med 
hemvist i Tjeokosfovakien till balag med hem
vist i Finland undantagen från finsk skatt i den 
utsträckning som dividenden skulle ha varit 
undantagen från skatt enligt finsk skattebgstift
ning, om båda bolagen hade haft hemvist i 
Finland. 

2. a) Annan inkomst än så.dan som anges 
i .punkt b är undantagen från ajeckoslova:kisk 
skatt, om irikomsten enligt bestämmelserna i 
detta avtal får beskattas i Finland. 

b) Beträffande inkomst som anges i artik
larna 10, 12, 16 ooh 1 7, vilken i ·en:lighet med 
bestämmelserna i dessa artiklar belastas av 
finsk skatt, iskall Tjeckoslovakien bevilja per
son med hemvist i Tjeckoslovakien, som upp
bär sådan inkomst från Finland, en skatteavräk
ning som motsvarar det i Finland uppburna 
skattebeloppet; sådan skatteavräkning, som icke 
överstiger det i Finland för sådan inikomst upp· 
burna skattebeloppet, skall bevi1j?.s från sådan 
tijeckoslovakisk skatt, i .vars underlag inkomsten 
i•ngår. 

hn:d, according to the faw af FinJ.and is taxed 
as a s·eparate taxable entity, the income ar the 
capita! of the partnership or rthe undivided 
estat·e shaU not be taxed as income ar capita! af 
a partner ar beneficiary, being a resident of 
Czechoslovakia. 

Article 24 

Elimination af double taxation 

1. a) Where .a resident af Fin'land derives 
income or owns capita! which, in accordance 
w1th the provisions af this Convention, may be 
taxed in Czechoslovakia, Finland s:hall a1low: 

(i) as a deduction from rhe taxes on income 
af that person, an amount equal ta the taxes an 
income paid in Czechosiovakia: 

(i.i) as a: deduction from the tax an capital 
of that person, an amoum equal ta the ca:pital 
tax paid in Czechoslovakia. 

The deduction in either case sha111 not, how
ever, exceed that part af the tax on income or 
an capita!, respectively, a·s computed before the 
deduction is given, which is appropriaite, as the 
case may be, ta the income ar the capita! which 
may be taxed in Czechos'lovakia. 

b) Notwi>thstanding the provisions af sub
paragraph a), dividends paid by a company 
which 1s a resident af Czechoslova!kia ta a com
pany which Is a resident of Finland ·shall be 
exempt from Finnish tax ta •the extent as would 
have been the case under Finnish taxation laws 
if both companies bad been residents of Finland. 

2. a) Income other than tbat mentioned in 
sub-paragraph b) shaU be exempt from the 
Czechoslovak rtaxes, if the income according ta 
the provisions af this Convention may be taxed 
in Finland. 

b) As regards income mentioned in Articles 
10, 12, 16 and 17, which has borne Finnish tax 
in accordance with the provisions of these Ar
tides, Czechoslovakia shaU allow ta a resident 
of Czechos'lovakia receiving ·such income from 
Finland a tax credit corresponding to rthe 
aimount of tax levied in Finland; such tax 
credit, not exceeding the attnount af the tax 
levied in Finland on ·such income, shall be al
lowed againist Czechoslovak taxes, in the bases 
af which ·such income rr•s included. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punk
tenna a och b får tjeclms·1ovaikisk skatt beriiknas 
på den inkomst, som enligt besitämmeberina i 
detta avtal är beskattni:ngsbat i Tjeckoslova
kien, enligt den skattesats som är tillämplig 
på totalbeloppet av den inkomst som är be
ska ttniiJ.'llgsbar enligt tj eckslovaki·sk lagstiftning. 

Artikel 25 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 
icke i den andra avtalsslutande staten bli före
måil för någon beskattning eller något därmed 
sammanhängande krav, som är av annat slag el
ler mer tyngande än den beshttning och där
med sammanihängande krav som medborgare i 
denna andra stat under samma föt~hållanden är 
eller kan bli underkastade. 

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

Denna bestämmelse :::nses icke medföra för
pliktelse för en avtalsslutande stat att medge 
personer med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten sådana personliga avdrag vid be
skattningen, sk:::ttebefrielser eller skattenedsätt
ningar på grund av civilstånd e1ler försörjnings~ 
plikt mot familj, som medges personer med 
hemvist i den egna staten. 

3. Företag i en a·vtalsslutande stat, vilkas 
kapital helt eller delvis äges eHer kontrolleras, 
cUreikt eller indirekt, av en el:ler flera personer 
med he.mvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall icke i den förstnämnda avtalsslutande sta
ten bli föremål för någon beskattning dler nå
got dwrmed 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 unde.tikastade. 

4. I denna arti-kel avser uttrycket "beskatt
ning" skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 2·6 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om person med hemvist i en avtalsslu
tande stat gör gällande, att i en avtalsslutande 
stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, 
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c) Notwiithstanding the provlSlons of sub
paragraphs a) and b), Czechoslovak tax may 
be computed an income taxable in Czecho
slovakia by virtue af this Convention at the 
rate a:ppropriate ta the total af the income rtax
ahle in accordance with Czechosfovaik law. 

Artide 25 

N on-discrimination 

1. The nationals of a Contracting State 
shall not be subjeoted in the other Contracting 
State ta any taxation or any requirement con
nected therewith which is other ar more bur
densome than the taxation and connected re
quiremenlls ta which nationals of that other 
State in the same circumstances are or may be 
subjected. 

2. The taxation an a permanent establish
ment which an enterprise af a Contracting 
State has in the other Contracting State sh'<lll 
not be less favourably levied in that other State 
than the taxation lev1ed on enterprises af that 
ort:her State carrying an the same activities. 

This provision .shall not be construed as oblig
ing a Contrnoting State to grant ta riestidents o~ 
the other Contracting State any personal alfow
ances, reliefs and reductions for itax purposes on 
account of civi:l status ar family responsibilities 
which it grants ta itis own residents. 

3. Enterprises of a Contracting Sta'te, the 
capital af which is wholly ol" partly owned ar 
oontro1led, directly ar indirecdy, by one or more 
residents af the other Contracting State, shall 
not be subjected in the first-ill1entioned Con
traoting State ta any taxation ar any require
ment connected therewith which is other ar 
more burdensome than the taxation and connec
ted requirements ta which other similar enter
prises af thait firstmentioned State are ar may 
be subjected. 

4. In thi1S Article the term "taxation" means 
taX'es af every kind and description. 

Artide 26 

Mutual agreement procedure 

1. Where a resident of a Contracting State 
considers that the actions af one or both af the 
Contracting States result or wiU resu1t for him 

I! 
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som för honom medfört eller kommer att med
föra en mot detta a'vta'l stridande beflkattning, 
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att 
använda sig av de rättsmedel som finns i dessa 
staters interna rättsordning, göra framställning 
i .saken hos den behöriga myndigheten i den 
avtalsslutande stat där than har hemvist. 

2. Om denna behöriga myndighet fi!IC.er 
framställningen grundad men icke sjäJv kan få 
ti.U stånd en tillfredsställande lösning, skaH 
myndigheten söka lös::-, frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den beihöriga myndighe
ten i den andra avtalsslutande staten i syfte 
att undvika en mot detta avtal stridande be
skattning. 

3. De behöriga myndiglheterna i de avtalsslu
tande staterna s'katl genom öm.sesidig överens
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvivels
mål som uppkommer rörande tolkningen eller 
tillämpnh>gen av detta avtal. De kan även över
lägga för att undanröja dubbelbesilrnttning i så
dana fall som ej omfattas av detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att träffa överenskommelse i 
de fall som angiviffi i föregående punkter. Om 
muntliga överläggningar anses underlätta en 
överenskommelse, kan sådana överläggningar 
äga rum inom en kommission bestående av rep
resentanter för de behöriga myndigheterna i de 
avtahsiutande staterna. 

Artikel 27 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de av tals
slutande staterna iskall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att verkställa be
stämmelserna i detta avtal och den interna lag
stiftningen i de aVitalsslutande ·staterna i fråga 
om de skatter som avses i detta avtal, .såvida 
den beskattning som 1slker på grund 0av denna 
lagstiftning är i erllighet med detta avta1. De 
sålunda utbytta upply.sningarna skall behand
las så som hemliga och får icke yppa1s för andra 
personer eller myndigheter än dem, däri inbe
gripna domstofar, som har tiH uppgift att fast
ställa, uppbära eUer indriva de skatter · som av
ses i detta avtal eller att handlägga ärenden rö
rande åta•l som föranleds av dem. 

2. Bestämmelserna i styake 1 skall i iintet 
fall anses medföm förpliiktehe för en avta1s
silutande ·stat att: 

in taxation not in accordance with tbis Conven
tion, be may, notwithstanding the remedies 
provided by the national laws of those States, 
present his caise to the competent aUJthority of 
the Contracting State of which he is a resident. 

2. The competent authority shall endeavour, 
if the objeotion appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at an appropriate 
solution, to resolve the case by mutual agree
ment with the competent authority of the other 
Contracting State, with a view to the avoidance 
of taxation not in accordance with 1the Con
vention. 

3. The competent authorities of the Con
tracting St'.ltes shall endeavcur to resolve by 
mutual agreeme111t any difficuilties or doubts 
arising as to the interpre tation or application 
of the Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in the Convention. 

4. The competent ·authorities of the Con
tracting States may communicate wi,th each 
other directly for the purpose of reaching an 
agreement in the sense of the preceding para
graphs. When it seems advisable in order to 
reach agreement to have an ora1l exchange of 
opinions, such excha11ge may take place through 
a Commi:ssion consisting of representatives of 
the competent authorities of the Contracting 
States . 

Article 27 

Exhange of information 

1. The competent authorit'ies of the Con
tracting States ,shall exchange such informa
tion as is neces·sary for the carrying out of this 
Convention and of the domestic faws of the 
Contracting States concerning taxes covered by 
this Convention in so far a:s the taxation there
under is in accordance with this Convention. 
Any information so exchanged shall be treated 
as secret and shall not be disclosed to any per
sons or authorities, including courts, other than 
those concemed with the as,sessment, collec
tion, enforcement br prosecution in respect of 
the taxes which are the subjeot of the Conven
tion. 

2. In no cas·e 'snall the prov1s10ns of pa,ra
graph 1 be construed so as to impose on one 
of the Contracting States 1the obligaition: 

a) . vidtaga fönr.alti\ingsåtgärder, s~m avviker 
från · lagsitiftning eliler förvaltning11p.ra"is i .den
na stat eHer i den andra avtalssfotande ·staten; 

b) lämna uppgifter, som idke är tillgängliga 
enlJigt fagstiftningen eller genom sedvanligt för
v.ahningsförfarande i denna stat ~ller i den and
ra avta'lssluitande staten; 

c) lämna upp1ysn1ngar, som skulle röja af
färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes
hemUghet ·eller i näringsverksamhet nyttjat för
faringssätt eller uppiysningar, vilkas överläm
nande skulle strida mot allmän hänsyn ( ordre 
public) . 

Artikel 28 

·Diplomatiska och konsulära tjänstemän 

-Bestäitnmelserna i detta avtal påverkar icke 
de privilegier i beskattningshänseende, som en
ligt folkrättens allmänna regler eLler bestäm
melser :i siirsikilda överenslkommeilser :tiHkom
mer diplomatiska eller konsulära tjänstemän. 

Artikel 29 

Territoriell utvidgning 

1 . . Detta avtal kan itnltingen i des·s helhet 
,eMer mect erforderliga. ~n9ft!! ar utviili!as till att 
omfa tta 1andska .. et !land även beträffande 

_:_ ommuna' s atten. a an utvidgning uUämpas ra:naen dag och med de ändringa·r och villkor, 
häri inbegripet vi11kor om aVitalets upphävande, 
som kan anges och överenskommas mellan de 
avta1ssilutandi;: staterna genom notväxling på 
dipfomatisk väg. 

2. Om icke annat överenskommits meNan de 
avtals1slutande staterna, medför UpPsägning av 
avtalet från en avtalsslutande stats sida en
ligt iartikel 31, att tillämpningen av avtaJet upp
hör på sätt som anges i nämnda artikel med 
hänsyn till landskapet A1land även beträffande 
kommuna1skart:ten. 

Artikel 30 

Ikraftträdande 

1. De avta1sslutande staternas regeringar 
skall meddela varandra att de ikonstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
uppfyllts. 

2. Detta avtal 1träder i Ikraft trettio dagar 
efter dagen för det senare av de meddelanden 
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a) to carry out admini~tr.ative measures at 
variance with the laws or the · administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

b) to S1Jpply particu1ars which are not ob
tainahle under the laws or in the. norma;l course 
of the ;administration of that or of the other 
Contracting S'taite; 

c) to supply inforniation which would dis
c1ose any trade, business, induistrial, commer
cial or professional secret or trade process, or 
information, the disclosure of which would be 
contrary to public policy ( ordre public) . 

Article 2~ 

Diplomatic and consular officials 

Nothing in 1this Conven:tion shall affect the 
fiscal privileges of diplomadc or cot11Sular offic 
dals under the genera~ rules of international 
law or under tbe provisions of special agree
ments . 

Artiole 29 

T erritorlal extension 

1. This Convention may be extended, ei
ther in its endrety or wiith any necessary modi
fications, to the County of Aland as regards 
also the communa1 tax. Suoh extenision shaH 
ta1ke effect from such date and subject to such 
modifications and conditions, including condi
tions as to te11mination, as may be specified and 
agreed between ,the Contracting Stiltes in notes 
to be exchanged through diploma'tic · channels. 

2. Un:less otherWJise agreed by bo:th Contrac
ting Stares, 'the denunciation of the Convention 
by one of them under Artide .31 shall termi
nate, in 'the manner provided for in that 
Article, the application of the Convention to 
the County of Aland as regards 1llso the com
munal tax. 

Artide 30 

Entry into /orce 

1. The Governments of the C<m1tractin:g 
States ·shall notify 1to each, . öther that ·the con
stitutional requirements for the entry irrto 
force of this Conven:tion have been complied 
with. 

2. The Convention 1sihaU enter into force 
thirty days af.ter the date of the later of the 



som avses i stycke 1 och dess bes.tämmdser 
dllämpas första gången: 

a) beträffande skatter som innehålles vid 
källan, på belopp 1som uppbäres den 1 januari 
det ka'lenderår som följ-er närmast efter det då 
avtalet träder i kraft; 

b) beträffande övriga skatlter på inkomst 
och i&atter på förmögenhet, på skatter som be
stämmes för det skatteår som börjar den 1 ja
nuari det 1ka'1enderår som följer näl'mast efter 
det då avtalet träder i kraft eller senare. 

Ardkel 31 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft ti1ls det uppsäges 
av en avtaLsslutande stat. Vardera avtalsslutande 
st.alten 'kan, då fem år förflutit från dagen för 
arv:ta'lets ikraftträdande, på dipllomatisk väg 
uppsäga avta'let genom underrättelse isenast sex 
månader före utgången av ett kalenderår. I hän
delse av .sådan uppsägning upphör avtalet aitt 
gälla : 

a) beträffande Skatter som innehålles vid 
kaHan, på belopp som uppbäres den 1 januari 
det kalenderår som följer ' närmaist efter det då 
uppsägningen skedde eller senare; 

b) beträffande övriga skatter på inlkomst och 
skatter på förmögenhet, på skaitter som bestäm
mes för skatteår som börjar den 1 januari det 
kalenderår som faljer närmast efter det då upp
sägningen skedde e'ller senare. 

Tfll bekräftelse härav har undertecknade, där
till vederbörligen befullmäktigade, underteckna·t 
det1ta avtal. 

Som skedde i Helsingfors den 31 januari 
1975 i två exemp1ar på engelska språket. 

För Republiken Finlands regering: 

Ahti Karialainen 

För Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens 
. regering: 

Bohuslav Chifoupek 

notifications referred 11:0 in paragraph 1 and its 
provisions shall have effect for the firs t time: 

a) in respect of taxes withheld at-·source, to 
amounts derived on 1 J anuary in the calendar 
year next following the year in which the Con
vention enters into force; 

b) in respect of other ·taxes on income, and 
taxes on capita~ , to t axes chargeable for the 
taxable yiear beginning on or a:6ter 1 J anuary 
in the · calendar year next foLlowing rt:he year 
in which the Convention enters into force._ 

Article 31 

T ermination 

This Convention shaH •remain in force until 
denounced by one of the Gontracting Sta•tes. 
Ei'ther Contracting Staite may denounce the 
Convention, through diplomatic channeils, by 
giving notice of termination at lea:st six 'llionths 
before the end of any calendar year following 
after the period of five years from rt:he date on 
which the Conven'tion enters into force. In 
such event, the Conven'tion shal1 cease to have 
effect : 

a) in respect of taxes withheld at source, to 
amounts derived on or after 1 January in the 
calendar year next f dHowing the year in' which 
notice is given; .. 

b) in respect of other taxes on incoime, and 
taxes on capital, to taxes chargeable for any 
taxable year beginning on or after 1 J anuary 
in the calendar year next fo'l'lowing the yiear 
in which notice is given. 

In whness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have ·signed this Conven-
tion . · · 

Done in duplicate at Helsinki this 3 lst 
day of January 1975, in tihe English language . 

For the Government of the 
Republic of Finland: 

Ahti Karialai'nen 

For the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic : 

Bohuslav Chnoupek 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Tsekkoslovakian kanssa tulo
ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. 

Yleisperustelut. 

Suomen ja Tsekkoslovalkian välisen veroso
pimuksen avulla pyritään poistamaan ja lievit" 
tämään kaksinkertaista verotusta, joka johtuu 
siitä, että sama henkilö saattaa voim::cssaolevien 
säännösten nmkaain olla tietyn tulon tai vand
lisuuden osalta verovelvol1inen kummassakin 
sopi11111svaltios1sa. Lisäksi sopimuksessa on mui
takin verotusta koskevia määräyksiä, kuten 
määräykset viranomaisten välillä tapahtuvasta 
detojen vaihdosta. 

Vaikka Tsekkoslovakian talousjärjestelmä pe
rustuu keskitettyyn suunnitteluun ja valvon
taan, toimivat useat liikeyritykset siellä yhä 
aikaisemmailta ajalta peräisin olevassa osakeyh
tiömuodossa. Näiden osa'keyhtiöiden osakekan· 
nan omistaa TSekkoslovakian valtio. Nykyisen 
talousjärjestelmän vallitessa Tsefokoslovakiaan 
perustettuja uusia liikeyrityksiä kutsutaan 
yleensä kansallisiksi yrityksiksi. Lisäksi Tsek
koslovakiassa on olemassa osuuskuntia. Yksi
tyistä liiketoimintaa on myös jossakin määrin 
olemassa. 

Ta:loude'llisten suhteiden kehiittyminen Suo
men ja TSekkoslovakian välillä tapah tunee lä
hinnä suomalaisten ja tsekkoslovaik:ialais ten yri
tysten tekemien sopimusten pohjaha. Tältä kain
naita verosopimuksen liiketuloa ja rojaltien ve
rotusoikeuUa koskevat määräykset ovat tär
keimmät. 

Suomen verolainsäädännön mu'kaa.n määräy
tyy valtion ja kuntien sekä evankeliis'luterHais
ten ja ortodoksisten seurailmntien o~keus verot
taa Tsekkoslovakiasta saadusta tulosta 1samoin 
kuin T8ekkoslovakiassa ,asuvan henkilön vero
velvollisuus Suomessa täältä s•aadusta tulosta. 
Sama koskee vaistaavia varaHisuusverotusta kos
kevia säännöksiä. Siten esimerkiksi tulo- ja 
varallisuusverolain ( 104 3 /7 4 ) 5 §: n nojalla 
velvollinrn1 suorittamaan Suornessa veroa tu
lon perusteella on verovuonrni Suomessa asu
nut henkilö sekä kotimainen yhteisö ja kno
linpesä täältä ja muualta saamas.taan tulos
ta. Henkilö, joka verovuonna ei ole asunut 
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Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö on Suo
mesiSa verovelvollinen täältä saamastaatn ve
ronalaisesta tulosta. Vastaavast.i sama:n lain 
7 § :n nojalla velvollinen suorittamaan veroa 
Suomessa varallisuuden perusteella on verovuo
den päättyessä Suomessa asunut henkilö sekä 
kotimainen yhteisö ja kuolinpesä täällä ja 
muualla o1evista varoistaan. Henkilö, joka ve
rovuoden päättyessä ei ole ·asunut Suomessa, 
,sekä ulkomainen yhteisö on Suomessa verovel
vollinen täällä olevista vewnalaisista varoistaan. 

Tsekkoslovakiassa ovat sekä luonnolliset 
henkilöt että oikeushenkilöt verovdvoll1sia. 
Tse'kkoslovakian lainsäädännön mukaan verote
taan oikeushenikilöä tai · muuta yhteenliittymää, 
jonka kotipaikka on ulkomailla, tulosta, joka 
saadaan TSekkoslovaikias,sa harjoitetusta toimin
nasta tai jonka lähde on Tsekkoslovakian 
alueella. Luonnolliset henkilöt, jotka asuvat py
syvästi Tsekkoslovakiassa, ovat siellä verovel
vollisia kaikista Tsekkoslovakiast,a tai u1ko
mailta saamistaan 'tuloista. Luonnolliset henki
löt, joilla ei 01le pysyvää aisuinpaikkaa Tsek
koslovaildassa, ovat sidlä verovelvollisia Tsek
koslovakiasta saami·ensa tulojen osalta. 

Yksityiskohtaiset perustelut. 

Tsekkoslova:kian kanssa: tehty verosopimus 
koskee 1 artiklan mukaan y'ksinoma,an henld
löitä, jotka asuvat jommassakunimass·a tai kum
massaikin sopimuisvaltiossa. Näin ollen sitä ei 
voida soveltaa esin1erkiksi sellaisen henkilön 
sopimusvaltiosta .saamaan tuloon, joka on toi
s•en sopimusvaltion kansala:inen, . mutta asuu 
kolmannessa valt~ossa. · Täs.tä n1ää'räyksestä on 
poikkeus sopimuksen 25 artiklas.sa, jossa oleva 
syrjintå'kielto koskee kaikkia sopimusvaltion 
kansalaisia siitä riippumatta, missä he asuvat . 

Sopimus koskee 2 artikla:n mukaan yksin
omaan tulo- ja varallisuusveroja. Kuitenkin 25 
artiklassa oleva syrjintäkielto koskee main1tun 
artiklain 4 kappaleen mukaan kaikenlaatuisia ve
roja, esime11ldksi !liikevaihtoveroa. 
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