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Republikens Presidents 

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till 

riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med 

Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kring

gående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 

Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestämmelse i 

en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska

pets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att 

bestämmelsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning 

genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. 

Det ovan nämnda avtalet innehåller bla. bestämmelser som gäller kommunal

beskattning, på vilket område lagtinget enligt 18 § 5 punkten självstyrelselagen har 

lagstiftnings behörighet. 

Med bifogande av regeringens proposition saken, som även innehåller 

avtalstexten, föreslås 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i 

kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda 

avtalet faller inom landskapets behörighet, under förut

sättning att riksdagen antar lagförslaget i oförändrad 

form. 

Helsingfors den 7 november 1997 

Republikens President 

tU-~·~~ 

jJ{_ 
Justitieminister Kari Häkämies 





Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med N ederländema för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst och på förmögenhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen god
känner det med Nederländerna i december 
1995 ingångna avtalet för att undvika dub
belbeskattning och förhindra kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst och på 
förmögenhet. 

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det 
modellavtal som Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling (OECD) har 
utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser 
enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns 
rätten att beskatta olika inkomster och olika 
slag av förmögenhet medan den andra av
talsslutande staten i motsvarande mån måste 
avstå från att använda sin på egen skattelag
stiftning grundade beskattningsrätt eller mås
te på annat sätt medge lättnad från skatt för 

att internationell dubbelbeskattning skall 
undvikas. Vidare finns i avtalet bestämmel
ser bl.a. om handräckning med indrivning av 
skatter, om verksamhet utanför kusten, om 
förbud mot diskriminering och om utbyte av 
upplysningar om beskattning. Till avtalet har 
fogats ett protokoll som utgör en integreran
de del av avtalet. 

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

I propositionen ingår ett lagförslag om 
godkännande av de bestämmelser i avtalet 
som hör till området för lagstiftningen. La
gen avses träda i kraft samtidigt med avtalet. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

Mellan Finland och Nederländerna ingicks 
den 13 mars 1970 ett avtal för förhindrande 
av dubbelbeskattning av inkomst och förmö
genhet samt kringgående av skatt (FördrS 
18/1971). Avtalet tillämpades i Finland för
sta gången vid beskattningen för år 1972. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD), som både Finland 
och Nederländerna är medlemmar i, re
kommenderade år 1977 sina medlemsländer 
bl.a. att de skulle sträva efter att se över de 
avtal för att undvika dubbelbeskattning be
träffande skatter på inkomst och på förmö
genhet (dubbelbeskattningsavtal) som de 
hade ingått med varandra och därvid iaktta 
det modellavtal som ansluter sig till den re
kommendation som ovan avses. Till följd av 
den utveckling inom området för undvikan-

de av dubbelbeskattning som har ägt rum 
med anledning av denna rekommendation 
bör gällande dubbelbeskattningsavtal med 
Nederländerna anses vara föråldrat och så
lunda i behov av översyn. Dessutom har 
efter avtalets undertecknande i både finsk 
och nederländsk skattelagstiftning gjorts vä
sentliga ändringar. Av dessa skäl har det 
varit ändamålsenligt ·att ingå ett nytt avtal 
med Nederländerna. 

2. Beredningen av ärendet 

Förhandlingar om ett avtal inleddes i Haag 
i juni 1989. Förhandlingarna fortsattes i Hel
singfors i juni 1990, i Haag i november 
1990 och i Helsingfors i februari 1995, var
vid som avslutning på förhandlingarna ett på 
engelska språket upprättat avtalsutkast para
ferades. 
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Avtalet undertecknades i Helsingfors den 
28 december 1995. Avtalet har efter detta 
ännu justerats genom notväxling mellan de 
undertecknade parterna. 

Avtalet följer huvudsakligen den modell 
för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) har utarbetat. Av
vikelserna från modellen gäller bl.a. beskatt
ningen av sjöfart och luftfart, dividend, rän
ta, royalty, realisationsvinst, förmögenhet 
och inkomst från verksamhet utanför kusten 
samt förbud mot diskriminering, förfarandet 
vid ömsesidig överenskommelse och hand
räckning med indrivning av skatter. 

Såsom huvudmetod för att undanröja dub
belbeskattning tillämpar Finland skatteavräk-

ningsmetoden och Nederländerna undan
tagandemetoden. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Av syftet med avtalet följer att en avtals
slutande stat och övriga mottagare av skatter 
som omfattas av avtalet inte använder sin 
beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet 
eller att de på sätt som förutsätts i avtalet 
annars medger lättnad från skatt. Tillämp
ning av avtalsbestämmelserna innebär i fråga 
om Finland härvid att staten och kommuner 
samt församlingar inom den evangelisk-lut
herska kyrkan och det ortodoxa kyrkosam
fundet avstår från en ringa del av sina skat
teinkomster för att internationell dubbelbe
skattning skall undvikas. 

DETALJMOTIVERING 

1. Avtalets innehåll 

Artikel 1. I artikeln definieras de personer 
som avtalet är tillämpligt på. Artikeln över
ensstämmer med OECD:s modellavtal. Av
talet tillämpas på personer som har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu
tande staterna. Uttrycket "person med hem
vist i en avtalsslutande stat" definieras i arti
kel 4. I vissa fall kan avtalet indirekt tilläm
pas även på person med hemvist i tredje 
stat. De upplysningar som utbyts enligt arti
kel 27 om utbyte av upplysningar kan näm
li~en gälla personer som inte har hemvist i 
nagon av de avtalsslutande staterna. 

Artikel 2. De skatter som avtalet är tilläm
pligt på definieras och anges i denna artikel. 
Enligt stycke I i protokollet tillämpas avtalet 
inte på socialskyddsavgifter. 

A rtiklama 3-5. I dessa artiklar definieras 
vissa uttryck som förekommer i avtalet. Med 
vissa avvikelser överensstämmer artiklarna 
med OECD:s modellavtal. Allmänna defini
tioner finns i artikel 3. Uttrycket "person 
med hemvist i en avtalsslutande stat" defini
eras i artikel 4. I stycke 4 i artikeln ingår en 
bestämmelse, som gäller staten, en del där
av, dess offentligträttsliga samfund och loka
la myndigheter och pensionsfonder. I stycke 
Il i protokollet ingar noggrannare bestäm
melser om oskiftade dödsbos ställning. Ut
trycket "fast driftställe", som är viktigt spe
ciellt för tillämpningen av artikel 7 om be
skattningen av inkomst av rörelse, definieras 

i artikel 5. Det finns även bestämmelser om 
fast driftställe i artikel 24, som gäller verk
samhet utanför kusten. I stycke III i proto
kollet ingår noggrannare bestämmelser be
träffande artikel 5 till den del det är fråga 
om forskning och utnyttjande av havsbott
nen och dennas underlag och deras naturtill
gångar. 

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

Artikel 6. Inkomst av fast egendom får 
beskattas i den avtalsslutande stat där egen
domen är belägen. Med sådan inkomst lik
ställs enligt artikeln och enligt stycke IV i 
protokollet bl.a. inkomst ~enom uthyrning 
av lägenhet som besitts pa grund av aktie 
eller annan andel i en bostadsaktiebolag en
ligt lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) 
eller annat liknande finskt fastighetssam
fund. Sålunda får exempelvis inkomst som 
aktieägare i finskt bostadsaktiebolag förvär
var genom uthyrning av s.k. aktielägenhet 
beskattas i Finland. I stycke III i protokollet 
ingår noggrannare bestämmelser till den del 
det är fråga om forskning och utnyttjande av 
havsbottnen och dennas underlag och deras 
naturtillgångar. 

Artikel 7. Enligt denna artikel får inkomst 
av rörelse som företag i en avtalsslutande 
stat förvärvar beskattas i den andra avtals
slutande staten endast om företaget bedriver 



rörelsen i sistnämnda stat från ett där beläget 
fast driftställe. Sådan inkomst får beskattas 
enligt intern lagstiftning i respektive avtals
slutande stat. Begreppet fast driftställe defi
nieras i artikel 5. Ingår i inkomst av rörelse 
inkomster som behandlas särskilt i andra 
artiklar i avtalet, tillämpas på dessa inkom
ster de specialbestämmelser som avses här 
(stycke 5). I stycke V i protokollet ingår 
bestämmelser om beräkningen av inkomst 
för fast driftställe. 

A 11ikel 8. Artikeln innehåller i fråga om 
inkomst av sjöfart och luftfart undantag från 
bestämmelserna i artikel 7. Inkomst av in
ternationell sjöfart och luftfart beskattas en
dast i den avtalsslutande stat där företaget 
har sin verkliga ledning, även i fall då in
komsten är hänförlig till fast driftställe som 
företaget har i den andra avtalsslutande sta
ten. Om denna stat enligt sin lagstiftning 
ändå inte kan beskatta all inkomst, beskattas 
inkomsten endast i den avtalsslutande stat 
där företaget har sin hemvist. 

A 11ikel 9. Inkomst som företag med intres
segemenskap förvärvar får enligt artikeln 
justeras om obehörig vinstöverföring kan 
visas. I Finland har bestämmelsen betydelse 
för tillämpningen av 31 § (1558/1995) lagen 
om beskattningsförfarande. 

A 11ikel 10. Dividend får beskattas i den 
avtalsslutande stat där mottagaren av divi
denden har hemvist (stycke 1). Om emeller
tid mottagaren av dividend från ett neder
ländskt bolag är ett finskt bolag, är dividen
den undantagen från skatt i Finland, om 
mottagaren direkt behärskar minst I 0 pro
cent av röstetalet i det bolag som betalar 
dividenden (artikel 23 stycke 1 punkt b). 
Dividenden får enligt stycke 2 beskattas 
även i den avtalsslutande stat där det bolag 
som betalar dividenden har hemvist (källsta
ten). Härvid har skatten i källstaten begrän
sats till 15 procent (enligt OECD:s model
lavtal) av dividendens bruttobelopp, om inte 
bestämmelserna i stycke 4 är tillämpliga. 
Om mottagaren emellertid är ett bolag vars 
kapital helt eller delvis är uppdelat i andelar 
och som behärskar minst 5 procent av det 
utbetalande bolagets kapital eller en pen
sionsfond, skall dividenden enligt stycke 3 
inte beskattas i källstaten. Bestämmelserna i 
styckena 2 och 3 tillämpas för närvarande 
endast på dividend som betalas från Neder
länderna till Finland. Så länge som fysisk 
person bosatt i Finland enligt finsk lagstift
ning är berättigad till skattegottgörelse i frå-
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ga om dividend som i Finland hemmahöran
de bolag har betalat, beskattas enligt stycke 
4 dividend från bolag med hemvist i Finland 
till en person med hemvist i Nederländerna 
endast i Nederländerna. Uppkommen dub
belbeskattning undanröjs i Finland genom 
skatteavräkning i enlighet med bestämmel
serna i artikel 23 stycke 1 punkt a. 

I stycke VI i protokollet ingår en be
stämmelse enligt vilken kompletteringsskatt 
enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt 
(1232/1988) inte skall uttas, om ett bolag 
med hemvist i Finland under skatteåret delar 
ut utländsk dividend till ett bolag med hem
vist i Nederländerna, som inte direkt eller 
indirekt kontrolleras av personer med hem
vist i Finland och som i slutet av samma 
skatteår ägde minst 25 procent av det utde
lande bolagets kapital. 

I stycke VII i protokollet ingår en bestäm
melse om artikel 10, som gäller ansökan om 
återbetalning av för mycket uppburen käll
skatt på dividend. 

A 11ikel 11. Med avvikelse från OECD:s 
modellavtal beskattas enligt stycke I i arti
keln ränta endast i den stat där mottagaren 
av räntan har hemvist, om inte bestämmel
serna i stycke 3 är tillämpliga. Denna regle
ring svarar mot den praxis som Finland strä
var efter att tillämpa vid förhandlingar om 
dubbelbeskattningsavtal. Regleringen kan ses 
även mot den bakgrunden att fysisk person 
som inte är bosatt i Finland och utländskt 
samfund enligt 9 § 2 mom. inkomstskattela
gen (1535/1992) endast i vissa sällsynta fall 
av ringa betydelse har att erlägga skatt i Fin
land på ränta som förvärvats här. 

I stycke VII i protokollet ingår en bestäm
melse om artikel 11, som gäller ansökan om 
återbetalning av för mycket uppburen käll

. skatt på ränta. 
Artikel 12. Royalty beskattas i enlighet 

med OECD:s modellavtal endast i den av
talsslutande stat där mottagaren av royaltyn 
har hemvist (stycke 1). 

I stycke VII i protokollet ingår en bestäm
melse om artikel 12, som gäller ansökan om 
återbetalning av för mycket uppburen käll
skatt på royalty. 

Artikel 13. Beskattningen av realisations
vinst regleras i artikeln. 

Vinst på grund av överlåtelse av fast egen
dom får beskattas i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen. Med sådan vinst 
likställs enligt artikeln och enligt stycke IV i 
protokollet bl.a. vinst på grund överlåtelse 



4 

av aktie eller annan andel i ett bostadsaktie
bolag enligt lagen om bostadsaktiebolag el
ler annat liknande finskt fastighetssamfund. 
Sålunda får exempelvis vinst som aktieägare 
i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom 
överlåtelse av s.k. aktielägenhet beskattas i 
Finland. I fråga om vinst på grund av över
låtelse av andra aktier, är den avtalsslutande 
stat, där bolaget enligt lagstiftningen i denna 
stat har sin hemvist, berättigad att beskatta 
vinst på grund av överlåtelse av aktier i det
ta bolag även om den fysiska person som 
har överlåtit dessa aktier har sin hemvist i 
den andra avtalsslutande staten, om han un
der de fem år som föregick överlåtelsen ha
de sin hemvist i den förstnämnda avtalsslu
tande staten. 

Vinst på grund av överlåtelse av skepp 
eller luftfartyg som används i internationell 
trafik eller lös egendom om är hänförlig till 
användningen av sådant skepp eller luftfar
tyg, beskattas endast i den avtalsslutande 
stat, där företaget har sin verkliga ledning. 
Om denna stat enligt sin lagstiftning ändå 
inte kan beskatta all vinst, beskattas vinsten 
endast i den avtalsslutande stat där företaget 
har sin hemvist. 

I övrigt överensstämmer bestämmelserna 
(stycken 2 och 4) med OECD:s modellavtal. 

I stycke III i protokollet ingår noggrannare 
bestämmelser om artikel 13 till den del som 
gäller forskning och utnyttjande av havsbott
nen och dennas underlag och deras naturtill
gångar. 

Artikel 14. Inkomst av självständig yrke
sutövning beskattas endast i den avtalsslu
tande stat där inkomsttagaren har hemvist, 
om han inte i den andra avtalsslutande staten 
har en stadigvarande anordning, till exempel 
mottagnings- eller kontorslokal, för att utöva 
verksamheten. I det sistnämnda fallet får den 
inkomst som är hänförlig till den stadigva
rande anordningen beskattas i den stat där 
denna stadigvarande anordning är belägen. 

A rtiklama 15-17. De bestämmelser om 
enskild tjänst (artikel 15), styrelsearvode 
(artikel 16) samt artister och idrotts- och 
sportutövare (artikel 17) som ingår i dessa 
artiklar överensstämmer med vissa precise
ringar och avvikelser med OECD:s model
lavtal och den praxis som Finland tillämpar i 
sina dubbelbeskattningsavtal. I stycke VIII i 
protokollet ingår noggrannare bestämmelser 
om artikel 16. 

Artikel 18. Pension på grund av enskild 
tjänst samt livränta får enligt stycke 1 be-

skattas i mottagarens hemviststat. Enligt 
stycke 2 i artikeln får dessa inkomster emel
lertid beskattas även i den andra avtalsslu
tande staten, men om det är fråga om en 
periodisk betalning, får skatten inte överstiga 
20 procent av betalningens totala belopp. 
Enligt stycke 3 i artikeln beskattas emeller
tid pensioner och andra förmåner som beta
las enligt lagstiftningen om social trygghet i 
en avtalsslutande stat endast i denna stat. 
Denna undantagsbestämmelse innebär att 
bl.a. APL-arbetspension som betalas till 
mottagare med hemvist i Nederländerna en
dast beskattas i Finland. Denna reglering 
svarar mot den praxis som Finland strävar 
efter att tillämpa i sina dubbelbeskattnings
avtal. Enligt tilläggsbestämmelsen i stycke 
IX i protokollet beskattas pensioner och and
ra ersättningar som betalas enligt stycken l 
och 3 i artikeln vid tidspunkten för avtalets 
ikraftträdande även i framtiden fortsättnings
vis endast i mottagarens hemviststat. Upp
kommen dubbelbeskattning undanröjs i pen
sionsmottagarens hemviststat genom skatte
avräkning i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 23. 

Artikel 19. Inkomst av offentlig tjänst be
skattas enligt huvudregeln i stycke 1 punkt a 
endast i den avtalsslutande stat från vilken 
betalningen sker. Motsvarande huvudregel 
gäller enligt stycke 2 punkt a i fråga om 
pension på grund av sådan tjänst. I fall som 
avses i stycke 1 punkt b och stycke 2 punkt 
b beskattas emellertid löneinkomst och pen
sion endast i mottagarens hemviststat. Under 
de förutsättningar som anges i stycke 3 be
skattas åter inkomst av offentlig tjänst och 
pension på grund av sådan tjänst enligt be
stämmelserna om inkomst av enskild tjänst 
respektive pension på grund av sådan tjänst. 

Artikel 20. I artikeln finns bestämmelser 
om skattefrihet i vissa fall för inkomst som 
förvärvas av studerande och praktikanter. 
Stycke 1 i artikeln överensstämmer till sitt 
sakliga innehåll med OECD:s modellavtal. 
Stycke 2 i artikeln, som berör skattefrihet 
för arbetsinkomst, är sedvanlig och ingår i 
flera dubbelbeskattningsavtal som Finland 
har ingått under senare år. I stycke X i pro
tokollet definieras uttrycket "ersättningen 
utgör inkomst som är nödvändig för hans 
uppehälle" i artikel 20 stycke 2. 

Artikel 21. Inkomst som inte har behand
lats i artiklarna 6-20 beskattas enligt hu
vudregeln endast i den avtalsslutande stat 
där mottagaren av inkomsten har hemvist. 



A 11ikel 22. I artikeln ingår bestämmelser 
om beskattning av förmögenhet. Bestämmel
serna överensstämmer med vissa avvikelser 
med OECD:s modellavtal och den praxis 
som Finland tillämpar i sina dubbelbeskatt
ningsavtal. I styckena III och IV i protokol
let ingår noggrannare bestämmelser om arti
kel 22. 

Artikel 23. Skatteavräkningsmetoden är 
enligt artikeln i Finland och skatteundanta
gandemetoden i Nederländerna huvudmetod 
för att undanröja dubbelbeskattning. Bestäm
melserna i fråga om Finland finns i stycke 1 
och bestämmelserna i fråga om Nederländer
na stycke 2. Bestämmelserna i stycke 3 av 
artikeln gäller båda staterna. Bestämmelserna 
i stycke 1 punkt a 2 av artikeln bygger på 
den i avtalet omfattade principen att motta
gare av inkomst beskattas i den avtalsslutan
de stat där han har hemvist (hemviststaten) 
även för sådan inkomst som enligt avtalet 
får beskattas i den andra avtalsslutande sta
ten (källstaten). Från den skatt som utgår i 
hemviststaten avräknas emellertid den skatt 
som i enlighet med avtalet har betalats för 
samma inkomst i källstaten. Avräknings be
loppet har emellertid begränsats till beloppet 
av den del av skatten i hemviststaten pa in
komsten i fråga som proportionellt belöper 
på den inkomst som far beskattas i källsta
ten. Motsvarande principer tillämpas i fråga 
om förmögenheten. Skatteavräkningsmeto
den tillämpas givetvis inte i de fall när divi
denden är undantagen från finsk skatt med 
stöd av bestämmelserna i stycke 1 punkt b. 

I stycke Il i protokollet ingår bestämmel
ser om avtalsmässiga skattelättnader för del
ägare i ett oskiftat dödsbo. I stycke XI i 
protokollet ingår en specialbestämmelse gäl
lande Nederländerna om undanröjande av 
dubbelbeskattning beträffande förmögenhet. 

Artikel 24. I artikeln finns bestämmelser 
om beskattningen av verksamhet som be
drivs utanför kusten. I förevarande avtal har 
de viktigaste regler om beskattning av in
komst av affärsverksamhet och anställning 
utanför kusten sammanförts i artikel 21. 
Motsvarande bestämmelser finns även i vis
sa tidigare dubbelbeskattningsavtal som Fin
land har ingått. Företag som i den andra av
talsslutande staten än den där företaget har 
hemvist bedriver verksamhet som avses här, 
anses ha fast driftställe i denna andra stat 
om inte verksamheten pågår högst 30 dagar 
under en tidrymd av 12 månader. 

A rtiklama 25-27. Bestämmelser om för-
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bud mot diskriminering (artikel 25), förfa
randet vid ömsesidig överenskommelse (arti
kel 26) och utbyte av upplysningar om be
skattning (artikel 27) ingar i dessa artiklar. 
Styckena 5-7 av artikel 25 förbud mot dis
kriminering syftar till det att en fysisk per
son som flyttar från den ena avtalsslutande 
staten till den andra avtalsslutande staten, 
också efter flyttningen skall vara berättigad 
att dra av avgifter till ett pensionssystem i 
den förstnämnda staten. I övrigt överens
stämmer bestämmelserna i dessa artiklar 
med vissa ringa avvikelser med OECD:s 
modellavtal och den praxis som Finland 
tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal. I 
stycke XII i protokollet ingår en bestämmel
se om artikel 26. Om Finland i ett avtal 
mellan Finland och en annan medlemsstat av 
OECD framledes intar bestämmelser om 
skiljemannaförfarande, skall Finland enligt 
denna bestämmelse underrätta Nederländer
nas regering därom och inleda förhandlingar 
med Nederländerna i syfte att ta in sådana 
bestämmelser i avtalet mellan Finland och 
Nederländerna. 

Artikel 28. I artikeln finns bestämmelser 
om handräckning vid indrivning av skatter. 
Motsvarande bestämmelser ingår inte i 
OECD:s modellavtal. Enligt stycke 1 av arti
keln lämnar de avtalsslutande staterna var
andra handräckning för att driva in skatter 
som anges i artikel 2. Skattefordran åtnjuter 
inte förmånsrätt i den avtalsslutande stat hos 
vilken handräckning har begärts, och denna 
stat är skyldig att vidta endast de verkställig
hetsåtgärder som den stat som har gjort 
framställningen enligt sin lagstiftning kan 
vidta inom sitt eget territorium (stycke 2). 
En avtalsslutande stat kan för att säkerställa 
indrivning begära att den andra avtalsslutan
de staten vidtar säkerhetsåtgärder (stycke 8). 
Sekretessbestämmelserna i artikel 27 tilläm
pas även i handräckningsärenden enligt arti
keln. De behöriga myndigheterna i de av
talsslutande staterna, i Finland finansminis
teriet och i Nederländerna den minister som 
ansvarar för handhavandet av finansärenden 
eller dessas befullmäktigade ombud, träffar 
närmare överenskommelse om sättet för 
tillämpningen av denna artikel (stycke 13). 

Artikel 29. I artikeln ingår sedvanliga be
stämmelser om begränsningar som gäller 
utbyte av upplysningar. Dessa bestämmelser 
har utsträckts att vid sidan av artikel 27 
tillämpas även på artikel 28. 

Artikel 30. I artikeln finns bestämmelser 
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om medlemmar av diplomatisk beskickning 
och konsulat samt internationella organisa
tioner och dessas tjänstemän. Bestämmelser
na överensstämmer i sakligt hänseende med 
OECD:s modellavtal. 

Artikel 31. Avtalet kan genom en överen
skommelse mellan Finland och Nederländer
na territoriellt utvidgas till Nederländska 
Antillerna och Aruba, om dessa länder påför 
skatter, som är likadana som de skatter på 
vilka avtalet tillämpas. Dessa bestämmelser 
överensstämmer i sakligt hänseende med 
OECD:s modellavtal. 

Artikel 32. Bestämmelserna om avtalets 
ikraftträdande ingår i denna artikel. 

Artikel 33. Bestämmelserna om avtalets 
upphörande ingår i denna artikel. Avtalet 
skall vara i kraft tills vidare. 

2. Ikraftträdande 

Avtalet träder i kraft femtonde dagen efter 
den då de avtalsslutande staternas regeringar 
har meddelat varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
har uppfyllts. Det tillämpas i båda avtalsslu
tande staterna, i fråga om källskatt, på in
komst som förvärvas den 1 januari det ka
lenderår som följer närmast efter det då av
talet träder i kraft eller senare och, i fråga 
om övri&a inkomstskatter och förmögenhets
skatt, pa skatter som bestäms för skatteår 

som börjar den 1 januari det kalenderår som 
följer närmast efter det då avtalet träder i 
kraft eller senare. 

Nuvarande avtal mellan Finland och Ned
erländerna upphör att gälla vid den tidpunkt 
fr.o.m. vilken bestämmelserna i det nya av
talet blir tillämpliga. 

3. Behovet av riksdagens samtycke 

Flera bestämmelser i avtalet avviker från 
gällande skattelagstiftning. Därför kräver 
avtalet till dessa delar riksdagens godkän
nande. 

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

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens sam
tycke i det i Helsingfors den 28 de
cember 1995 ingångna avtalet mellan 
Republiken Finland och Konungariket 
Nederländerna för att undvika dubbel
beskattning och förhindra kringgående 
av skatt beträffande skatter på inkomst 
och påfönnögenhet. 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen, före
läggs Riksdagen samtidigt följande lagför
slag: 
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Lag 

om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Nederländerna för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på 

förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Bestämmelserna i det i Helsingfors den 

28 december 1995 mellan Republiken Fin
land och Konungariket Nederländerna in
gångna avtalet för att undvika dubbelbeskatt
ning och förhindra kringgående av skatt be
träffande skatter på inkomst och på förmö
genhet är, för så vitt de hör till området för 
lagstiftningen, i kraft så som därom har 
överenskommits. 

Helsingfors den 24 oktober 1997 

2 § 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 

av denna lag utfärdas vid behov genom för
ordning. 

3 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Jouko Skinnari 





(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbel
beskattning och förltindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på 

förmögenhet 

Republiken Finlands regering och Konung
ariket Nederländernas regering, 

som önskar ingå ett nytt avtal för att und
vika dubbelbeskattning och förhindra kringå
ende av skatt beträffande skatter på inkomst 
och på förmögenhet, 

har kommit överens om följande: 

Kapitel I 

Avtalets tillämpningsområde 

Artikel 1 

Personer på vilka avtalet tillämpas 

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

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in
komst och på förmögenhet som påförs för 
en avtalsslutande stats, dess politiska under
avdelningars eller lokala myndigheters räk
ning, oberoende av det sätt på vilket skatter
na tas ut. 

2. Med skatter på inkomst och på förmö
genhet förstås alla skatter som utgår på in
komst eller förmögenhet i dess helhet eller 
på delar av inkomst eller förmögenhet, däri 
inbegripet skatter på vinst på grund av över
låtelse av lös eller fast egendom, skatter på 
sammanlagda beloppet av företags lönebetal
ningar samt skatter på värdestegring. 

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

a) i Finland: 
1) de statliga inkomstskatterna; 
2) inkomstskatten för samfund; 
3) kommunalskatten; 
4) kyrkoskatten; 
5) källskatten på ränteinkomst; 

6) källskatten för begränsat skattskyldig; 
och 

7) den statliga förmögenhetsskatten; 
(nedan "finsk skatt"); 
b) i Nederländerna: 
1) inkomstskatten (de inkomstenbelasting); 
2) löneskatten (de loonbelasting); 
3) bolagsskatten (de vennootschapsbelas

ting), häri inbegripet den andel till staten av 
nettoinkomsten av utnyttjandet av naturre
surser som enligt Mijnwet 1810 (1810 års 
gruvla?) uppbärs på koncession som bevil
jats fran och med 1967 eller som uppburits 
enligt Mijnwet för kontinentalsockeln 1965 
(Nederländernas gruvlag för kontinentalsock
eln från 1965); 

4) dividendskatten (de dividendbelasting); 
och 

5) förmögenhetsskatten (de vermogensbe
lasting); 

(nedan "nederländsk skatt"). 
4. Avtalet tillämpas även på skatter av 

samma eller i huvudsak likartat slag, som 
efter undertecknandet av avtalet påförs vid 
sidan av eller i stället för de för närvarande 
utgående skatterna. De behöriga myndighe
terna i de avtalsslutande staterna skall med
dela varandra de betydelsefulla ändringar 
som gjorts i respektive skattelagstiftning. 

Kapitel Il 

Definitioner 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Om inte sammanhanget föranleder an
nat, har vid tillämpningen av detta avtal fö
ljande uttryck nedan angiven betydelse: 

a) "avtalsslutande stat" åsyftar Nederlän
derna eller Finland, allteftersom samman
hanget kräver; "avtalsslutande stater" åsyftar 
Nederländerna och Finland; 
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b) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
och åsyftar, då det används i geografisk be
märkelse, Republiken Finlands territorium 
och de till Republiken Finlands territorial
vatten gränsande områden, inom vilka Fin
land enligt finsk lagstiftning och i överens
stämmelse med folkrätten äger utöva sina 
rättigheter med avseende på utforskning och 
utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen 
eller i dess underlag samt i vattnen därpå; 

c) "Nederländerna" åsyftar den del av 
Nederländerna som är belägen i Europa, häri 
inbegripet dess territorialhav och de områ
den utanför territorialhavet inom vilka Ned
erländerna i överensstämmelse med folkrät
ten utövar jurisdiktion eller suveräna rättig
heter i fråga om havsbottnen, dess underlag 
och vattnen därpå samt naturtillgångarna 
där; 

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

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an
nan som vid beskattningen behandlas såsom 
juridisk person; 

f) "företag i en avtalsslutande stat" och 
"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyftar företag som bedrivs av person med 
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive 
företag som bedrivs av person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten; 

g) "medborgare" åsyftar: 
1) fysisk person som har medborgarskap i 

en avtalsslutande stat; 
2) juridisk person eller annan sammanslut

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

h) "internationell trafik" åsyftar transport 
med skepp eller luftfartyg som används av 
företag som har sin verkliga ledning i en 
avtalsslutande stat, utom då skeppet eller 
luftfartyget används uteslutande mellan plat
ser i den andra avtalsslutande staten; 

i) "behörig myndighet" åsyftar: 
1) i Finland finansministeriet, dess befull

mäktigade ombud eller den myndighet som 
finansministeriet förordnar att vara behörig 
myndighet; 

2) i Nederländerna finansministern eller 
hans befullmäktigade ombud. 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av
talet anses, såvida inte sammanhanget föran
leder annat, varje uttryck som inte definie
rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket 
har enligt den statens lagstiftning i fråga om 
sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. 

Artikel 4 

Hemvist 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "person med hemvist i en avtals
slutande stat" person som enligt lagstiftning
en i denna stat är skattskyldig där på grund 
av domicil, bosättning, plats för företagsled
ning, plats för registrering eller annan lik
nande omständighet. Uttrycket inbegriper 
emellertid inte person som är skattskyldig i 
denna stat endast för inkomst från källa i 
denna stat eller för förmögenhet belägen där. 

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

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

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

c) om han stadigvarande vistas i båda sta
terna eller om han inte vistas stadigvarande i 
någon av dem, anses han ha hemvist i den 
stat där han är medborgare; 

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

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

4. En avtalsslutande stat, en av dess poli
tiska underavdelningar, ett av dess offentli
grättsliga samfund eller en av dess lokala 
myndigheter samt en pensionsfond som bil
dats i en avtalsslutande stat och· som på 
grund av sin karaktär är i denna stat befriad 
från skatt som omfattas av artikel 2 i avtalet, 
anses ha hemvist i denna stat. 



Artikel 5 

Fast driftställe 

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

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

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

annan plats för utvinning av naturtillgångar. 
3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsverksamhet utgör fast driftställe 
endast om verksamheten pågår mer än tolv 
månader. 

4. Utan hinder av föregående bestämmel
ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift
ställe" inte innefatta: 

a) användningen av anordningar uteslutan
de för lagring, utställning eller utlämnande 
av företaget tillhöriga varor; 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt var
ulager uteslutande för lagring, utställning 
eller utlämnande; 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt var
ulager uteslutande för bearbetning eller för
ädling genom annat företags försorg; 

d) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för inköp av 
varor eller inhämtande av upplysningar för 
företaget; 

e) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för att för före
taget bedriva annan verksamhet av förbere
dande eller biträdande art; 

f) innehavet av stadigvarande plats för af
färsverksamhet uteslutande för att kombinera 
verksamheter som anges i punkterna a) -
e), under förutsättning att hela den verksam
het som bedrivs från den stadigvarande plat
sen för affärsverksamhet på grund av denna 
kombination är av förberedande eller biträ
dande art. 

5. Om person, som inte är sådan oberoen
de representant på vilken stycke 6 tillämpas, 
är verksam för ett företag samt i en avtals
slutande stat har och där regelmässigt använ
der fullmakt att sluta avtal i företagets 
namn, anses detta företag - utan hinder av 
bestämmelserna i styckena 1 och 2 - ha 
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fast driftställe i denna stat i fråga om varje 
verksamhet som denna person bedriver för 
företaget. Detta gäller dock inte, om den 
verksamhet som denna person bedriver är 
begränsad till sådan som an~es i stycke 4 
och som - om den bedrevs fran en stadigva
rande plats för affärsverksamhet - inte skulle 
göra denna stadigvarande plats för affär
sverksamhet till fast driftställe enligt bestäm
melserna i nämnda stycke. 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en 
avtalsslutande stat endast på den grund att 
företaget bedriver affärsverksamhet i denna 
stat genom förmedling av mäklare, kommis
sionär eller annan oberoende representant, 
under förutsättning att sådan person därvid 
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. 

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

Kapitel ID 

Beskattning av inkomst 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

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

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

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

c) Skepp och luftfartyg anses inte vara fast 
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egendom. 
3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på 

inkomst som förvärvas genom omedelbart 
brukande, genom uthyrning eller annan an
vändning av fast egendom. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 
tillämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag och på inkomst av fast 
egendom som används vid självständig yrke
sutövning. 

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en 
avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en
dast i denna stat, såvida inte företaget bedri
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från där beläget fast driftställe. Om företaget 
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får för
etagets inkomst beskattas i den andra staten, 
men endast så stor del av den som är hän
förlig till det fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtalsslutande sta
ten från där beläget fast driftställe, hänförs, 
om inte bestämmelserna i stycke 3 föranle
der annat, i vardera avtalsslutande staten till 
det fasta driftstället den inkomst som det 
kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, 
om det varit ett fristående företag, som be
drivit verksamhet av samma eller liknande 
slag under samma eller liknande villkor och 
självständigt avslutat affärer med det företag 
till vilket driftstället hör. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst medges avdrag för utgifter som 
uppkommit för det fasta driftstället, härunder 
inbegripna utgifter för företagets ledning 
och allmänna förvaltning, oavsett om utgif
terna uppkommit i den stat där det fasta 
driftstället är beläget eller annorstädes. 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe 
endast av den anledningen att varor inköps 
genom det fasta driftställets försorg för före
taget. 

5. Vid tillämpningen av föregående styck
en bestäms inkomst som är hänförlig till det 
fasta driftstället genom samma förfarande år 
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl 
föranleder annat. 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som 
behandlas särskilt i andra artiklar av detta 
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar 

inte av reglerna i denna artikel. 

Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

1. Inkomst genom användningen av skepp 
eller luftfartyg i internationell trafik beskat
tas endast i den avtalsslutande stat där före
taget har sin verkliga ledning. Om denna 
stat enligt sin lagstiftning inte kan beskatta 
hela inkomsten, beskattas inkomsten endast i 
den avtalsslutande stat där företaget har 
hemvist. 

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin 
verkliga ledning ombord på ett skepp, anses 
ledningen belägen i den avtalsslutande stat 
där skeppet har sin hemmahamn eller, om 
någon sådan hamn inte finns, i den avtals
slutande stat där skeppets redare har hem
vist. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas 
även på inkomst som förvärvas genom delta
gande i en pool, ett gemensamt företag eller 
en internationell driftsorganisation. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

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

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol
len av ett företag i den andra avtalsslutande 
staten eller äger del i detta företags kapital, 
eller 

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

iakttas följande. 
Om mellan företagen i fråga om handels

förbindelser eller finansiella förbindelser 
avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker 
från dem som skulle ha avtalats mellan av 
varandra oberoende företag, får all inkomst, 
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit 
det ena företaget men som på grund av vill
koren i fråga inte tillkommit detta företag, 
inräknas i detta företags inkomst och beskat
tas i överensstämmelse därmed. Det förhål
landet att företag med intressegemenskap har 
ingått avtal med varandra, såsom avtal om 
fördelning av kostnader eller allmänna servi-



ce-avtal, vars syfte är eller som grundar sig 
på en fördelning av utgifter för ledning och 
allmän förvaltning, tekniska och kommersi
ella utgifter, utgifter för forskning och ut
veckling samt andra liknande utgifter, utgör 
emellertid i sig ett villkor som avses i före
gående mening. 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom
sten för ett företag i denna stat inräknar 
- och i överensstämmelse därmed beskat
tar - inkomst, för vilken ett företag i den 
andra avtalsslutande staten beskattats i denna 
andra stat, samt den sålunda inräknade in
komsten är sådan som skulle ha tillkommit 
företaget i den förstnämnda staten om de 
villkor som avtalats mellan företagen hade 
varit sådana som skulle ha avtalats mellan 
av varandra oberoende företag, skall denna 
andra stat genomföra vederbörlig justering 
av det skattebelopp som påförts för inkom
sten där, om denna andra stat anser juster
ingen vara berättigad. Vid sådan justering 
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal 
och de behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna överlägger vid behov med 
varandra. 

Artikel 10 

Dividend 

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

2. Dividenden får emellertid beskattas 
även i den avtalsslutande stat där det bolag 
som betalar dividenden har hemvist, enligt 
lagstiftningen i denna stat, men om mottaga
ren är den verkli~e innehavaren av förmånen 
av dividenden far skatten inte överstiga 15 
procent av dividendens bruttobelopp. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
2 beskattar den avtalsslutande stat där bola
get har hemvist inte dividend från detta bo
lag till ett bolag vars kapital helt eller delvis 
är indelat i aktier och som har hemvist i den 
andra avtalsslutande staten och som innehar 
direkt minst 5 procent av kapitalet i det bo
lag som betalar dividenden, eller till en pen
sionsfond som avses i artikel 4 stycke 4 om 
mottagaren är den verklige innehavaren av 
förmånen av dividenden och av de aktier 
eller andra andelar i bolag som medför rätt 
till dividenden. 

4. Så länge fysisk person bosatt i Finland 
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är berättigad till skattegottgörelse i fråga om 
dividend som bolag bosatt i Finland har be
talat, beskattas dividend från bolag med 
hemvist i Finland till person med hemvist i 
Nederländerna, utan hinder av bestämmel
serna i styckena 1, 2 och 3, endast i Neder
länderna, om motta~aren är den verklige 
innehavaren av förmanen av dividenden och 
av aktierna eller de andra andelar i bolag 
som medför rätt till dividenden. 

5. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall träffa överenskom
melse om sättet att genomföra bestämmel
serna i styckena 2, 3 och 4. 

6. Bestämmelserna i styckena 2, 3 och 4 
berör inte bolagets beskattning för vinst av 
vilken dividenden betalas. 

7. Med uttrycket "dividend" förstås i den
na artikel inkomst av aktier eller andra rät
tigheter, med rätt till andel i vinst, liksom 
även inkomst av fordringar med rätt till an
del i vinst samt inkomst av andra andelar i 
bolag, som enligt lagstiftningen i den stat 
där det utdelande bolaget har hemvist vid 
beskattningen behandlas på samma sätt som 
inkomst av aktier. 

8. Bestämmelserna i styckena 1, 2, 3 och 
4 tillämpas inte, om den verklige innehava
ren av förmånen av dividenden har hemvist i 
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i 
den andra avtalsslutande staten, där det bo
lag som betalar dividenden har hemvist, från 
där beläget fast driftställe eller utövar själv
ständig yrkesverksamhet i denna andra stat 
från där belägen stadigvarande anordning, 
samt den andel på grund av vilken dividen
den betalas äger verkligt samband med det 
fasta driftstället eller den stadigvarande 
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7 respektive artikel 14. 

9. Om bolag med hemvist i en avtalsslu
tande stat förvärvar inkomst från den andra 
avtalsslutande staten, får denna andra stat 
inte beskatta dividend som bolaget betalar, 
utom i den mån dividenden betalas till per
son med hemvist i denna andra stat eller i 
den mån den andel på grund av vilken divi
denden betalas äger verkligt samband med 
fast driftställe eller stadigvarande anordning 
i denna andra stat, och ej heller på bolagets 
icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår 
på bolagets icke utdelade vinst, även om 
dividenden eller den icke utdelade vinsten 
helt eller delvis utgörs av inkomst som upp
kommit i denna andra stat. 
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Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och som betalas till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten, beskattas 
endast i denna andra stat, om personen i 
fråga är den verklige innehavaren av förmå
nen av räntan. 

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av varje slags fordran, an
tingen den säkerställts genom inteckning i 
fast egendom eller inte, men som inte med
för rätt till andel i gäldenärens vinst. Ut
trycket åsyftar särskilt inkomst av värde
papper, som utfärdats av staten, och inkomst 
av obligationer eller debentures, däri inbe~ 
gripet agiobelopp och vinster som hänför sig 
till sådana värdepapper, obligationer eller 
debentures. Straffavgifter på grund av sen 
betalning anses inte som ränta vid tillämp
ningen av denna artikel. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas 
inte, om den verklige innehavaren av förmå
nen av räntan har hemvist i en avtalsslutan
de stat och bedriver rörelse i den andra av
talsslutande staten, från vilken räntan härrör, 
från där beläget fast driftställe eller utövar 
självständig yrkesverksamhet i denna andra 
stat från där belägen stadigvarande anord
ning, samt den fordran för vilken räntan be
talas äger verkligt samband med det fasta 
driftstället eller den stadigvarande anord
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i artikel 7 respektive artikel 14. 

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutan
de stat, om utbetalaren är person med hem
vist i denna stat. Om emellertid den person 
som betalar räntan, antingen han har hemvist 
i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtals
slutande stat har fast driftställe eller stadig
varande anordning i samband varmed för
pliktelsen att betala räntan uppkommit, och 
räntan belastar det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen, anses räntan här
röra från den stat där det fasta driftstället 
eller den stadigvarande anordningen finns. 

5. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den verklige inneha
varen eller mellan dem båda och annan per
son räntebeloppet, med hänsyn till den for
dran för vilken räntan betalas, överstiger det 
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta
laren och den verklige innehavaren om såda
na förbindelser inte förelegat, tillämpas be-

stämmelsema i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
skjutande belopp enligt lagstiftningen i var
dera avtalsslutande staten med iakttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu
tande stat och som betalas till person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
beskattas endast i denna andra stat, om per
sonen i fråga är den verklige innehavaren av 
förmånen av royaltyn. 

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slags betalning som tas emot 
såsom erättning 

a) för nyttjandet av eller för rätten att nytt
ja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller 
vetenskapligt verk (häri inbegripet biograf
film samt film eller band för televisions
eller radiosändning); 

b) för nyttjandet av eller för rätten att nytt
ja patent, varumärke, mönster eller modell, 
ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk
ningsmetod; 

c) . för upplysning om erfarenhetsrön av 
industriell, kommersiell eller vetenskaplig 
natur. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas 
inte, om den verklige innehavaren av förmå
nen av royaltyn har hemvist i en avtalsslu
tande stat och bedriver rörelse i den andra 
avtalsslutande staten, från vilken royaltyn 
härrör, från där beläget fast driftställe eller 
utövar självständig yrkesverksamhet i denna 
andra stat från där belägen stadigvarande 
anordning, samt den rättighet eller egendom 
i fråga om vilken royaltyn betalas äger verk
ligt samband med det fasta driftstället eller 
den stadigvarande anordningen. I sådant fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respek
tive artikel 14. 

4. Royalty anses härröra från en avtalsslu
tande stat, om utbetalaren är person med 
hemvist i denna stat. Om emellertid den 
person som betalar royaltyn, antingen han 
har hemvist i en avtalsslutande stat eller in
te, i en avtalsslutande stat har fast driftställe 
eller stadigvarande anordning i samband var
med förpliktelsen att betala royaltyn UJ?P
kommit, och royaltyn belastar det fasta dnft
stället eller den stadigvarande anordningen, 
anses royaltyn härröra från den stat där det 



fasta driftstället eller den stadigvarande 
anordningen finns. 

5. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den verklige inneha
varen eller mellan dem båda och annan per
son royaltybeloppet, med hänsyn till det 
nyttjande, den rättighet eller den upplysning 
för vilken royaltyn betalas, överstiger det 
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta
laren och den verklige innehavaren om såda
na förbindelser inte förelegat, tillämpas be
stämmelserna i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
skjutande belopp enligt lagstiftningen i var
dera avtalsslutande staten med iakttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

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

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som utgör del av rörelsetillgång
arna i fast driftställe, vilket ett företag i en 
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu
tande staten, eller av lös egendom, hänförlig 
till stadigvarande anordning för att utöva 
självständig yrkesverksamhet, som person 
med hemvist i en avtalsslutande stat har i 
den andra avtalsslutande staten, får beskattas 
i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på 
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe 
(för sig eller tillsammans med hela företa
get) eller av sådan stadigvarande anordning. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp 
eller luftfartyg som används i internationell 
trafik eller lös egendom som är hänförlig till 
användningen av sådant skepp eller luftfar
tyg, beskattas endast i den avtalsslutande 
stat där företaget har sin verkliga ledning. 
Om denna stat enligt sin lagstiftning inte 
kan beskatta hela vinsten, beskattas den en
dast i den avtalsslutande stat där överlåtaren 
har hemvist. Vid tillämpningen av detta 
stycke iakttas bestämmelserna i artikel 8 
stycke 2. 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan 
egendom än sådan som avses i föregående 
stycken av denna artikel beskattas endast i 
den avtalsslutande stat där överlåtaren har 
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hemvist. 
5. Bestämmelserna i stycke 4 av denna 

artikel berör inte en avtalsslutande stats rätt 
att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst 
på grund av överlåtelse av aktier eller vin
standelsbevis ("jouissance" rights) i ett bo
lag, som enligt lagstiftningen i denna stat 
har hemvist där och vars kapital helt eller 
delvis är uppdelat i aktier, när mottagaren är 
en fysisk person som har hemvist i den and
ra avtalsslutande staten men som under de 
senaste fem åren före överlåtelsen av aktier
na eller vinstandelsbevisen haft hemvist i 
den förstnämnda staten. 

Artikel 14 

Självständig y rkesutövning 

I. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva 
fritt yrke eller annan självständig verksam
het, beskattas endast i denna stat om han 
inte i den andra avtalsslutande staten har 
stadigvarande anordning, som regelmässigt 
står till hans förfogande för att utöva verk
samheten. Om han har sådan stadigvarande 
anordning, får inkomsten beskattas i denna 
andra stat men endast så stor del av den som 
är hänförlig till denna stadigvarande anord
ning. 

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt 
självständig vetenskaplig, litterär och konst
närlig verksamhet, uppfostrings- och under
visningsverksamhet samt sådan självständig 
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, 
arkitekt, tandläkare och revisor utövar. 

Artikel 15 

Enskild tjänst 

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

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

under tidsperiod eller tidsperioder som sam
manla~t inte överstiger 183 dagar under en 
tolvmanadersperiod som börjar eller slutar 
under kalenderåret i fråga, och 

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

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

3. Utan hinder av föregående bestämmel
ser i denna artikel beskattas ersättning som 
en person med hemvist i en avtalsslutande 
stat uppbär för arbete utfört ombord på 
skepp eller luftfartyg som används i interna
tionell trafik, endast i denna stat. 

Artikel 16 

Styrelsearvode 

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

Artikel 17 

Artister och sportutövare 

1. Utan hinder av bestämmelserna i arti
klarna 14 och 15 får inkomst, som person 
med hemvist i en avtalsslutande stat förvär
var genom sin personliga verksamhet i den 
andra avtalsslutande staten i egenskap av 
underhållningsartist, såsom teater- eller 
filmskådespelare, radio- eller television
sartist eller musiker, eller i egenskap av 
sportutövare, beskattas i denna andra stat. 

2. I fall då inkomst genom personlig verk
samhet, som underhållningsartist eller spor
tutövare bedriver i denna egenskap, inte till
faller underhållningsartisten eller sportutöva
ren själv utan annan person, får denna in
komst, utan hinder av bestämmelserna i arti
klarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtals
slutande stat där underhållningsartisten eller 
sportutövaren bedriver verksamheten. 

Artikel 18 

Pension, liv ränta och 
socialskyddsersättningar 

1. Om inte bestämmelserna i stycke 3 av 
denna artikel och artikel 19 stycke 2 föran
leder annat, får pension och annan liknande 
ersättning, som med anledning av tidigare 
anställning betalas till person med hemvist i 
en avtalsslutande stat, och livränta som här
rör från en avtalsslutande stat och som beta
las till person med hemvist i en avtalsslutan
de stat, beskattas i denna stat. 

2. Sådan pension och annan liknande er
sättning, som person med hemvist i en av
talsslutande stat uppbär i fall då arbetet ut
fördes i den andra avtalsslutande staten, och 
livränta som person med hemvist i en avtals
slutande stat uppbär i fall då livräntan härrör 
från den andra avtalsslutande staten, får 
emellertid beskattas även i denna andra stat, 
enligt lagstiftningen i denna stat, men om 
ersättningen är av periodisk karaktär får 
skatten inte överstiga 20 procent av ersätt
ningens bruttobelopp. 

3. Pension och annan betalning som enligt 
systemet för social trygghet i en avtalsslu
tande stat tillfaller person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten beskattas endast i 
den förstnämnda staten. 

4. Med uttrycket "livränta" förstås i denna. 
artikel ett fastställt belopp som betalas perio
diskt på fastställda tider under en persons 
livstid eller under en angiven eller fastställ
bar tidsperiod och som utgår på grund av 
förpliktelse att verkställa dessa betalningar 
såsom ersättning för däremot fullt svarande 
vederlag i pengar eller pengars värde (annat 
än arbete som utförts). 

Artikel 19 

Offentlig tjänst 

1. a) Lön och annan liknande ersättning 
(med undantag för pension), som betalas av 
en avtalsslutande stat, en av dess politiska 
underavdelningar, ett av dess offentligrättsli
ga samfund eller en av dess lokala myndig
heter till fysisk person på grund av arbete 
som utförs i denna stats, underavdelnings, 
samfunds eller myndighets tjänst, beskattas 
endast i denna stat. 

b) Sådan lön och annan liknande ersätt
ning beskattas emellertid endast i den avtals-



slutande stat där personen i fråga har hem
vist, om arbetet utförs i denna stat och per
sonen 

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

de för att utföra arbetet. 
2. a) Pension, som betalas av, eller från 

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en 
av dess politiska underavdelningar, ett av 
dess offentligrättsliga samfund eller en av 
dess lokala myndigheter till fysisk person på 
grund av arbete som utförts i denna stats, 
underavdelnings, samfunds eller myndighets 
tjänst, beskattas endast i denna stat. 

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

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 
18 tillämpas på lön och annan liknande er
sättning och på pension som betalas på 
grund av arbete som utförts i samband med 
rörelse som bedrivs av en avtalsslutande 
stat, en av dess politiska underavdelningar 
ett av dess offentligrättsliga samfund eller en 
av dess lokala myndigheter. 

Artikel 20 

Studerande och praktikanter 

1. Studerande eller affärs-, industri-, lant
bruks- eller skogsbrukspraktikant, som har 
eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu
tande stat hade hemvist i den andra avtals
slutande staten och som vistas i den först
nämnda staten uteslutande för sin undervis
ning eller praktik, beskattas inte i denna stat 
för belopp som han erhåller för sitt uppehäl
le, sin undervisning eller praktik, under för
utsättning att beloppen härrör från källa 
utanför denna stat. 

2. Studerande vid universitet, högskola 
eller annan läroanstalt för högre undervis
ning i en avtalsslutande stat eller affärs-, 
industri-, lantbruks- eller skogsbruksprakti
kant som har eller omedelbart före vistelse i 
den andra avtalsslutande staten hade hemvist 
i den förstnämnda staten och som vistas utan 
avbrott i den andra avtalsslutande staten un
der tidsperiod som inte överstiger 183 dagar, 
beskattas inte i denna andra stat för ersätt
ning som uppbärs för arbete som utförs i 
denna andra stat, under förutsättning att ar
betet har anslutning till hans studier eller 
utbildning och ersättningen utgör inkomst 
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som är nödvändig för hans uppehälle. 

Artikel 21 

Annan inkomst 

1. Inkomst som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar och som inte 
behandlas i föregående artiklar av detta avtal 
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån 
inkomsten härrör. 

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

Kapitel IV 

Beskattning av förmögenhet 

Artikel 22 

Fönnögenhet 

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

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

3. Förmögenhet bestående av skepp och 
luftfartyg som används i internationell trafik 
samt av lös egendom som är hänförlig till 
användningen av sådant skepp och luftfar
tyg, beskattas endast i den avtalsslutande 
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stat där företaget har sin verkliga ledning. 
Om denna stat enligt sin lagstiftning inte 
kan beskatta hela förmögenheten, beskattas 
den endast i den avtalsslutande stat där före
taget har hemvist. Vid tillämpningen av det
ta stycke iakttas bestämmelserna i artikel 8 
stycke 2. 

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

Kapitel V 

Metoder för undanröjande av 
dubble beskattning 

Artikel 23 

Undanröjande av dubbelbeskattning 

1. I Finland undanröjs dubbelbeskattning 
på följande sätt: 

a) Om person med hemvist i Finland för
värvar inkomst eller innehar förmögenhet 
som enligt bestämmelserna i detta avtal får 
beskattas i Nederländerna, skall Finland, 
såvida inte bestämmelsen i punkt b) föran
leder annat: 

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

2) från skatten på denna persons förmö
genhet avräkna ett belopp motsvarande den 
skatt på förmögenhet som betalats i Neder
länderna. 

Avräknings beloppet skall emellertid inte i 
någotdera fallet överstiga den del av skatten 
på inkomst eller på förmögenhet, beräknad 
utan sådan avräkning, som belöper på den 
inkomst eller den förmögenhet som får be
skattas i Nederländerna. 

b) Dividend från bolag med hemvist i 
Nederländerna till bolag med hemvist i Fin
land är undantagen från finsk skatt, om mot
tagaren direkt behärskar minst 10 procent av 
röstetalet i det bolag som betalar dividenden. 

2. I Nederländerna undanröjs dubbelbe
skattning på följande sätt: 

a) Nederländerna får, vid beskattningen av 
personer med hemvist där, i det underlag på 
vilket skatten påförs, innefatta den inkomst 
och förmögenhet som enligt bestämmelserna 
i avtalet får beskattas i Finland. 

b) Om person med hemvist i Nederländer
na förvärvar inkomst eller innehar förmö
genhet som enligt artikel 6, artikel 7, artikel 

10 stycke 8, artikel 11 stycke 3, artikel 12 
stycke 3, artikel 13 styckena 1 och 2, artikel 
14, artikel 15 stycke 1, artikel 21 stycke 2 
och artikel 22 styckena 1 och 2 får beskattas 
i Finland och som ingår i det underlag som 
avses i punkt a) i detta stycke, undantar 
Nederländerna sådan inkomst eller förmö
genhet från skatt genom att medge nedsätt
ning av sin skatt. Nedsättningsbeloppet skall 
beräknas i enlighet med bestämmelserna i 
nederländsk lagstiftning om undvikande av 
dubbelbeskattning. Vid tillämpningen av 
denna lag anses inkomsten eller förmögen
heten ingå i det sammanlagda beloppet av 
inkomst eller förmögenhet som undantas 
från nederländsk skatt enligt dessa bestäm
melser. 

c) Vidare medger Nederländerna avräkning 
från nederländsk skatt beräknad på sådan in
komst som enligt artikel 10 stycke 2, artikel 
13 stycke 5, artikel 16, artikel 17 och artikel 
18 stycke 2 får beskattas i Finland i den ut
sträckning inkomsten ingår i det underlag 
som avses i punkt a) i detta stycke. Beloppet 
av denna avräkning skall svara mot den 
skatt som i Finland betalats på inkomsten, 
men får inte överstiga beloppet av den ned
sättning som skulle medges om inkomsten 
utgjordes uteslutande av inkomst som är 
undantagen från nederländsk skatt enligt be
stämmelserna i nederländsk lagstiftning om 
undvikande av dubbelbeskattning. 

3. Om inkomst, som person med hemvist i 
en avtalsslutande stat förvärvar, eller förmö
genhet, som sådan person innehar, enligt 
bestämmelse i avtalet är undantagen från 
skatt i denna stat, får denna stat likväl vid 
bestämmandet av beloppet av skatten på 
denna persons återstående inkomst eller för
mögenhet beakta den inkomst eller förmö
genhet som undantagits från skatt. 

Kapitel VI 

Särskilda föreskrifter 

Artikel 24 

Offshoreverksamhet 

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i 
detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna 
artikel på offshoreverksamhet, dock inte i 
fråga om person som bedriver sådan verk
samhet från fast driftställe enligt bestämmel
serna i artikel 5 eller stadigvarande anord-



ning enligt bestämmelserna i artikel 14. I det 
fall att bestämmelserna i denna artikel inte 
är tillämpliga, tillämpas endast de övriga 
bestämmelserna i avtalet. 

2. I denna artikel åsyftar "offshoreverk
samhet" verksamhet som bedrivs utanför 
kusten i samband med utforskning och ut
nyttjande av havsbottnen och dess underlag 
samt dessas naturtillgångar belägna i endera 
staten. 

3. Företag i en avtalsslutande stat som i 
den andra avtalsslutande staten bedriver off
shoreverksamhet anses, om inte stycke 4 
föranleder annat, i fråga om denna verksam
het bedriva rörelse i denna andra stat från 
där beläget fast driftställe. Detta gäller dock 
inte om offshoreverksamheten i fråga be
drivs i denna andra stat under en tidsperiod 
eller tidsperioder som sammanlagt inte över
stiger 30 dagar under en tolvmånaderspe
riod. 

Vid tillämpningen av detta stycke: 
a) i fall då företag som i den andra avtals

slutande staten bedriver offshoreverksamhet 
står i intressegemenskap med ett annat före
tag och detta andra företag som en del av 
samma projekt fortsätter bedriva samma off
shoreverksamhet som det förstnämnda före
taget bedriver eller bedrev och ovannämnda 
verksamhet som bedrivs av båda företa
gen - då de sammanräknas - överstiger 
en tidsperiod av 30 dagar, anses båda före
tagen bedriva sin verksamhet under en tids
period som överstiger 30 dagar under en 
tolvmånadersperiod; 

b) företag anses stå i intressegemenskap 
med annat företag, om det ena företaget di
rekt eller indirekt innehar minst en tredjedel 
av det andra företagets kapital eller om en 
person direkt eller indirekt innehar minst en 
tredjedel av båda företagens kapital. 

4. Vid tillämpningen av stycke 3 anses 
"offshoreverksamhet" emellertid inte omfat
ta: 

a) verksamheter eller kombination av verk
samheter som nämns i artikel 5 stycke 4; 

b) bogserings- eller förankrings verksamhet 
som utförs med skepp som i första hand är 
avsedda för detta slag av verksamhet och 
annan verksamhet som utförs med sådana 
skepp; 

c) transport av materiel eller personal med 
skepp eller luftfartyg i internationell trafik. 

5. Person med hemvist i en avtalsslutande 
stat som i den andra avtalsslutande staten 
bedriver offshoreverksamhet som utgör fritt 

11 

yrke eller annan självständig verksamhet, 
anses bedriva verksamheten från en stadig
varande anordning i den andra staten, om 
offshoreverksamheten i fråga pågår utan av
brott under en tidsperiod av minst 30 dagar. 

6. Lön och annan liknande ersättning, som 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 
uppbär på grund av anställning i samband 
med sådan offshoreverksamhet som bedrivs 
från fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten får, i den utsträckning som arbetet 
utförs utanför kusten i denna andra stat, be
skattas i denna andra stat. 

7. Om skriftligt bevis företes på att skatt 
har betalats i Finland på inkomst som får 
beskattas i Finland enligt aritkel 7 eller arti
kel 14 i anslutning till stycke 3 eller stycke 
5 av denna artikel, eller stycke 6 av denna 
artikel, skall Nederländerna medge en ned
sättning av sin skatt som skall beräknas i 
enlighet med reglerna i artikel 23 stycke 2 
punkt b). 

Artikel 25 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat 
skall inte i den andra avtalsslutande staten 
bli föremål för beskattning eller därmed 
sammanhängande krav som är av annat slag 
eller mer tyngande än den beskattning och 
därmed sammanhängande krav som medbor
gare i denna andra stat under samma förhål
landen, särskilt såvitt avser hemvist, är eller 
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm
melse även på person som inte har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu
tande staterna. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, skall i denna 
andra stat inte vara mindre fördelaktig än 
beskattningen av företag i denna andra stat, 
som bedriver verksamhet av samma slag. 
Denna bestämmelse anses inte medföra skyl
dighet för en avtalsslutande stat att medge 
person med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten sådant personligt avdrag vid 
beskattningen, sådan skattebefrielse eller 
skattenedsättning på grund av civilstånd eller 
försörjningsplikt mot familj som medges 
person med hemvist i den egna staten. 
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3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti
kel 9 stycke 1, artikel 11 stycke 5 eller arti
kel 12 stycke 5 tillämpas, är ränta, royalty 
och annan betalning fran företag i en avtals
slutande stat till person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid 
bestämmandet av den beskattningsbara in
komsten för sådant företag på samma villkor 
som betalning till person med hemvist i den 
förstnämnda staten. På samma sätt är skuld 
som företag i en avtalsslutande stat har till 
person med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten avdragsgill vid bestämmandet 
av sådant företags beskattningsbara förmö
genhet på samma villkor som skuld till per
son med hemvist i den förstnämnda staten. 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars 
kapital helt eller delvis ägs eller kontrolle
ras, direkt eller indirekt, av en eller flera 
personer med hemvist i den andra avtalsslu
tande staten, skall inte i den förstnämnda 
staten bli föremål för beskattning eller där
med sammanhängande krav som är av annat 
slag eller mer tyngande än den beskatt

ning och därmed sammanhängande krav 
som annat liknande företag i den förstnämn
da staten är eller kan bli underkastat. 

5. A vigfter som betalas av eller för en fy
sisk person som har hemvist i en avtalsslu
tande stat och som inte är medborgare i den
na stat till ett pensionssystem som godkänts 
vid beskattningen i den andra avtalsslutande 
staten, behandlas vid beskattningen i den 
förstnämnda staten på samma sätt som av
gifter som betalas till ett pensionssystem 
som är godkänt· vid beskattningen i denna 
förstnämnda stat, under förutsättning att 

a) personen betalade avgifter till detta pen
sionssystem innan han fick hemvist i den 
förstnämnda staten; och 

b) den behöriga myndigheten i den först
nämnda staten är överens om att pensions
systemet svarar mot ett pensionssystem som 
är godkänt vid beskattningen i denna stat. 

6. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan genom ömsidig över
enskommelse utfärda villkor för tillämp
ningen av bestämmelserna i stycke 5. 

7. Vid tillämpningen av stycke 5 omfattar 
"pensionssystem" ett pensionssystem som in
rättats inom ett allmänt system för social 
trygghet. 

8. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel 
på skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 26 

Föifarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om en person anser att en avtalsslutan
de stat eller båda avtalsslutande staterna vid
tagit åtgärder som för honom medför eller 
kommer att medföra beskattning som strider 
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, 
utan att detta påverkar hans rätt att använda 
sig av de rättsmedel som finns i dessa sta
ters interna rättsordning, lägga fram saken 
för den behöriga myndigheten i den avtals
slutande stat där han har hemvist eller, om 
fråga är om tillämpning av artikel 25 stycke 
1, i den avtalsslutande stat där han är med
borgare. Saken skall läggas fram inom tre år 
från den tidpunkt då personen i fråga fick 
vetskap om den åtgärd som givit upphov till 
beskattning som strider mot bestämmelserna 
i avtalet. 

2. Om den behöriga myndigheten finner 
invändningen grundad men inte själv kan få 
till stånd en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka avgöra saken genom öm
sesidig överenskommelse med den behöriga 
myndigheten i den andra avtalsslutande sta
ten i syfte att un~yika beskattning som stri
der mot avtalet. Overenkommelsen genom
förs utan hinder av tidsgränser i de avtals
slutande staternas interna lagstiftning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig 
överenskommelse söka avgöra svårigheter 
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om 
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De 
kan även överlägga i syfte att undanröja 
dubbelbeskattning i fall som inte regleras i 
avtalet. 
· 4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbin
delse med varandra i syfte att träffa överen
skommelse i den mening som avses i före
gående stycken. 

Artikel 27 

Utbyte av upplysningar 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att tillämpa 
bestämmelserna i detta avtal eller i de av
talsslutande staternas interna lagstiftning i 
fråga om skatter som omfattas av avtalet, i 
den mån beskattningen enligt denna lagstift-



ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upp
lysningar begränsas inte av artikel 1. Upp
lysningar som en avtalsslutande stat mottagit 
skall behandlas såsom hemliga på samma 
sätt som upplysningar, som erhållits enligt 
den interna lagstiftningen i denna stat och 
får yppas endast för personer eller myndig
heter (däri inbegripet domstolar och förvalt
ningsorgan) som fastställer, uppbär eller in
driver de skatter som omfattas av avtalet 
eller handlägger åtal eller besvär i fråga om 
dessa skatter. Dessa personer eller myndig
heter skall använda upplysningarna endast 
för sådana ändamål. De får yppa upplys
ningarna vid offentlig rättegång eller i dom
stolsavgöranden. 

Artikel 28 

Handräckning vid indrivning 

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig 
att i enlighet med sin lagstiftning och admi
nistrativa praxis lämna varandra handräck
ning vid indrivning av de skatter på vilka 
avtalet tillämpas och de förhöjningar, till
Läggsavgifter, dröjsmålsavgifter, räntor och 
kostnader som hänför sig till dessa skatter. 

2. Efter framställning av den ansökande 
staten driver den anmodade staten in den 
förstnämnda statens skattefordringar i enlig
het med lagstiftning och administrativ praxis 
som gäller för dess egna skattefordringar. 
Fordringarna åtnjuter emellertid inte någon 
förmånsrätt i den anmodade staten och kan 
inte drivas in genom fängelse på grund av 
skuld för gäldenären. Den anmodade staten 
är inte skyldig att vidta några verkställighet
såtgärder som saknas grund i den ansökande 
statens lagstiftning. 

3. Bestämmelserna i stycke 2 gäller endast 
sådan skattefordran som grundar sig på en i 
den ansökande staten giltig verkställighetsti
tel och, såvida inte de behöriga myndighe
terna i de avtalsslutande staterna kommit 
överens om annat, som inte är tvistig. Om 
emellertid fordran avser skattskyldigheten 
för person som inte har hemvist i den an
sökande staten tillämpas stycke 2 endast om 
fordran inte längre kan överklagas, såvida 
inte de behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kommit överens om annat. 

4. Skyldigheten att lämna handräckning 
vid indrivning av skattefordran som avser 
avliden person eller dennes r'"isbo är be
gränsad till dödsboets värde r..._i->ektive vär-
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det av dödsbodelägarnas andelar i dödsboet, 
beroende på om fordran skall drivas in av 
dödsboet eller dess delägare. 

5. Den anmodade staten är inte skyldig att 
efterkomma en framställning: 

a) om den ansökande staten inte prövat 
alla de åtgärder som står till dess förfogande 
inom dess eget område, utom i de fall då 
vidtagandet av sådana åtgärder skulle med
föra oproportionerligt stora svårigheter; 

b) om och i den mån som den anser skat
tefordran stå i strid med bestämmelserna i 
detta avtal eller någon annan traktat i vilken 
båda avtalsslutande staterna är parter. 

6. Till framställning om handräckning med 
indrivning av skattefordran skall fogas: 

a) en försäkran att skattefordran gäller 
skatt på vilket avtalet tillämpas och, om inte 
stycke 3 föranleder annat, att fordran inte är 
eller kan komma att bli tvistig; 

b) en officiell kopia av den i den ansökan
de staten giltiga verkställighetstiteln; 

c) de övriga handlingar som behövs för 
indrivning; och 

d) om behövligt, en bestyrkt kopia genom 
vilket ett beslut av en förvaltningsmyndighet 
eller domstol som hänför sig till ärendet be
kräftas. 

7. Den ansökande staten skall ange belop
pet av den skattefordran som skall drivas in 
i såväl den ansökande statens valuta som 
den anmodade statens valuta. Valutakursen 
som skall användas vid tillämpningen av 
föregående mening är den senaste kurs som 
rekommenderats av den ansökande statens 
centralbank. Belopp som drivits in av den 
anmodade staten skall överföras till den an
sökande staten i den anmodade statens valu
ta. Överföringen skall göras inom en tidspe
riod av tre månader från dagen för indriv
ningen. 

8. Efter framställning av den ansökande 
staten skall den anmodade staten vidta åtgär
der för att säkerställa indrivning av skatt, 
även om skattefordran har överklagats eller 
om ingen verkställighetstitel ännu föreligger, 
i den mån som detta är tillåtet enligt lagstift
ning och administrativ praxis i den anmoda
de staten. 

9. Den i den ansökande staten giltiga verk
ställighetstiteln skall, då detta är ändamål
senligt och i enlighet med gällande be
stämmelser i den anmodade staten, godtas, 
erkännas, kompletteras eller ersättas så fort 
som möjligt efter tidpunkten för mottagandet 
av framställningen om handräckning genom 
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en verkställighetstitel som är giltig i den 
anmodade staten. 

10. I frågor som gäller tidsfrist efter vilken 
skattefordran inte kan verkställas skall den 
ansökande statens lagstiftning tillämpas. 
Framställning om handräckning skall inne
hålla uppgifter om sådan tidsfrist. 

11. Indrivningsåtgärder, som vidtas av den 
anmodade staten efter framställning om 
handräckning och som enligt lagstiftningen i 
denna stat uppskjuter eller avbryter tidsfrist 
som avses i stycke 10 skall också ha denna 
verkan vid tillämpningen av lagstiftningen i 
den ansökande staten. Den anmodade staten 
skall underrätta den ansökande staten om 
sådana åtgärder. 

12. Den anmodade staten får efter att först 
ha underrättat den ansökande staten därom 
bevilja anstånd med betalning eller medge 
att betalnin~ sker genom delbetalningar, när 
detta är tillatet under liknande omständighe
ter enligt lagstiftning eller administrativ 
praxis i den anmodade staten. 

13. De behöriga myndigheterna i de av
talsslutande staterna skall genom ömsesidig 
överenskommelse fastställa bestämmelser 
om minimibelopp för skattefordringar som 
är föremål för framställning om handräck
ning och om andra bestämmelser om sättet 
att tillämpa denna artikel. 

14. De avtalsslutande staterna avsäger sig 
ömsesidigt rätten till ersättning för kostnader 
som härrör från den handräckning som de 
lämnar varandra vid tillämpningen av detta 
avtal. 

Artikel 29 

Begränsning av artiklama 27 och 28 

Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 
anses inte tolkas medföra skyldighet för nå
gondera staten att: 

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

b) lämna upplysningar som inte är till
gängliga enligt lagstiftning och sedvanlig ad
ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat 
eler i den andra avtalsslutande staten; 

c) lämna upplysningar som skulle röja af
färshemlighet-, industri-, handels- eller 
yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet 
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vil-

kas överlämnande skulle strida mot allmänna 
hänsyn (order public). 

Artikel 30 

Medlemmar av diplomatisk beskickning och 
konsulat 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte 
de privilegier vid beskattningen som enligt 
folkrättens allmänna regler eller bestämmel
ser i särskilda överenskommelser tillkommer 
medlemmar av diplomatisk beskickning eller 
konsulat. 

2. Vid tillämpningen av avtalet anses en 
fysisk person, som är medlem av en avtals
slutande stats diplomatiska beskickning eller 
konsulat, i den andra avtalsslutande staten 
eller i tredje stat och som är medborgare i 
den sändande staten, ha hemvist i den sän
dande staten, om han i den sändande staten 
är underkastad samma skyldigheter i fråga 
om skatt på inkomst och förmögenhet som 
person med hemvist där. 

3. Avtalet tillämpas inte på internationell 
organisation, dess organ och tjänstemän och 
medlemmar av tredje stats diplomatiska be
skickning eller konsulat och som vistas i en 
avtalsslutande stat, om de inte där är under
kastade samma skyldigheter i fråga om skatt 
på inkomst eller förmögenhet som person 
med hemvist där. 

Artikel 31 

Territoriell utvidgning 

1. Detta avtal kan, antingen i sin helhet 
eller med behövliga ändringar utvidgas till 
att omfatta antingen Nederländska Västindi
en eller Aruba eller båda dessa länder, om 
landet i fråga påför skatter av i huvudsak 
likartat slag som de skatter på vilka avtalet 
tillämpas. Sådan utvidgning gäller från den 
dag samt med de ädnringar och villkor, däri 
inbegripet villkor om upphörande, som kan 
anges och överenskommas genom notväx
ling på diplomatisk väg. 

2. Om inte annat överenskommits medför 
inte upphörandet av avtalet att utvidgningen 
av avtalet även upphör i fråga om land som 
avtalet har utvidgats till att omfatta på grund 
av denna artikel. 



Kapitel VII 

Slutbestämmelser 

Artikel 32 

Ikraftträdande 

1. De avtalsslutande staternas regeringar 
meddelar varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för ikraftträdandet av detta 
avtal uppfyllts. 

2. Avtalet träder i kraft femtonde dagen 
efter dagen för det senare av de meddelan
den som avses i stycke 1 och dess bestäm
melser tillämpas: 

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

b) i fråga om övriga skatter än de som 
avses i punkt a), på beskattningsperioder 
som bestäms för skatteår som börjar den 1 
januari det kalenderår som följer närmast 
efter det då avtalet träder i kraft eller senare. 

3. Avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Nederländerna för förhindran
de av dubbelbeskattning av inkomst och för
mögenhet samt kringgående av skatt som 
undertecknats i Helsingfors den 13 mars 
1970 (nedan "1970 års avtal") upphör att 
vara tillämpligt i fråga om de skatter på vil
ka avtalet tillämpas enligt bestämmelserna i 
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stycke 2. 1970 års avtal upphör att gälla vid 
den sista tidpunkt då det enligt föregående 
bestämmelse i detta stycke är tillämpligt. 

Artikel 33 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs 
upp av en avtalsslutande stat. Vardera av
talsslutande staten kan, då fem år förflutit 
från dagen för ikraftträdandet av avtalet, på 
diplomatisk väg säga upp avtalet genom un
derrättelse härom senast sex månader före 
utgången av ett kalenderår. I händelse av 
sådan uppsägning upphör avtalet att vara 
tillämpligt: 

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

b) i fraga om övriga skatter än de som 
avses i punkt a), på beskattningsperioder 
som börjar den 1 januari det kalenderår som 
följer närmast efter det då uppsägningen 
skedde eller senare. 

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

Som skedde i Helsingfors den 28 decem
ber 1995 i två exemplar på engelska språket. 

För Republiken för Finlands regering: 

Iiro V i in an en 

För Konungariket Nederländernas regering: 

B. de Bruyn Ouboter 



16 

PROTOKOLL 

Vid undertecknandet i dag av avtalet mel
lan Republiken Finland och Konungariket 
Nederländerna för att undvika dubbelbeskatt
ning och förhindra kringgående av skatt be
träffande skatter på inkomst och på förmö
genhet (nedan "avtalet") har undertecknade 
kommit överens om följande bestämmelser 
som utgör en integrerande del av avtalet: 

I. Till artikel 2 

Uttrycket "skatter" omfattar inte socialför
säkringsavgifter. 

Il. Till artiklarna 4 och 23 

1. Om en person med hemvist i Nederlän
derna är enligt bestämmelserna i avtalet 
befriad från eller berättigad till nedsättning 
av finsk skatt, skall likadan befrielse eller 
nedsättning tillämpas på oskiftade dödsbon i 
den .utsträckning som om en eller flera av 
delägarna har hemvist i Nederländerna. 

2. I den utsträckning som skatt enligt be
stämmelserna i avtalet skall betalas i Finland 
för oskiftat dödsbos inkomst eller förmögen
het och inkomsten tillfaller delägare med 
hemvist i Nederländerna, medger Nederlän
derna sådant avdrag eller sådan avräkning 
som avses i artikel 23 stycke 2 punkt b) el
ler c) i avtalet. 

III. Till artiklarna 5, 6, 13 och 22 

Rätten till utforskning och utnyttjande av 
havsbottnen och dess underlag och deras 
naturtillgångar inbegriper rätt till andelar i 
eller förmåner av tillgangar som utforsknin
gen eller utnyttjandet alstrar. Vidare anses 
ovannämnda rättigheter som fast egendom 
belägen i den avtalsslutande stat till vars 
havsbotten och underlag de hänför sig, och 
dessa rättigheter anses hänföra sig till till
gångarna i fast driftställe i denna stat. 

IV. Till artiklarna 6, 13 och 22 

Inkomst av aktie eller annan andel i, med 
undantag för dividend från ett bo
stadsaktiebolag som avses i lagen den 17 
maj 1991 om bostadsaktiebolag 1991 
(80911991) eller annat finskt bolag av likar-

tad karaktär, eller vinst på grund av överlå
telse av, eller förmögenhet bestående av så
dan aktie eller andel, får beskattas i den av
talsslutande stat där den fasta egendom som 
bolaget innehar är belägen. 

V. Till artikel 7 

I fråga om artikel 7 styckena 1 och ·2, i 
fall då företag i en avtalsslutande stat säljer 
varor eller bedriver rörelse i den andra av
talsslutande staten genom ett fast driftställe 
beläget där, skall det fasta driftställets in
komst inte bestämmas på grund av det sam
manlagda belopp som företaget erhåller, 
utan endast på grund av den ersättning som 
är hänförlig till det fasta driftställets faktiska 
verksamhet i fråga om försäljningen eller 
rörelsen. I synnerhet i fråga om avtal om 
granskning, anskaffning, installation eller 
uppförande av industriell, kommersiell eller 
vetenskaplig utrustning eller lokaler, eller av 
offentliga arbeten, skall då företaget har ett 
fast driftställe, detta fasta driftställes inkomst 
inte bestämmas på grund av det totala belop
pet av avtalet, utan endast på grund av den 
del av avtalet som faktiskt genomförs av det 
fasta driftstället i den avtalsslutande stat där 
det fasta driftstället är beläget. Inkomst som 
hänför sig till den del av avtalet som ge
nomförs av företagets huvudkontor, beskat
tas endast i den avtalsslutande stat där före
taget har hemvist. 

VI. Till artikel 10 

Enligt finsk skattelagstiftning undanröjs 
ekonomisk dubbelbeskattning av inkomst 
som erhålls från bolag med hemvist i Fin
land genom att bevilja aktieägare med hem
vist i Finland en gottgörelse motsvarande en 
tredjedel av den dividend som betalas till 
aktieägaren. Om i dividenden inte ingår in
komstskatt för samfund till ett belopp av 
minst en tredjedel av den vinst som delats 
ut, bl.a. som en följd av utländsk dividend 
som det utdelande bolaget erhållit och som 
är undantagen från denna skatt, är företaget 
skyldigt att betala kompletteringsskatt till ett 
belopp som svarar mot det belopp med vil
ket det ovannämnda beloppet överstiger det 
belopp av inkomstskatt för samfund som 



faktiskt skall betalas. Utan hinder av denna 
allmänna regel skall kompletteringsskatt inte 
betalas i den utsträckning som bolaget för 
skatteåret i fråga delar ut utländsk dividend 
vidare och mottagaren av dividenden är ett 
bolag med hemvist i Nederländerna som 
varken direkt eller indirekt kontrolleras av 
sådana personer med hemvist i Finland som 
vid utgangen av samma skatteår direkt har 
ägt minst 25 procent av kapitalet i det bolag 
som betalar dividenden. 

VII. Till artiklarna 10, 11 och 12 

Om skatt har innehållits vid källan utöver 
det maximibelopp av skatt som avses i arti
kel 10, 11 eller 12, skall ansökning om åter
bäring av det överskjutande beloppet lämnas 
till den behöriga myndigheten i den avtals
slutande stat där skatten har innehållits inom 
fem år efter utgången av det kalenderår un
der vilket skatten innehållits. 

VIII. Till artikel 16 

1. I fråga om ett bolag med hemvist i Fin
land inbegriper uttrycket "annat liknande 
organ i bolag" förvaltningsråd i dess bety
delse enligt finsk bolagslagstiftning. 

2. I fråga om ett bolag med hemvist i 
Nederländerna inbegriper uttrycket "medlem 
i styrelse eller annat liknande organ i bolag" 
en "bestuurder" eller "commissaris" i deras 
betydelse enligt nederländsk bolagslagstift
ning. 

IX. Till artikel 18 

Om en person som har hemvist i en av
talsslutande stat vid den tidpunkt då avtalet 
blir tillämpligt efter denna tidpunkt fortsätter 
att erhålla pension eller annan liknande er
sättning med anledning av tidigare anställ
ning, eller livränta, som avses i artikel 18 
stycke 1, eller sådan pension som betalas 
enligt socialförsäkringslagstiftningen i den 
andra avtalsslutande staten, . som avses i 
stycke 3 av artikeln och till vilken rätt före
låg före denna tidpunkt, beskattas inkomsten 
endast i den förstnämnda staten. 

X. Till artikel 20 stycke 2 

Uttrycket "ersättningen utgör inkomst som 
är nödvändig för hans uppehälle" avser, 
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a) i frå~a om Finland de belopp av lön 
befriad fran skatt som en studerande eller 
praktikant som inte har hemvist i Finland 
och som med stöd av bestämmelserna i 6 § 
2 mom. lagen den 11 augusti 1978 
(627/1978) om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst och förmögenhet 
fastställs av skattestyrelsen, sådan denna be
stämmelse vid varje tidpunkt är ändrad utan 
att den allmänna principen i bestämmelsen 
har blivit påverkad, eller annan bestämmelse 
av huvudsakligen likartad karaktär som efter 
undertecknandet av avtalet kan komma att 
införas i lagstiftningen; 

b) i fråga om Nederländerna ett belopp 
som svarar mot det dubbla beloppet av det 
grundavdrag ("basisaftrek") som avses i in
komstskattelagen från 1964 (Wet op de in
komstenbelasting 1964), sådan denna be
stämmelse vid varje tidpunkt är ändrad utan 
att den allmänna principen i bestämmelsen 
har blivit påverkad, eller annan bestämmelse 
av huvudsakligen likartad karaktär som efter 
undertecknandet av avtalet kan komma att 
införas i lagstiftningen. 

XI. Till artikel 23 

Vid beräkningen av den nedsättning som 
avses i artikel 23 stycke 2 punkt b) skall den 
förmögenhet som avses i artikel 22 stycke 1 
beaktas till sitt värde minskat med värdet av 
de skulder som förmögenheten utgör säker
het för, och den förmögenhet som avses i 
artikel 22 stycke 2 skall beaktas till sitt vär
de minskat med värdet av de skulder som 
hänför sig till det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen. 

XII. Till artikel 26 

Om i ett avtal för att undvika dubbelbe
skattning som Finland senare ingår med en 
tredje stat som är medlem i Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) tas in bestämmelser om skiljeman
naförfarande, skall Republiken Finlands re
gering utan otillbörligt dröjsmål skriftligen 
på diplomatisk väg underrätta Konungariket 
Nederländernas regering därom och inleda 
förhandlingar med Konungariket Nederlän
dernas regering i syfte att ta in sådana be
stämmelser i det avtal som i dag underteck
nats med Nederländerna. 

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

Som skedde i Helsingfors den 28 decem
ber 1995 i två exemplar på engelska språket. 

För Republiken för Finlands regering: 

lira V iinanen 

För Konungariket Nederländernas regering: 

B. de B ruyn Ouboter 


