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Nr 57
(Finlands författningssamlings nr 164/2010)

Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst
Given i Helsingfors den 12 mars 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i New Delhi den 15 januari 2010 mellan Republiken Finland och
Republiken Indien ingångna avtalet för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra
RP 286/2009
FiUB 7/2010
RSv 15/2010
18—2010

kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.
2§
Närmare bestämmelser om verkställighe-
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ten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3§
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 12 mars 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Nr 58
(Finlands författningssamlings nr 458/2010)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern,
föreskrivs:
1§
Det i New Delhi den 15 januari 2010 mellan Republiken Finland och Republiken Indien ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst är i kraft
från den 19 april 2010 så som därom har
överenskommits.
Avtalet har godkänts av riksdagen den
2 mars 2010 och av republikens president
den 12 mars 2010. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 20 mars 2010.

3§
De bestämmelser i avtalet som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft såsom
förordning.

2§
Lagen den 12 mars 2010 om sättande i

4§
Denna förordning träder i kraft den 11 juni
2010.

kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Indien för
att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst (164/2010), som även Ålands lagting
för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den
11 juni 2010.

Helsingfors den 4 juni 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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(Översättning)
AVTAL

AGREEMENT

MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH
REPUBLIKEN INDIEN FÖR ATT
UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV
SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST

BETWEEN THE REPUBLIC OF
FINLAND AND THE REPUBLIC OF
INDIA FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

The Government of the Republic of
Republiken Finlands regering och RepubliFinland and the Government of the Republic
ken Indiens regering,
of India,
som önskar ingå ett avtal för att undvika
Desiring to conclude an Agreement for the
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och avoidance of double taxation and the prevenför att främja ekonomiskt samarbete mellan tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income and with a view to promoting ecode två länderna,
nomic co-operation between the two countries,
har kommit överens om följande:

Have agreed as follows:

Artikel 1

Article 1

Personer som omfattas av avtalet

Persons covered

Detta avtal tillämpas på personer som har
This Agreement shall apply to persons who
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda are residents of one or both of the Contractavtalsslutande staterna.
ing States.
Artikel 2

Article 2

Skatter som omfattas av avtalet

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on
income imposed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions or local
authorities, irrespective of the manner in
which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or
on elements of income, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total
amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agree3. De för närvarande utgående skatter, på

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats
eller dess politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters räkning, oberoende av
det sätt på vilket skatterna tas ut.
2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på
delar av inkomst, däri inbegripet skatter på
vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom och skatter på sammanlagda beloppet av företags lönebetalningar.
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vilka avtalet tillämpas, är:
a) i Finland:
1) de statliga inkomstskatterna;
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(nedan "finsk skatt").
b) i Indien, inkomstskatten, däri inbegripen
tilläggsavgift;
(nedan "indisk skatt").
4. Avtalet tillämpas även på skatter av
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela
varandra de betydelsefulla ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

ment shall apply are:
a) in Finland:
(i) the state income taxes (valtion tuloverot;
de statliga inkomstskatterna);
(ii) the corporate income tax (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund);
(iii) the communal tax (kunnallisvero;
kommunalskatten);
(iv) the church tax (kirkollisvero; kyrkoskatten);
(v) the tax withheld at source from interest
(korkotulon lähdevero; källskatten på ränteinkomst); and
(vi) the tax withheld at source from non residents' income (rajoitetusti verovelvollisen
lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig);
(hereinafter referred to as "Finnish tax");
b) in India, the income tax, including any
surcharge thereon;
(hereinafter referred to as " Indian tax").
4. The Agreement shall apply also to any
identical or substantially similar taxes that
are imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of
the Contracting States shall notify each other
of any significant changes that have been
made in their respective taxation laws.

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner

General definitions

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,
har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:
a) "Finland" avser Republiken Finland och
avser, då det används i geografisk bemärkelse, Republiken Finlands territorium och de till
Republiken Finlands territorialvatten gränsande områden, inom vilka Finland enligt
finsk lagstiftning och i överensstämmelse
med folkrätten äger utöva sina rättigheter
med avseende på utforskning och utnyttjande
av naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt i vattnen därpå;

1. For the purposes of this Agreement,
unless the context otherwise requires:

2) inkomstskatten för samfund;
3) kommunalskatten;
4) kyrkoskatten;
5) källskatten på ränteinkomst; och
6) källskatten för begränsat skattskyldig;

a) the term "Finland" means the Republic
of Finland and, when used in a geographical
sense, means the territory of the Republic of
Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within
which, under the laws of Finland and in accordance with international law, the rights of
Finland with respect to the exploration for
and exploitation of the natural resources of
the sea bed and its sub soil and of the superjacent waters may be exercised;
b) "Indien" avser Indiens territorium och
b) the term "India" means the territory of
omfattar territorialvatten och luftrummet India and includes the territorial sea and airovanför såväl som varje havsområde inom space above it, as well as any maritime zone
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vilket Indien enligt indisk lag och i överensstämmelse med folkrätten, FN:s havsrättskonvention däri inbegripen, äger utöva suveräna rättigheter, andra rättigheter och jurisdiktion;
c) "person" inbegriper fysisk person, bolag,
annan personsammanslutning och annan som
vid beskattningen behandlas som skattesubjekt enligt gällande skattelagar i avtalsslutande staterna;
d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom
juridisk person;
e) "en avtalsslutande stat" och "den andra
avtalsslutande staten" åsyftar Republiken Finland och Republiken Indien alltefter som
sammanhanget kräver;
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", beträffande en avtalsslutande stat, åsyftar:
1) fysisk person som har medborgarskap i
denna avtalsslutande stat; och
2) juridisk person eller annan sammanslutning som härleder sin status som sådan från
den lagstiftning som gäller i denna avtalsslutande stat;
h) "internationell trafik" åsyftar transport
med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;
i) "behörig myndighet" avser:
1) i Finland finansministeriet, dess befullmäktigade ombud eller den myndighet som
finansministeriet förordnar att vara behörig
myndighet;
2) i Indien the Finance Minister, Government of India eller hans befullmäktigade ombud;
j) "skatt" åsyftar finsk skatt eller indisk
skatt allteftersom sammanhanget kräver men
omfattar inte belopp som betalas i fall av brist
eller försummelse beträffande de skatter som
avses i detta avtal eller som utgörs av straffavgifter eller böter som hänför sig till dessa
skatter;

in which India has sovereign rights, other
rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international
law, including the U.N. Convention on the
Law of the Sea;
c) the term "person" includes an individual,
a company, a body of persons and any other
entity which is treated as a taxable unit under
the taxation laws in force in the respective
Contracting States;
d) the term "company" means any body
corporate or any entity that is treated as a
body corporate for tax purposes;
e) the term "a Contracting State" and "the
other Contracting State" mean the Republic
of Finland and the Republic of India as the
context requires;
f) the terms "enterprise of a Contracting
State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
(i) any individual possessing the nationality
of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the
laws in force in that Contracting State;
h) the term "international traffic" means
any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting
State;
i) the term "competent authority" means:
(i) in Finland, the Ministry of Finance, its
authorised representative or the authority
which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority;
(ii) in India, the Finance Minister, Government of India, or his authorised representative;
j) the term "tax" means Finnish or Indian
tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect
of any default or omission in relation to the
taxes to which this Agreement applies or
which represents a penalty or fine imposed
relating to those taxes;
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k) "skatteår" åsyftar:
k) the term "fiscal year" means:
1) i Finland "skatteåret" så som det definiei) in Finland, the "tax year" as defined in
ras i finsk inkomstskattelagstiftning;
the taxation laws of Finland relating to income tax;
2) i Indien det räkenskapsår som börjar den
ii) In India, the financial year beginning on
1 april.
the 1st day of April.
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
2. As regards the application of the Agreevid någon tidpunkt anses, såvida inte sam- ment at any time by a Contracting State, any
manhanget föranleder annat, varje uttryck term not defined therein shall, unless the consom inte definierats i avtalet ha den betydelse text otherwise requires, have the meaning
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt that it has at that time under the law of that
den statens lagstiftning i fråga om sådana State for the purposes of the taxes to which
skatter på vilka avtalet tillämpas, och den be- the Agreement applies, any meaning under
tydelse som uttrycket har enligt tillämplig the applicable tax laws of that State prevailskattelagstiftning i denna stat äger företräde ing over a meaning given to the term under
framför den betydelse uttrycket ges i annan other laws of that State.
lagstiftning i denna stat.
Artikel 4

Article 4

Hemvist

Residence

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning,
plats för registrering eller annan liknande
omständighet, och inbegriper också denna
stat och politisk underavdelning, offentligrättsligt samfund eller lokal myndighet i denna stat. Uttrycket inbegriper emellertid inte
person som är skattskyldig i denna stat endast
för inkomst från källa i denna stat.

1. For the purposes of this Agreement, the
term "resident of a Contracting State" means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place
of incorporation (registration) or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision, statutory body or local authority
thereof. This term, however, does not include
any person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that
State.
2. Where by reason of the provisions of
paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only
of the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent
home available to him in both States, he shall
be deemed to be a resident only of the State
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of
vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an ha-

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:
a) han anses ha hemvist endast i den stat där
han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande; om han har en sådan bostad
i båda staterna, anses han ha hemvist endast 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 förfogande,
anses han ha hemvist endast i den stat där han
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stadigvarande vistas;
c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast 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, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna försöka avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.
3. Då på grund av bestämmelserna i stycke
1 i denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse bestämma i vilken stat personen vid tillämpningen av detta avtal skall anses ha hemvist med beaktande av plats för
grundande, plats för verklig ledning och
andra relevanta omständigheter.

bitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States
or in neither of them, he shall be deemed to
be a resident only of the State of which he is
a national;
d) if he is a national of both States or of
neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Artikel 5

Article 5

Fast driftställe

Permanent establishment

3. Where by reason of the provisions of
paragraph 1 of this Article, a person other
than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of
the Contracting States shall determine by
mutual agreement the State of which the person shall be deemed to be a resident for the
purposes of this Agreement having regard to
the person’s place of incorporation, the place
of effective management and any other relevant factors.

1. For the purposes of this Agreement, the
1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande term "permanent establishment" means a
plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö- fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.
carried on.
2. The term "permanent establishment" in2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särcludes especially:
skilt:
a) a place of management;
a) plats för företagsledning;
b) a branch;
b) filial;
c) an office;
c) kontor;
d) a factory;
d) fabrik;
e) a workshop;
e) verkstad;
f) a sales outlet;
f) försäljningsställe;
g) a warehouse in relation to a person prog) lagerlokal i fråga om person som tillhanviding storage facilities for others;
dahåller lagringsutrymme till andra;
h) a farm, plantation or other place where
h) jordbruk, plantage eller annan plats där
lantbruk, skogsbruk, odling eller verksamhet i agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and
anslutning därtill bedrivs; och
i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any
i) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller
other place of extraction of natural resources.
annan plats för utvinning av naturtillgångar.
3. The term ‘permanent establishment’
3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar ocklikewise encompasses:
så:
a) A building site or construction, installaa) Plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsverksamhet el- tion or assembly project or supervisory acler övervakningsverksamhet i anslutning där- tivities in connection therewith only if such
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till, men endast om verksamheten pågår under
mer än sex månader.
b) Anskaffning av tjänster, häri inbegripna
konsulttjänster, av ett företag genom arbetstagare eller annan personal som anställs av
företaget för detta ändamål, men endast om
detta slag av verksamhet pågår (i samma eller
sammanhanget projekt) i en avtalsslutande
stat under en tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod.
4. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:
a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget
tillhöriga varor;
b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning;
c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling 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 företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;
f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera
verksamheter som anges i punkterna a)—e),
under förutsättning att hela den verksamhet
som bedrivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
art.
5. Om person, som inte är sådan oberoende
representant på vilken stycke 7 tillämpas, är
verksam i en avtalsslutande stat för ett företag
i den andra avtalsslutande staten, anses detta
företag — utan hinder av bestämmelserna i
styckena 1 och 2 — ha fast driftställe i den
förstnämnda staten i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget,
om:
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site, project or activities last more than six
months.
b) The furnishing of services, including
consultancy services, by an enterprise
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but
only where activities of that nature continue
(for the same or connected project) within a
Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any 12month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or
merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage or display;
c) the maintenance of a stock of goods or
merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of
business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentioned in sub paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than
an agent of an independent status to whom
paragraph 7 applies — is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of
the other Contracting State, that enterprise
shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting
State in respect of any activities which that
person undertakes for the enterprise, if such a
person:
a) han i denna stat har och där regelmässigt
a) has and habitually exercises in that State
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använder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn samt den verksamhet som denna person
bedriver inte är begränsad till sådan som anges i stycke 4 och som — om den bedrevs
från en stadigvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda stycke;
eller
b) han inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den förstnämnda staten innehar varulager från vilket han regelbundet lämnar ut
varor för företagets räkning;
c) han regelmässigt bekräftar order i den
förstnämnda staten uteslutande eller nästan
uteslutande för själva företaget.
6. Utan hinder av de föregående bestämmelserna i denna artikel anses försäkringsföretag i en avtalsslutande stat, med undantag
för återförsäkring, ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten om företaget uppbär premier inom denna andra stats område
eller försäkrar risker där genom person som
inte är sådan oberoende representant på vilken stycke 7 tillämpas.
7. 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, kommissionär
eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan
representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företagets
räkning, anses han emellertid inte vara sådan
oberoende representant som avses i detta
stycke.
8. 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.

an authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, unless the activities
of such person are limited to those mentioned
in paragraph 4 which, if exercised through a
fixed place of business, would not make this
fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
b) has no such authority, but habitually
maintains in the first-mentioned State a stock
of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf
of the enterprise;
c) habitually secures orders in the firstmentioned State, wholly or almost wholly for
the enterprise itself.
6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise
of a Contracting State shall, except in regard
to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting
State if it collects premiums in the territory
of that other State or insures risks situated
therein through a person other than an agent
of an independent status to whom paragraph
7 applies.
7. An enterprise shall not be deemed to
have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on
business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of
an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of
their business. However, when the activities
of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he
will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this
paragraph.
8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of
the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether
through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.
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Artikel 6

Article 6

Inkomst av fast egendom

Income from immovable property

1. Inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.
2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privaträtten om
fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång; skepp och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

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

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall
have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in
any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or
fixed payments as consideration for the
working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources;
ships, boats and aircraft shall not be regarded
as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable property.
4. Where the ownership of shares or other
corporate rights in a company entitles the
owner of such shares or corporate rights to
the enjoyment of immovable property held
by the company, the income from the direct
use, letting, or use in any other form of such
right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1 and 3
shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income
from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artikel 7

Article 7

Inkomst av rörelse

Business profits

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på
inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.
4. Om innehav av aktier eller andra andelar
i bolag berättigar ägaren av aktierna eller andelarna att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller
annan användning av sådan besittningsrätt,
beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av1. The profits of an enterprise of a Contalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i tracting State shall be taxable only in that
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö- State unless the enterprise carries on business
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relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till
det fasta driftstället.
2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i stycke 3 föranleder 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 bedrivit 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 de avdragsgilla utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets
ledning och allmänna förvaltning, oavsett om
utgifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes i överensstämmelse med de bestämmelser och begränsningar som gäller enligt lagstiftningen i
denna stat. Avdrag medges emellertid inte för
belopp som det fasta driftstället betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget
tillhörigt kontor (om beloppen utgör annat än
ersättning för faktiska kostnader) i form av
royalty, avgift eller annan liknande betalning
för nyttjandet av patent, know-how eller annan rättighet, eller i form av provision eller
annan ersättning för särskilda tjänster eller för
företagsledning eller, utom i fråga om bankföretag, i form av ränta på medel som lånats
ut till det fasta driftstället. På samma sätt beaktas vid bestämmandet av fast driftställes
inkomst inte belopp som det fasta driftstället
debiterat företagets huvudkontor eller annat
företaget tillhörigt kontor (om beloppen utgör
annat än ersättning för faktiska kostnader) i
form av royalty, avgift eller annan liknande
ersättning för nyttjandet av patent, know-how
eller annan rättighet, eller i form av provision
eller annan ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller, utom i fråga om
bankföretag, i form av ränta på medel som lånats ut till företagets huvudkontor eller annat

in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the
enterprise carries on business as aforesaid,
the profits of the enterprise may be taxed in
the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3,
where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar
activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the
purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the
provisions of and subject to the limitations of
the tax laws of that State. However, no such
deduction shall be allowed in respect of
amounts, if any, paid (otherwise than towards
reimbursement of actual expenses) by the
permanent establishment to the head office of
the enterprise or any of its other offices, by
way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, knowhow or other rights, or by way of commission
or other charges for specific services performed or for management, or, except in the
case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be
taken, in the determination of the profits of a
permanent establishment, for amounts
charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent
establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of
royalties, fees or other similar payments in
return for the use of patents, know-how or
other rights, or by way of commission or
other charges for specific services performed
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företaget tillhörigt kontor.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast
driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av
företaget, hindrar bestämmelserna i stycke 2
inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används
skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.
5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe
endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg för företaget.
6. Vid tillämpningen av föregående stycken
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.
7. 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.
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or for management, or, except in the case of a
banking enterprise, by way of interest on
moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
4. Insofar as it has been customary in a
Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on
the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph 2 shall preclude that
Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as
may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the
result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income
which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjöfart och luftfart

Shipping and air transport

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande
stat förvärvar genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.
2. Om sjöfartsföretag 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 avtalsslutande stat där
skeppets redare har hemvist.

1. Profits of an enterprise of a Contracting
State from the operation of ships or aircraft
in international traffic shall be taxable only in
that State.
2. If the place of effective management of a
shipping enterprise is aboard a ship, then it
shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of
the ship is situated, or, if there is no such
home harbor, in the Contracting State of
which the operator of the ship is a resident.
3. Profits of an enterprise of a Contracting
State from the use, maintenance or rental of
containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or mer-

3. Inkomst, som företag i en avtalsslutande
stat förvärvar genom användning, underhåll
eller uthyrning av container (häri inbegripet
släpvagn, pråm och motsvarande utrustning
för transport av container) som används för
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varutransport i internationell trafik, beskattas
endast i denna stat, utom då containern används för varutransport uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten.

chandise in international traffic shall be taxable only in that State, except where such
containers are used for the transport of goods
or merchandise solely between places within
the other Contracting State.
4. For the purposes of this Article interest
on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic
shall be regarded as profits derived from the
operation of such ships or aircraft if they are
integral to the carrying on of such business,
and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. Vid tillämpningen av denna artikel anses
ränta på penningmedel som har direkt samband med användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik vara inkomst som
härrör från användningen av sådana skepp eller luftfartyg om penningmedlen är en integrerad del av bedrivande av sådan verksamhet, och bestämmelserna i artikel 11 skall inte
tillämpas i fråga om sådan ränta.
5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 till5. The provisions of paragraphs 1 and 3
lämpas även på inkomst som förvärvas ge- shall also apply to profits from the participanom deltagande i en pool, ett gemensamt fö- tion in a pool, a joint business or an internaretag eller en internationell driftsorganisation. tional operating agency.
Artikel 9

Article 9

Företag med intressegemenskap

Associated enterprises

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt
eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen 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 part som ett företag i den andra parten eller äger del i båda dessa företags kapital,
iakttas följande:
Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som
utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren i
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.
2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar — och
i överensstämmelse därmed beskattar — inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or
indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in
the profits of an enterprise of that State —
and taxes accordingly — profits on which an
enterprise of the other Contracting State has
been charged to tax in that other State and the
profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first
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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 inkomsten där, om denna
andra stat anser justeringen vara berättigad.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those
which would have been made between independent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other
provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

Artikel 10

Article 10

Dividend

Dividends

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 den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är en
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 10 procent
av dividendens bruttobelopp.
Detta stycke berör inte bolagets beskattning
för vinst av vilken dividenden betalas.

1. Dividends paid by a company which is a
resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.
2. However, such dividends may also be
taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a
resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed 10 per cent of
the gross amount of the dividends.
This paragraph shall not affect the taxation
of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other
rights, not being debt claims, participating in
profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by
the laws of the State of which the company
making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively con-

3. Med uttrycket "dividend" förstås i denna
artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av
aktier.
4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilllämpas inte, om den verklige innehavaren av
förmånen av dividenden har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, där det bolag som
betalar dividenden har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken dividenden betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
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let eller den stadigvarande anordningen. I så- nected with such permanent establishment or
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 fixed base. In such case the provisions of Arrespektive artikel 14.
ticle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.
5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan5. Where a company which is a resident of
de stat förvärvar inkomst från den andra av- a Contracting State derives profits or income
talsslutande staten, får denna andra stat inte from the other Contracting State, that other
beskatta dividend som bolaget betalar, utom i State may not impose any tax on the dividen mån dividenden betalas till person med dends paid by the company, except insofar as
hemvist i denna andra stat eller i den mån den such dividends are paid to a resident of that
andel på grund av vilken dividenden betalas other State or insofar as the holding in reäger verkligt samband med fast driftställe i spect of which the dividends are paid is efdenna andra stat, och ej heller på bolagets fectively connected with a permanent estabicke utdelade vinst ta ut en skatt, även om di- lishment or a fixed base situated in that other
videnden eller den icke utdelade vinsten helt State, nor subject the company's undistribeller delvis utgörs av inkomst som uppkom- uted profits to a tax on the company's undismit i denna andra stat.
tributed profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such
other State.
Artikel 11

Article 11

Ränta

Interest

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande
stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.
2. Räntan får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
verklige innehavaren av förmånen av räntan
är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av räntans bruttobelopp.
3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke
2 beskattas:
a) ränta, som härrör från Indien, endast i
Finland, om räntan betalas till:
1) Finska staten, finsk lokal myndighet eller
finskt offentligrättsligt samfund;
2) Fonden för industriellt samarbete Ab
(FINNFUND), Finlands Exportkredit Ab eller
FINNVERA som helt eller huvudsakligen ägs
av Finska staten eller annan inrättning som de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna sinsemellan kan komma överens om;

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

2. However, such interest may also be
taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed 10 per cent of
the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
a) interest arising in India shall be taxable
only in Finland if the interest is paid to:
(i) the State of Finland, or a local authority
or a statutory body thereof;
(ii) the Finnish Fund for Industrial Co operation (FINNFUND), Finnish Export Credit
or the FINNVERA, which are wholly or
mainly owned by the State of Finland or any
other institution, as may be agreed from time
to time between the competent authorities of
the Contracting States;
b) ränta, som härrör från Finland, endast i
b) interest arising in Finland shall be taxIndien, om räntan betalas till:
able only in India if the interest is paid to:
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1) Indiska staten eller dess politiska underavdelning eller lokala myndighet eller offentligrättsliga samfund;
2) the Reserve Bank of India, the ExportImport Bank of India eller the National Housing Bank, som helt eller huvudsakligen ägs
av indiska staten och eller annan inrättning
som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna sinsemellan kan komma
överens om;
c) ränta som härrör från en avtalsslutande
stat och betalas med anledning av ett lån som
garanteras av någon av de enheter som nämns
eller avses i punkt a) eller b) till en person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
beskattas endast i denna andra stat.
4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt
till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av
obligationer eller debentures, däri inbegripna
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgifter på grund av sen betalning
anses inte som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.
5. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilllämpas inte, om den verklige innehavaren av
förmånen av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.
6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är person med hemvist
i denna stat. Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed förpliktelsen att betala räntan uppkommit, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadig-

519

(i) the Government of India, or a political
subdivision, or a local authority or a statutory
body thereof;
(ii) the Reserve Bank of India, the ExportImport Bank of India or the National Housing Bank, which are wholly or mainly owned
by the Government of India or any other institution, as may be agreed from time to time
between the competent authorities of the
Contracting States;
c) interest arising in a Contracting State on
a loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub paragraph a) or
sub paragraph b) and paid to a resident of the
other Contracting State shall be taxable only
in that other State.
4. The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every
kind, whether or not secured by mortgage
and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular,
income from government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges
for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt claim in respect
of which the interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid
was incurred, and such interest is borne by
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varande anordningen, anses räntan härröra such permanent establishment or fixed base,
från den stat där det fasta driftstället eller den then such interest shall be deemed to arise in
stadigvarande anordningen finns.
the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Då på grund av särskilda förbindelser
7. Where, by reason of a special relationmellan utbetalaren och den verklige inneha- ship between the payer and the beneficial
varen av förmånen av räntan eller mellan dem owner or between both of them and some
båda och annan person räntebeloppet, med other person, the amount of the interest, havhänsyn till den fordran för vilken räntan beta- ing regard to the debt claim for which it is
las, överstiger det belopp som skulle ha avta- paid, exceeds the amount which would have
lats mellan utbetalaren och den verklige inne- been agreed upon by the payer and the benehavaren av förmånen av räntan om sådana ficial owner in the absence of such relationförbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm- ship, the provisions of this Article shall apply
melserna i denna artikel endast på sistnämnda only to the last mentioned amount. In such
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande case, the excess part of the payments shall
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals- remain taxable according to the laws of each
slutande staten med iakttagande av övriga be- Contracting State, due regard being had to
stämmelser i detta avtal.
the other provisions of this Agreement.
Artikel 12

Article 12

Royalty och ersättning för teknisk service

Royalties and fees for technical services

1. Royalty eller ersättning för teknisk service, som härrör från en avtalsslutande stat och
som betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.
2. Royaltyn eller ersättningen för teknisk
service får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken de härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn är
en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 10 procent av bruttobeloppet av royaltyn eller ersättningen för teknisk service.
3. a) Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm samt film eller band för televisions- eller radiosändning), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt
recept eller hemlig tillverkningsmetod eller
för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön
av industriell, kommersiell eller vetenskaplig
natur.

1. Royalties or fees for technical services
arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may
be taxed in that other State.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the royalties or fees for technical
services.
3. a) The term "royalties" as used in this
Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right
to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work including cinematograph
films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment,
or for information concerning industrial,
commercial or scientific experience.
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service" förstås i denna artikel varje slags betalning (med undantag av sådan betalning
som nämns i artiklarna 14 och 15 i detta avtal) som utgör ersättning för tjänster av ledarskap eller för tekniska tjänster eller konsulttjänster, häri inbegripet tillhandahållande av
tjänster av teknisk eller annan personal.
4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilllämpas inte, om den verklige innehavaren av
förmånen av royaltyn eller ersättningen för
teknisk service har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn eller
ersättningen för teknisk service 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 eller ersättningen för teknisk
service betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
5. Royalty eller ersättning för teknisk service anses härröra från en avtalsslutande stat,
om utbetalaren är den staten själv, politisk
underavdelning, lokal myndighet eller person
med hemvist i denna stat. Om emellertid den
rättighet eller den egendom i fråga om vilken
royalty betalas nyttjas i en avtalsslutande stat
eller ersättningen för teknisk service hänför
sig till service som utförs i en avtalsslutande
stat, anses royaltyn eller ersättningen för teknisk service härröra från den avtalsslutande
stat där rättigheten eller egendomen nyttjas
eller service utförs. Om emellertid den person
som betalar royaltyn eller ersättningen för
teknisk service, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed förpliktelsen att betala royaltyn eller ersättningen för
teknisk services uppkommit, och royaltyn eller ersättningen för teknisk service belastar
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses royaltyn eller ersättningen
för teknisk service härröra från den stat där
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.
6. Då på grund av särskilda förbindelser
mellan utbetalaren och den verklige inneha-
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b) The term "fees for technical services" as
used in this Article means payments of any
kind, other than those mentioned in Articles
14 and 15 of this Agreement as consideration
for managerial or technical or consultancy
services, including the provision of services
of technical or other personnel.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply if the beneficial owner of the
royalties or fees for technical services, being
a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in
which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is
effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.
5. Royalties or fees for technical services
shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the right
or property for which the royalties are paid is
used within a Contracting State or the fees
for technical services relate to services performed, within a Contracting State, then such
royalties or fees for technical services shall
be deemed to arise in the State in which the
right or property is used or the services are
performed. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in
connection with which the liability to pay the
royalties or fees for technical services was
incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent
establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be
deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is
situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
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varen av förmånen av royaltyn eller mellan
dem båda och annan person royaltybeloppet,
med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

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

Artikel 13
Realisationsvinst

Article 13
Capital gains

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 eller av aktier i ett bolag
vars tillgångar huvudsakligen består av sådan
egendom, får beskattas i denna andra stat.
2. Vinst på grund av överlåtelse av lös
egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva självständig 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 företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.
3. Vinst, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar 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 luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.
4. Vinst, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar genom överlåtelse av container
(häri inbegripet släpvagn, pråm och motsvarande utrustning för transport av container)
som används för varutransport, beskattas endast i denna stat, utom då containern används
för varutransport uteslutande mellan platser i
den andra avtalsslutande staten.

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of
Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of
which consist mainly of such property may
be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable
property forming part of the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a
resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be taxable only
in that State.
4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of containers (including trailers, barges and related
equipment for the transport of containers)
used for the transport of goods or merchandise shall be taxable only in that State, except
where such containers are used for the transport of goods or merchandise solely between
places within the other Contracting State.
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5. Vinst på grund av överlåtelse av andra
aktier i ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat än sådana som avses i stycke 1 får
beskattas i denna stat.
6. 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
hemvist.

5. Gains from the alienation of shares other
than those mentioned in paragraph 1 in a
company which is a resident of a Contracting
State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which
the alienator is a resident.

Artikel 14

Article 14

Självständig yrkesutövning

Independent personal services

1. Inkomst, som fysisk person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar genom att
utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat utom i
följande fall då inkomsten även får beskattas i
den andra avtalsslutande staten:

1. Income derived by an individual who is
a resident of a Contracting State from the
performance of professional services or other
independent activities of a similar character
shall be taxable only in that State except in
the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:
a) if he has a fixed base regularly available
to him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities; in that
case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that
other State; or

a) om han i den andra avtalsslutande staten
har stadigvarande anordning, som regelmässigt står i hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del
av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra
stat; eller
b) om han vistas i den andra avtalsslutande
staten under tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt är eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, som börjar eller
slutar under skatteåret i fråga; i sådant fall får
endast så stor del av inkomsten som förvärvas
från den verksamhet som han bedriver i denna andra stat beskattas i denna andra stat.
2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

b) if his stay in the other Contracting State
is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months commencing or ending in
the fiscal year concerned; in that case, only
so much of the income as is derived from his
activities performed in that other State may
be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

Artikel 15

Article 15

Enskild tjänst

Dependent personal services

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,
1. Subject to the provisions of Articles 16,
18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön 18, 19, and 20 salaries, wages and other simi-
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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 avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke
1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete
som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om:
a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
skatteåret 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 arbetsgivaren har i den andra staten.
3. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

lar remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless
the employment is exercised in the other
Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State
for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days within any twelve month
period commencing or ending in the fiscal
year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf
of, an employer who is not a resident of the
other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State,
may be taxed in that State.

Artikel 16

Article 16

Styrelsearvode

Directors’ fees

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

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

Artikel 17

Article 17

Artister och idrottsutövare

Artistes and sportspersons

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik1. Notwithstanding the provisions of Artilarna 14 och 15 får inkomst, som person med cles 14 and 15, income derived by a resident
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge- of a Contracting State as an entertainer, such
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nom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av idrottsutövare, beskattas i denna andra stat.
2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller idrottsutövare bedriver i denna egenskap, inte
tillfaller underhållningsartisten eller idrottsutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller idrottsutövaren bedriver verksamheten.
3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilllämpas inte på inkomst som förvärvas genom
verksamhet bedriven i en avtalsslutande stat
av en underhållningsartist eller idrottsutövare,
om besöket i denna stat helt eller huvudsakligen finansieras med allmänna medel av den
andra avtalsslutande staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet. I sådant
fall beskattas inkomsten enligt bestämmelserna i artikel 7, 14 eller 15.

as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.

Artikel 18

Article 18

Pension, livränta och liknande ersättning

Pensions, annuities and similar payments

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19
stycke 2 föranleder annat, beskattas pension
och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke
1, och om inte bestämmelserna i artikel 19
stycke 2 föranleder annat, får pension och annan förmån, oavsett om den är periodisk eller
utgår i form av engångsersättning, som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i en
avtalsslutande stat, eller enligt en allmän ordning för annan social trygghet som gäller i en
avtalsslutande stat, eller livränta, som härrör
från en avtalsslutande stat, beskattas i denna
stat.
3. Med uttrycket "livränta" förstås i denna
artikel ett fastställt belopp som betalas till fysisk person periodiskt på fastställda tider un-

1. Subject to the provisions of paragraph 2
of Article 19, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment paid to a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsperson himself
but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14
and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or
sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an
entertainer or a sportsperson if the visit to
that State is wholly or mainly supported by
public funds of the other Contracting State or
a political sub-division or a local authority
thereof. In such case, the income shall be
taxable in accordance with the provisions of
Article 7 or Article 14 or Article 15, as the
case may be.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, and subject to the provisions of
paragraph 2 of Article 19, pensions paid and
other benefits, whether periodic or lump sum
compensation, awarded under the social security legislation of a Contracting State or
under any public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes, or
any annuity arising in a Contracting State,
may be taxed in that State.
3. The term "annuity" as used in this Article means a stated sum payable periodically
to an individual at stated times during his
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der personens livstid eller under en angiven
eller fastställbar 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).

life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other
than services rendered).

Artikel 19

Article 19

Offentlig tjänst

Government service

1. a) Lön och annan liknande ersättning
(med undantag för pension), som betalas av
en avtalsslutande stat, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund till
fysisk person på grund av arbete som utförs i
denna stats, underavdelnings, myndighets eller samfunds tjänst, beskattas endast i denna
stat.
b) Sådan lön och annan liknande ersättning
beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat
och personen i fråga har hemvist i denna stat
och:
1) är medborgare i denna stat; eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande
för att utföra arbetet.

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or a political subdivision, a
statutory body or a local authority thereof to
an individual in respect of services rendered
to that State or subdivision, body or authority
shall be taxable only in that State.

2. a) Pension, som betalas av, eller från
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats, underavdelnings, myndighets eller samfunds tjänst, beskattas endast i denna stat.
b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om
personen i fråga har hemvist i och är medborgare i denna stat.
3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17
och 18 tillämpas på lön och annan liknande
ersättning 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 eller
lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund.

b) However, such salaries, wages and other
similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:
(i)is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State
solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds
created by, a Contracting State or a political
subdivision, a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision,
body or authority shall be taxable only in that
State.
b) However, such pension shall be taxable
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of,
that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and
18 shall apply to salaries, wages and other
similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State
or a political subdivision, a statutory body or
a local authority thereof.
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Artikel 20

Article 20

Studerande och praktikanter

Students and trainees

1. Studerande, lärling eller affärs-, industri-,
lantbruks- eller skogsbrukspraktikant, som
har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.
2. Studerande vid universitet eller annan
anstalt för högre undervisning i en avtalsslutande stat eller lärling eller affärs-, industri-,
lantbruks- eller skogsbrukspraktikant, 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 under
tidrymd som inte överstiger 183 dagar, beskattas inte i denna andra stat för ersättning
som uppbärs för arbete i denna stat, under
förutsättning att arbetet har anslutning till
hans studier eller utbildning och ersättningen
utgör inkomst som är nödvändig för hans uppehälle.

1. Payments which a student, or an apprentice or business, technical, agricultural or
forestry trainee, who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident
of the other Contracting State and who is
present in the first mentioned State solely for
the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance,
education or training shall not be taxed in
that State, provided that such payments arise
from sources outside that State.
2. A student at a university or other institution for higher education in a Contracting
State, or an apprentice or business, technical,
agricultural or forestry trainee, who is or was
immediately before visiting the other Contracting State a resident of the first mentioned
State and who is present in the other Contracting State for a continuous period not exceeding 183 days, shall not be taxed in that
other State in respect of remuneration for
services rendered in that State, provided that
the services are in connection with his studies
or training and the remuneration constitutes
earnings necessary for his maintenance.

Artikel 21

Article 21

Annan inkomst

Other income

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 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 inkomsten betalas äger verkligt samband med

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not
apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph
2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other
State independent personal services from a
fixed base situated therein, and the right or
property in respect of which the income is
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det fasta driftstället eller den stadigvarande paid is effectively connected with such peranordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- manent establishment or fixed base. In such
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.
3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke3. Notwithstanding the provisions of parana 1 och 2 i denna artikel, får inkomst som graphs 1 and 2 of this Article, items of inperson med hemvist i en avtalsslutande stat come of a resident of a Contracting State not
förvärvar och som inte behandlas i föregåen- dealt with in the foregoing Articles of this
de artiklar av detta avtal och som härrör från Agreement and arising in the other Contractden andra staten, beskattas i denna andra stat. ing State may be taxed in that other State.
Artikel 22

Article 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

Elimination of double taxation

1. Om inte bestämmelserna i finsk lagstiftning om undanröjande av internationell dubbelbeskattning föranleder annat (vilket inte
skall påverka den allmänna princip som anges
här), undanröjs dubbelbeskattning i Finland
på följande sätt:
a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Indien, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
föranleder annat, från denna persons finska
skatt avräkna ett belopp motsvarande den indiska skatt som betalats enligt indisk lagstiftning och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst som den på vilken
den finska skatten beräknas.

1. Subject to the provisions of Finnish law
regarding the elimination of international
double taxation (which shall not affect the
general principle hereof), double taxation
shall be eliminated in Finland as follows:

b) Dividend från bolag med hemvist i Indien till bolag med hemvist i Finland är undantagen från finsk skatt, om mottagaren direkt
behärskar minst 10 procent av röstetalet i det
bolag som betalar dividenden.
2. I Indien undanröjs dubbelbeskattning på
följande sätt:
Om person med hemvist i Indien förvärvar
inkomst som enligt bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Finland, skall Indien från
skatt på denna persons inkomst avräkna ett
belopp motsvarande den skatt som betalats i
Finland. Avräkningsbeloppet skall emellertid
inte överstiga den del av skatt, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i Finland.

a) Where a resident of Finland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Finland shall, subject to the provisions of
sub paragraph b), allow as a deduction from
the Finnish tax of that person, an amount
equal to the Indian tax paid under Indian law
and in accordance with the Agreement, as
computed by reference to the same income
by reference to which the Finnish tax is computed.
b) Dividends paid by a company being a
resident of India to a company which is a
resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power
in the company paying the dividends shall be
exempt from Finnish tax.
2. In India double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of India derives income
which, in accordance with the provisions of
this Agreement, may be taxed in Finland, India shall allow as a deduction from the tax on
the income of that resident, an amount equal
to the tax paid in Finland. Such deduction
shall not, however, exceed that portion of the
tax as computed before the deduction is
given, which is attributable, as the case may
be, to the income which may be taxed in
Finland.

Nr 58

529

3. Om inkomst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar, enligt bestämmelse i detta avtal är undantagen från
skatt i denna stat, får denna stat likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna
persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt.

3. Where in accordance with any provision
of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from
tax in that Contracting State, that State may
nevertheless, in calculating the amount of tax
on the remaining income of such person, take
into account the exempted income.

Artikel 23

Article 23

Förbud mot diskriminering

Non discrimination

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 medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden,
särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna
i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även
på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

1. Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances, in particular
with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding
the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of
the Contracting States.

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 skyldighet för en
avtalsslutande stat att medge person med
hemvist i den andra avtalsslutande 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. Denna bestämmelse anses inte
hindra en avtalsslutande stat från att beskatta
inkomst, som förvärvas av fast driftställe som
bolag i den andra avtalsslutande staten har i
den förstnämnda staten, enligt en högre skattesats än den som tillämpas på inkomst som
förvärvas av liknande bolag i den förstnämnda staten. Denna bestämmelse anses inte heller strida mot bestämmelserna i stycke 3 av
artikel 7.
3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 stycke 1, artikel 11 stycke 7 eller artikel

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises
of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed
as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of civil
status or family responsibilities which it
grants to its own residents. This provision
shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a
permanent establishment which a company
of the other Contracting State has in the first
mentioned State at a rate of tax which is
higher than that imposed on the profits of a
similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with
the provisions of paragraph 3 of Article 7.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article
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12 stycke 6 tillämpas, är ränta, royalty och
annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är eller kan
bli underkastat.
5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel
2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the
capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first mentioned
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises
of the first mentioned State are or may be
subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Artikel 24

Article 24

Ömsesidig överenskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en avtalsslutande
stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tilllämpning av artikel 23 stycke 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken
skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om
den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot 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 ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1
of Article 23, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case must be
presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in accordance with the provisions of the
Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a
satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view
to the avoidance of taxation which is not in
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let. Överenskommelse som träffats genomförs accordance with the Agreement. Any agreeutan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande ment reached shall be implemented notwithstaternas interna lagstiftning.
standing any time limits in the domestic law
of the Contracting States.
3. De behöriga myndigheterna i de avtals3. The competent authorities of the Conslutande staterna skall genom ömsesidig tracting States shall endeavour to resolve by
överenskommelse söka avgöra svårigheter el- mutual agreement any difficulties or doubts
ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om arising as to the interpretation or application
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De of the Agreement. They may also consult tokan även överlägga i syfte att undanröja dub- gether for the elimination of double taxation
belbeskattning i fall som inte regleras i avta- in cases not provided for in the Agreement.
let.
4. De behöriga myndigheterna i de avtals4. The competent authorities of the Conslutande staterna kan träda i direkt förbindel- tracting States may communicate with each
se med varandra, också inom en kommission other directly, including through a joint
som består av dem själva eller representanter commission consisting of themselves or their
för dem i syfte att träffa överenskommelse i representatives, for the purpose of reaching
den mening som avses i föregående stycken.
an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

Artikel 25

Article 25

Utbyte av upplysningar

Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar (däri inbegripna dokument eller bestyrkta kopior av dokument) som är förutsebart väsentliga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter av
varje slag och beskaffenhet som påförs för de
avtalsslutande staternas, eller deras politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters
räkning, i den mån beskattningen enligt denna
lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av artiklar 1
och 2.
2. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit på grund av stycke 1 skall behandlas
såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt denna stats interna
lagstiftning och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripna domstolar
och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som nämns i stycke 1,
eller handlägger åtal eller besvär i fråga om
dessa skatter, eller har tillsyn över ovannämnd verksamhet. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies
of the documents) as is foreseeably relevant
for carrying out the provisions of this
Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or of their local
authorities, insofar as the taxation thereunder
is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of
that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to, the taxes referred to
in paragraph 1, or the oversight of the above.
Such persons or authorities shall use the in-
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endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.
3. Bestämmelserna i stycken 1 och 2 anses
inte medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att:
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker
från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;
b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;
c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).
4. Om en avtalsslutande stat ber om upplysningar enligt denna artikel, skall den andra
avtalsslutande staten använda sina medel för
informationssökning för att inhämta dessa
upplysningar, fastän denna andra stat kanske
inte behöver dessa upplysningar för sina egna
skattemässiga ändamål. Skyldigheten enligt
bestämmelserna i den föregående satsen är
underkastad begränsningar i stycke 3, men
dessa begränsningar kan under inga omständigheter anses berättiga en avtalsslutande stat
att vägra att förmedla upplysningar endast
därför att den inte har nationellt intresse i fråga om sådana upplysningar.
5. Under inga omständigheter kan bestämmelser i stycke 3 anses tillåta att en avtalsslutande stat vägrar att förmedla upplysningar
endast därför att upplysningarna är i besittning av en bank, annan penninginrättning,
förmedlare, representant eller god man eller
därför att upplysningarna berör egendomandelar i en person.

formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose
on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at
variance with the law and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;
b) to supply information which is not obtainable by the competent authority under the
law or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting
State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which
would be contrary to public policy (ordre
public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the
requested information, even though that other
State may not need such information for its
own tax purposes. The obligation contained
in the preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no case shall
such limitations be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

Artikel 26

Article 26

Handräckning vid indrivning av skatter

Assistance in the collection of taxes

1. The Contracting States shall lend assis1. De avtalsslutande staterna skall bistå varandra vid indrivning av skattefordringar. Så- tance to each other in the collection of revedant bistånd begränsas inte av artiklarna 1 nue claims. This assistance is not restricted
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och 2. De behöriga myndigheterna i de av- by Articles 1 and 2. The competent authoritalsslutande staterna kan träffa överenskom- ties of the Contracting States may by mutual
melse om tillämpningen av denna artikel.
agreement settle the mode of application of
this Article.
2. Med uttrycket "skattefordran" förstås i
2. The term "revenue claim" as used in this
denna artikel en fordran på ett belopp avseen- Article means an amount owed in respect of
de skatter av varje slag och beskaffenhet som taxes of every kind and description imposed
påförs för de avtalsslutande staternas, eller on behalf of the Contracting States, or of
deras politiska underavdelningars eller lokala their political subdivisions or local authorimyndigheters räkning, om denna beskattning ties, insofar as the taxation thereunder is not
inte strider mot detta avtal eller mot något contrary to this Agreement or any other inannat instrument till vilket de avtalsslutande strument to which the Contracting States are
staterna är parter, samt ränta, administrativa parties, as well as interest, administrative
sanktioner och kostnader för indrivning eller penalties and costs of collection or consersäkringsåtgärd som hänför sig till sådant be- vancy related to such amount.
lopp.
3. När en skattefordran i en avtalsslutande
3. When a revenue claim of a Contracting
stat är verkställbar enligt denna stats lagstift- State is enforceable under the laws of that
ning och då gäldenären enligt lagstiftningen i State and is owed by a person who, at that
denna stat saknar rätt att vid denna tidpunkt time, cannot, under the laws of that State,
förhindra dess indrivning, skall denna skatte- prevent its collection, that revenue claim
fordran, på begäran av den behöriga myndig- shall, at the request of the competent authorheten i denna stat, erkännas för indrivning av ity of that State, be accepted for purposes of
den behöriga myndigheten i den andra avtals- collection by the competent authority of the
slutande staten. Denna skattefordran skall other Contracting State. That revenue claim
drivas in av den andra staten enligt bestäm- shall be collected by that other State in acmelserna i denna stats lagstiftning om verk- cordance with the provisions of its laws apställighet och indrivning som om denna vore plicable to the enforcement and collection of
en av dess egna skattefordringar.
its own taxes as if the revenue claim were a
revenue claim of that other State.
4. När en skattefordran i en avtalsslutande
4. When a revenue claim of a Contracting
stat enligt dess lagstiftning kan bli föremål för State is a claim in respect of which that State
säkringsåtgärder i syfte att säkerställa indriv- may, under its law, take measures of conserningen, skall denna skattefordran, på begäran vancy with a view to ensure its collection,
av den behöriga myndigheten i denna stat, er- that revenue claim shall, at the request of the
kännas för vidtagande av säkringsåtgärder av competent authority of that State, be accepted
den behöriga myndigheten i den andra avtals- for purposes of taking measures of conserslutande staten. Den andra staten skall vidta vancy by the competent authority of the other
åtgärder för säkerställande av denna skatte- Contracting State. That other State shall take
fordran enligt bestämmelserna i dess lagstift- measures of conservancy in respect of that
ning som om denna vore en av dess egna revenue claim in accordance with the proviskattefordringar. Detta gäller även om skatte- sions of its laws as if the revenue claim were
fordringen vid tidpunkten då sådana åtgärder a revenue claim of that other State even if, at
vidtas inte är verkställbar i den förstnämnda the time when such measures are applied, the
staten eller gäldenären har rätt att förhindra revenue claim is not enforceable in the firstdess indrivning.
mentioned State or is owed by a person who
has a right to prevent its collection.
5. Utan hinder av bestämmelserna i stycke5. Notwithstanding the provisions of parana 3 och 4 skall en skattefordran som erkänns graphs 3 and 4, a revenue claim accepted by
av en avtalsslutande stat enligt stycke 3 eller a Contracting State for purposes of paragraph
4 inte i denna stat beröras av tidsfrister eller 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the
åtnjuta någon förmånsrätt som gäller för en time limits or accorded any priority applica-
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skattefordran enligt lagstiftningen i denna stat
på grund av fordringens art. En skattefordran
som erkänts av en avtalsslutande stat enligt
stycke 3 eller 4 skall inte heller åtnjuta förmånsrätt som gäller för denna skattefordran
enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.
6. Mål eller ärende som rör förekomsten,
giltigheten eller beloppet av en skattefordran i
en avtalsslutande stat skall endast anhängiggöras vid domstolar eller administrativa myndigheter i denna avtalsslutande stat. Bestämmelserna i denna artikel kan inte anses skapa
eller ge rättighet till sådant mål eller ärende
inför någon domstol eller något administrativt
organ i den andra avtalsslutande staten.
7. Om, efter det att en begäran gjorts av en
avtalsslutande stat enligt stycke 3 eller 4 men
innan den andra avtalsslutande staten drivit in
och överfört skattebeloppet till den förstnämnda staten, skattefordringen upphör att
vara
a) i fall som avses i stycke 3, en skattefordran i den förstnämnda staten som är verkställbar enligt denna stats lagstiftning och som
gäldenären enligt lagstiftningen i denna stat
saknar rätt att vid denna tidpunkt förhindra
indrivningen av, eller
b) i fall som avses i stycke 4, en skattefordran i den förstnämnda staten som enligt dess
lagstiftning kan bli föremål för säkringsåtgärder i syfte att säkerställa indrivningen,
skall den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten snarast underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten om detta
och i enlighet med vad den andra staten bestämmer skall den förstnämnda staten antingen vilandeförklara eller återkalla sin begäran.
8. Bestämmelserna i denna artikel medför
inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker
från lagstiftning och administrativ praxis i
denna eller i den andra avtalsslutande staten;
b) vidta åtgärder som står i strid mot allmänna hänsyn (ordre public);
c) lämna bistånd om den andra avtalsslutande staten inte uttömt alla rimliga möjligheter till indrivning eller säkringsåtgärder som

ble to a revenue claim under the laws of that
State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4
shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws
of the other Contracting State.
6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue
claim of a Contracting State shall only be
brought before the courts or administrative
bodies of that State. Nothing in this Article
shall be construed as creating or providing
any right to such proceedings before any
court or administrative body of the other
Contracting State.
7. Where, at any time after a request has
been made by a Contracting State under
paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the
relevant revenue claim to the first-mentioned
State, the relevant revenue claim ceases to
be,
a) in the case of a request under paragraph
3, a revenue claim of the first-mentioned
State that is enforceable under the laws of
that State and is owed by a person who, at
that time, cannot, under the laws of that
State, prevent its collection, or
b) in the case of a request under paragraph
4, a revenue claim of the first-mentioned
State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy
with a view to ensure its collection,
the competent authority of the firstmentioned State shall promptly notify the
competent authority of the other State of that
fact and, at the option of the other State, the
first-mentioned State shall either suspend or
withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at
variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;
b) to carry out measures which would be
contrary to public policy (ordre public);
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable
measures of collection or conservancy, as the
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finns tillgängliga enligt dess lagstiftning eller
administrativa praxis;
d) lämna bistånd i fall där den administrativa bördan för denna stat uppenbart inte står i
proportion till den nytta som står att vinna för
den andra avtalsslutande staten.

case may be, available under its laws or administrative practice;
d) to provide assistance in those cases
where the administrative burden for that
State is clearly disproportionate to the benefit
to be derived by the other Contracting State.

Artikel 27

Article 27

Begränsning av skatteförmåner

Limitation of benefits

1. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat som förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten är inte berättigad till skattebefrielse som annars bestäms i detta avtal,
om det huvudsakliga ändamålet eller ett av de
huvudsakliga ändamålen hos person med anslutning till skapandet eller överföringen av
sådan inkomst var att dra nytta av avtalets bestämmelser.
2. Vid fastställande av ärendet enligt stycke
1 är den vederbörande behöriga myndigheten
eller de vederbörande behöriga myndigheterna berättigade till att ta hänsyn till, bland
andra omständigheter, inkomstens belopp och
beskaffenhet, omständigheter under vilka inkomsten mottogs, transaktionens parters fastställda syfte och identiteten och hemvistet av
de personer vilka rättsligt eller faktiskt, direkt
eller indirekt, kontrollerar eller är de verkliga
innehavarna av förmånen av (i) inkomsten eller (ii) personer med hemvist i den avtalsslutande staten eller de avtalsslutande staterna
och med anslutning till betalningen eller mottagandet av sådan inkomst.

1. A person that is a resident of a Contracting State and derives income from the other
Contracting State shall not be entitled to relief from taxation otherwise provided for in
this Agreement if it was the main purpose or
one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of
such items of income to take advantage of
the provisions of this Agreement.
2. In making a determination under paragraph 1, the appropriate competent authority
or authorities shall be entitled to consider,
among other factors, the amount and nature
of the income, circumstances in which the
income was derived, the stated intention of
the parties to the transaction, and the identity
and residence of the persons who in law or in
fact, directly or indirectly, control or beneficially own (i) the income or (ii) the persons
who are resident(s) of the Contracting
State(s) and who are concerned with the
payment or receipt of such income.

Artikel 28

Article 28

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Members of diplomatic missions and consular posts

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

Nothing in this Agreement shall affect the
fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general
rules of international law or under the provisions of special agreements.
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Artikel 29

Article 29

Ikraftträdande

Entry into force

1. De avtalsslutande staterna meddelar var1. The Contracting States shall notify each
andra skriftligt på diplomatisk väg att de lag- other in writing, through diplomatic chanstadgade förutsättningarna för ikraftträdandet nels, of the completion of the procedures reav detta avtal uppfyllts.
quired by the respective laws for the entry
into force of this Agreement.
2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen ef2. The Agreement shall enter into force
ter dagen för det senare av de meddelanden thirty days after the date of the later of the
som avses i stycke 1 och dess bestämmelser notifications referred to in paragraph 1 and
tillämpas:
its provisions shall have effect:
a) i Finland:
a) in Finland:
1) i fråga om skatter som innehålls vid käl(i) in respect of taxes withheld at source, on
lan, på inkomst som förvärvas den 1 januari income derived on or after 1st January in the
det kalenderår som följer närmast efter det då calendar year next following the year in
avtalet träder i kraft eller senare;
which the Agreement enters into force;
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på
(ii) in respect of other taxes on income for
skatter som bestäms för skatteår som börjar taxes chargeable for any tax year beginning
den 1 januari det kalenderår som följer när- on or after 1st January in the calendar year
mast efter det då avtalet träder i kraft eller se- next following the year in which the Agreenare;
ment enters into force;
b) i Indien:
b) in India:
1) i fråga om skatter som innehålls vid käl(i) in respect of taxes withheld at source,
lan, på belopp som betalas eller gottskrivs for amounts paid or credited on or after 1st
den 1 april det kalenderår som följer närmast April of the calendar year next following that
efter det då avtalet träder i kraft eller senare;
in which the Agreement enters into force;
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, be(ii) in respect of taxes on income, for any
träffande skatteår som börjar den 1 april det fiscal year beginning on or after 1st April of
kalenderår som följer närmast efter det då av- the calendar year next following that in
talet träder i kraft eller senare.
which the Agreement enters into force.
3. Avtalet mellan Republiken Finland och
3. The Agreement between the Republic of
Republiken Indien för att undvika dubbelbe- Finland and the Republic of India for the
skattning beträffande skatter på inkomst och avoidance of double taxation with respect to
på förmögenhet, som undertecknats i Hel- taxes on income and on capital, signed at
singfors den 10 juni 1983 sådant det lyder Helsinki on 10th June 1983, as modified by
ändrat genom protokoll som undertecknats i the Protocol signed at New Delhi on 9th
New Delhi den 9 april 1997 (nedan "1983 års April 1997 (hereinafter referred to as "the
avtal") upphör att vara tillämpligt beträffande 1983 Agreement"), shall cease to have effect
skatter på vilka detta avtal tillämpas enligt with respect to taxes to which this Agreement
bestämmelserna i stycke 2. 1983 års avtal applies in accordance with the provisions of
upphör att gälla vid den sista tidpunkt då det paragraph 2. The 1983 Agreement shall terenligt den föregående bestämmelsen i detta minate on the last date on which it has effect
stycke är tillämpligt.
in accordance with the foregoing provision of
this paragraph.
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Artikel 30

Article 30

Upphörande

Termination

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

This Agreement shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving
notice of termination at least six months before the end of any calendar year following
after the period of five years from the date on
which the Agreement enters into force. In
such event, the Agreement shall cease to
have effect:
a) in Finland:
(i) in respect of taxes withheld at source, on
income derived on or after 1st January in the
calendar year next following the year in
which the notice is given;
(ii) in respect of other taxes on income for
taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1st January in the calendar year
next following the year in which the notice is
given;
b) in India:
(i) in respect of taxes withheld at source,
for amounts paid or credited on or after 1st
April of the calendar year next following that
in which the notice is given;
(ii) in respect of taxes on income, for any
fiscal year beginning on or after 1st April of
the calendar year next following that in
which the notice is given.

a) i Finland:
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari
det kalenderår som följer närmast efter det då
uppsägningen skedde eller senare;
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på
skatter som bestäms för skatteår som börjar
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller
senare;
b) i Indien:
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller gottskrivs
den 1 april det kalenderår som följer närmast
efter det då uppsägningen skedde eller senare;
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, beträffande skatteår som börjar den 1 april det
kalenderår som följer närmast efter det då
uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
In witness whereof the undersigned, duly
därtill vederbörligen befullmäktigade, under- authorised thereto, have signed this Agreetecknat detta avtal.
ment.
Som skedde i New Delhi den 15 januari
2010 i två exemplar på finska, svenska, engelska och hindiska språken, varvid alla fyra
texter har lika vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolkning är den engelskspråkiga
texten avgörande.

Done in duplicate at New Delhi this 15th
day of January 2010, in the Finnish, Swedish,
English and Hindi languages, all four texts
being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall
prevail.

För Republiken Finlands regering:

For the Government of the Republic of
Finland:

För Republiken Indiens regering:

For the Government of the Republic
of India:
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PROTOKOLL

PROTOCOL

TILL AVTALET MELLAN REPUBLIKEN
FINLAND OCH REPUBLIKEN INDIEN
FÖR ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV
SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST

TO THE AGREEMENT BETWEEN THE
REPUBLIC OF FINLAND AND THE
REPUBLIC OF INDIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan
Republiken Finland och Republiken Indien
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit
överens om följande bestämmelser som utgör
en integrerande del av avtalet:

At the moment of signing of the Agreement
between the Republic of Finland and the Republic of India for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the
Agreement:

I. Tillägg till artiklarna 5 och 6
Enligt finsk skattelagstiftning behandlas inkomst av lantbruk och skogsbruk som inkomst av fast egendom. I enlighet härmed
behandlas i fråga om Finland inkomst av
lantbruk och skogsbruk som bedrivs i Finland
vid tillämpningen av detta avtal som sådan
inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
i avtalet.
II. Tillägg till artiklarna 10, 11 och 12
Det är överenskommet att om det efter
ikraftträdande av detta avtal i ett avtal eller en
konvention mellan Indien och en medlemsstat
av Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling föreskrivs att Indien skall undanta från skatt dividend, ränta, royalty eller
ersättning för teknisk service (antingen allmänt eller i fråga om särskilda kategorier av
dividend, ränta, royalty eller ersättning för
teknisk service) som härrör från Indien, eller
begränsa den skatt som i Indien utgår på sådan dividend, ränta, royalty eller ersättning
för teknisk service (antingen allmänt eller i
fråga om särskilda kategorier av dividend,
ränta, royalty eller ersättning för teknisk ser-

I. ad Articles 5 and 6
Under Finnish taxation law income from
agriculture or forestry is treated as income
from immovable property. Accordingly, income from agriculture or forestry carried on
in Finland shall, in the case of Finland, for
the purposes of the Agreement be treated as
income from immovable property referred to
in Article 6 of the Agreement.
II. ad Articles 10, 11 and 12
It is agreed that if after coming into force
of this Agreement, any agreement or convention between India and a Member State of the
Organisation for Economic Cooperation and
Development provides that India shall exempt from tax dividends, interest, royalties or
fees for technical services (either generally or
in respect of specific categories of dividends,
interest, royalties or fees for technical services) arising in India, or limit the tax
charged in India on such dividends, interest,
royalties or fees for technical services (either
generally or in respect of specific categories
of dividends, interest, royalties or fees for
technical services) to a rate lower than that
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vice) till en skattesats som är lägre än den
som föreskrivs i artikel 10 stycke 2 eller artikel 11 stycke 2 eller artikel 12 stycke 2, skall
sådant undantag eller sådan lägre skattesats
göras tillämplig på dividend, ränta, royalty eller ersättning för teknisk service (antingen
allmänt eller i fråga om särskilda kategorier
av dividend, ränta, royalty eller ersättning för
teknisk service) som härrör från Indien och då
den verklige innehavaren av förmånen av
dem är person med hemvist i Finland, och på
dividend, ränta, royalty eller ersättning för
teknisk service som härrör från Finland och
då den verklige innehavaren av förmån av
dem är person med hemvist i Indien, på samma villkor såsom sådant undantag eller sådan
lägre skattesats skulle ha varit föreskrivit i de
nämnda styckena. Den behöriga myndigheten
i Indien skall utan dröjsmål underätta den behöriga myndigheten i Finland att förutsättningarna för tillämpning av detta stycke uppfyllts och utfärda ett meddelande med detta
innebörd för tillämpning av sådant undantag
eller sådan lägre skattesats.
III.
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provided for in paragraph 2 of Article 10 or
paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of
Article 12 of the Agreement, such exemption
or lower rate shall be made applicable to the
dividends, interest, royalties or fees for technical services (either generally or in respect
of those specific categories of dividends, interest, royalties or fees for technical services)
arising in India and beneficially owned by a
resident of Finland and dividend, interest,
royalties or fees for technical services arising
in Finland and beneficially owned by a resident of India under the same conditions as if
such exemption or lower rate had been specified in those paragraphs. The competent authority of India shall inform the competent
authority of Finland without delay that the
conditions for the application of this paragraph have been met and issue a notification
to this effect for application of such exemption or lower rate.

III.

I fråga om hela texten anses uttrycket "offentligrättsligt samfund" som används i detta
avtal, åsyfta alla juridiska enheter av offentlig
karaktär som bildats enligt lagstiftningen i en
avtalsslutande stat och i vilken endast staten
själv eller dess lokala myndighet är delaktiga.

With reference to the all text it is understood that the term "statutory body" used in
this Agreement means any legal entity of a
public character created by the laws of a
Contracting State in which no person other
than the State itself, or a local authority
thereof, has an interest.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
IN WITNESS WHEREOF the underdärtill vederbörligen befullmäktigade, under- signed, duly authorized thereto, have signed
tecknat detta avtal.
this Protocol.
Som skedde i New Delhi den 15 januari
2010 i två exemplar på finska, svenska, engelska och hindiska språken, varvid alla fyra
texter har lika vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolkning är den engelskspråkiga
texten avgörande.

Done in duplicate at New Delhi this 15th
day of January 2010, in the Finnish, Swedish,
English and Hindi languages, all four texts
being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall
prevail.

För Republiken Finlands regering:

For the Government of the Republic of
Finland:

För Republiken Indiens regering:

For the Government of the Republic
of India:
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Nr 59
(Finlands författningssamlings nr 163/2010)

Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Given i Helsingfors den 12 mars 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Paris den 12 januari
2010 mellan Republiken Finlands regering
och Republiken San Marinos regering ingångna avtalet om upplysningar i fråga om
skatteärenden gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.

2§
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
3§
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 12 mars 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 285/2009
FiUB 6/2010
RSv 14/2010
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Nr 60
(Finlands författningssamlings nr 459/2010)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av avtalet om upplysningar ifråga om skatteärenden med San Marino
samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet
Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern,
föreskrivs:
1§
Det i Paris den 12 januari 2010 mellan
Republiken Finlands regering och Republiken San Marinos regering ingångna avtalet
om upplysningar i fråga om skatteärenden är
i kraft från den 15 maj 2010 så som därom
har överenskommits.
Avtalet har godkänts av riksdagen den
2 mars 2010 och av republikens president
den 12 mars 2010. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 15 april 2010.

3§
De bestämmelser i avtalet som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft såsom
förordning.

2§
Lagen den 12 mars 2010 om sättande i

4§
Denna förordning träder i kraft den 11 juni
2010.

kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden med San
Marino (163/2010), som även Ålands lagting
för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den
11 juni 2010.

Helsingfors den 4 juni 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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AVTAL

AGREEMENT

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH REPUBLIKEN
SAN MARINOS REGERING OM UPPLYSNINGAR I FRÅGA OM SKATTEÄRENDEN

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF FINLAND
AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
CONCERNING INFORMATION ON TAX
MATTERS

Republiken Finlands regering och RepubliThe Government of the Republic of
ken San Marinos regering som önskar ingå ett Finland and the Government of the Republic
avtal om upplysningar i fråga om skatteären- of San Marino, desiring to conclude an
den, har kommit överens om följande:
Agreement concerning information on tax
matters, have agreed as follows:
Artikel 1

Article 1

Avtalets ändamål och tillämpningsområde

Object and scope of the agreement

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna skall biträda varandra med
handräckning genom utbyte av upplysningar
som är förutsebart väsentliga för förvaltning
eller verkställande av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning i fråga om skatter
som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar omfattar upplysningar som är förutsebart väsentliga för att bestämma, fastställa eller uppbära sådana skatter, för att indriva och
verkställa skattefordringar eller för utredning
eller åtal i skatteärenden. Upplysningar skall
utbytas enligt bestämmelserna i detta avtal
och behandlas som hemliga på det sätt som
bestäms i artikel 8. De rättigheter och det
skydd som tillkommer personer enligt den
anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den omfattning att de inte otillbörligt hindrar eller försenar utbyte av upplysningar.

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through
exchange of information that is foreseeably
relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting
Parties concerning taxes covered by this
Agreement. Such information shall include
information that is foreseeably relevant to the
determination, assessment and collection of
such taxes, the recovery and enforcement of
tax claims, or the investigation or prosecution
of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of
this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.
The rights and safeguards secured to persons
by the laws or administrative practice of the
requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay
effective exchange of information.

Artikel 2

Article 2

Jurisdiktion

Jurisdiction

Den anmodade parten är inte skyldig att
lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess territoriella jurisdiktion.

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of
persons who are within its territorial jurisdiction.
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Artikel 3

Article 3

Skatter som omfattas av avtalet

Taxes covered

1. De skatter, på vilka detta avtal tillämpas,
är skatter av varje slag och beskaffenhet som
påförs i de avtalsslutande parterna.
2. Detta avtal tillämpas även på skatter av
samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande parterna skall meddela
varandra de betydelsefulla ändringar som
gjorts i beskattningen och i de därtill anslutna
medel för att inhämta upplysningar som omfattas av detta avtal.

1. The taxes which are the subject of this
Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting Parties.
2. This Agreement shall also apply to any
identical or any substantially similar taxes
imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to or in place of the
existing taxes. The competent authorities of
the Contracting Parties shall notify each
other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Artikel 4

Article 4

Definitioner

Definitions

1. Om inte annat anges, har vid tillämp1. For the purposes of this Agreement,
ningen av detta avtal följande uttryck nedan unless otherwise defined:
angiven betydelse:
a) "avtalsslutande part" avser Finland eller
a) the term “Contracting Party” means
San Marino, beroende på sammanhanget;
Finland or San Marino as the context requires;
b) "San Marino" avser Republiken San Mab) the term “San Marino” means the terririnos territorium och omfattar alla andra om- tory of the Republic of San Marino, includråden inom vilka Republiken San Marino i ing any other area within which the Republic
överensstämmelse med folkrätten utöver su- of San Marino, in accordance with internaveräna rättigheter eller jurisdiktion;
tional law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
c) "Finland" avser Republiken Finland och
c) the term "Finland" means the Republic
avser, då det används i geografisk bemärkel- of Finland and, when used in a geographical
se, Republiken Finlands territorium och de till sense, means the territory of the Republic of
Republiken Finlands territorialvatten grän- Finland, and any area adjacent to the territosande områden, inom vilka Finland enligt rial waters of the Republic of Finland within
finsk lagstiftning och i överensstämmelse which, under the laws of Finland and in acmed folkrätten äger utöva sina rättigheter cordance with international law, the rights of
med avseende på utforskning och utnyttjande Finland with respect to the exploration for
av naturtillgångar på havsbottnen och i den- and exploitation of the natural resources of
nas underlag samt i vattnen därpå;
the sea bed and its sub soil and of the superjacent waters may be exercised;
d) "behörig myndighet" avser:
d) the term "competent authority" means:
1) i San Marino, the Ministry of Finance;
(i) in San Marino, the Ministry of Finance;
2) i Finland finansministeriet, dess befull(ii) in Finland, the Ministry of Finance, its
mäktigade ombud eller den myndighet som authorised representative or the authority
finansministeriet förordnar att vara behörig which, by the Ministry of Finance, is desigmyndighet.
nated as competent authority;
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e) "person" inbegriper fysisk person, bolag
och annan sammanslutning;
f) "bolag" avser juridisk person eller annan
som vid beskattningen behandlas som juridisk
person;
g) avser "bolag vars aktier är föremål för
allmän omsättning" ett bolag vars viktigaste
aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs
under förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmänheten.
Aktier kan köpas eller säljas "av allmänheten" om köp eller försäljning av aktier inte
underförstått eller uttryckligen begränsats till
en avgränsad krets investerare;
h) avser "viktigaste aktieslag" det eller de
aktieslag som representerar majoriteten av
rösterna i och värdet av bolaget;
i) avser "erkänd aktiebörs" sådan börs som
de behöriga myndigheterna i avtalsslutande
parterna överenskommit om;

e) the term “person” includes an individual,
a company and any other body of persons;
f) the term “company” means any body
corporate or any entity that is treated as a
body corporate for tax purposes;
g) the term “publicly traded company”
means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares
can be purchased or sold “by the public” if
the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group
of investors;
h) the term “principal class of shares”
means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and
value of the company;
i) the term “recognised stock exchange”
means any stock exchange agreed upon by
the competent authorities of the Contracting
Parties;
j) the term “collective investment fund or
scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term
“public collective investment fund or
scheme” means any collective investment
fund or scheme provided the units, shares or
other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed by the
public. Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or
explicitly restricted to a limited group of investors;

j) avser "fond eller system för kollektiva
investeringar" alla kombinerade investeringsmedel utan hänsyn till deras rättsliga
form. Uttrycket "publik fond eller publikt system för kollektiva investeringar" avser alla
kollektiva investeringsfonder eller -system
under förutsättning att andelar, aktier eller
andra rättigheter i fonden eller systemet kan
fritt köpas, säljas eller inlösas av allmänheten.
Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden
eller systemet kan fritt köpas, säljas eller inlösas "av allmänheten" om köp, försäljning
eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare;
k) the term “tax” means any tax to which
k) avser "skatt" alla skatter på vilka avtalet
the Agreement applies;
tillämpas;
l) the term “applicant Party” means the
l) avser "anmodande part" den avtalsslutanContracting Party requesting information;
de part som begär upplysningar;
m) the term “requested Party” means the
m) avser "anmodad part" den avtalsslutande
Contracting Party requested to provide inpart som anmodats att lämna upplysningar;
formation;
n) the term “information gathering measn) avser "medel för att inhämta upplysningar" lagstiftning och administrativa åtgärder ures” means laws and administrative or judieller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en cial procedures that enable a Contracting
avtalsslutande part att inhämta och lämna de Party to obtain and provide the requested information;
begärda upplysningarna;
o) the term “information” means any fact,
o) avser "upplysningar" varje omständighet,
statement or record in any form whatever;
meddelande eller protokoll oavsett form;
p) avser "skattebrottsärenden" skatteärenp) the term “criminal tax matters” means
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den som omfattar uppsåtligt handlande vilket
enligt strafflagstiftningen i den anmodande
parten kan bli föremål för åtal;
q) avser "strafflagstiftning" all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning, oavsett om den finns i skattelagstiftning, strafflag eller andra författningar.
2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta
avtal vid någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt
denna parts lagstiftning, och den betydelse
som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför
den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna part.

545

tax matters involving intentional conduct
which is liable to prosecution under the
criminal laws of the applicant party;
q) the term “criminal laws” means all
criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained
in the tax laws, the criminal code or other
statutes.
2. As regards the application of this
Agreement at any time by a Contracting
Party, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have
the meaning that it has at that time under the
law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over
a meaning given to the term under other laws
of that Party.

Artikel 5

Article 5

Utbyte av upplysningar på begäran

Exchange of Information Upon Request

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten skall på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1.
Sådana upplysningar skall utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för
utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den
anmodade partens lagstiftning om ett sådant
handlande hade ägt rum i den anmodade parten.
2. Om de upplysningar som innehas av den
behöriga myndigheten i den anmodade parten
inte räcker till för att tillmötesgå en begäran
om upplysningar, skall den anmodade parten
— utan hinder av att den kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål — utnyttja alla relevanta medel
för att inhämta upplysningar för att lämna de
begärda upplysningarna till den anmodande
parten.
3. Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, skall den
behöriga myndigheten i den anmodade parten
— i den omfattning det är tillåtet enligt dess
interna lagstiftning — lämna upplysningar
enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av protokoll.
4. Vardera avtalsslutande parten skall säkerställa att dess behöriga myndighet för än-

1. The competent authority of the requested
Party shall provide upon request information
for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the
laws of the requested Party if such conduct
occurred in the requested Party.
2. If the information in the possession of
the competent authority of the requested
Party is not sufficient to enable it to comply
with the request for information, that Party
shall use all relevant information gathering
measures to provide the applicant Party with
the information requested, notwithstanding
that the requested Party may not need such
information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall
provide information under this Article, to the
extent allowable under its domestic laws, in
the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that
its competent authorities for the purposes
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damål som nämns i artikel 1 i detta avtal har specified in Article 1 of the Agreement, have
befogenhet att på begäran inhämta och lämna: the authority to obtain and provide upon request:
a) upplysningar som innehas av banker,
a) information held by banks, other finanandra finansiella institutioner och personer, cial institutions, and any person acting in an
däri inbegripet ombud och trustförvaltare, agency or fiduciary capacity including nomisom fungerar i egenskap av representant eller nees and trustees;
förvaltare;
b) upplysningar om ägande av bolag, samb) information regarding the ownership of
manslutningar, truster, stiftelser, "Anstalten" companies, partnerships, trusts, foundations,
och andra personer, däri inbegripet, i enlighet “Anstalten” and other persons, including,
med begränsningarna i artikel 2, upplysningar within the constraints of Article 2, ownership
om ägande av alla sådana personer i en ägan- information on all such persons in an ownerdekedja; i fråga om truster upplysningar om ship chain; in the case of trusts, information
stiftare, trustförvaltare och förmånstagare; on settlors, trustees and beneficiaries; and in
och i fråga om stiftelser upplysningar om the case of foundations, information on foungrundare, medlemmar i stiftelsens styrelse ders, members of the foundation council and
och förmånstagare. Detta avtal medför inte beneficiaries. Further, this Agreement does
skyldighet för de avtalsslutande parterna att not create an obligation on the Contracting
inhämta eller lämna upplysningar om ägande Parties to obtain or provide ownership inforav bolag vars aktier är föremål för allmän mation with respect to publicly traded comomsättning eller publika fonder eller system panies or public collective investment funds
för kollektiva investeringar, såvida inte såda- or schemes unless such information can be
na upplysningar kan inhämtas utan att det obtained without giving rise to dispropormedför oproportionerligt stora svårigheter.
tionate difficulties.
5. När den behöriga myndigheten i den an5. The competent authority of the applicant
modande parten framställer en begäran om Party shall provide the following information
upplysningar enligt detta avtal, den skall ge to the competent authority of the requested
följande uppgifter till den behöriga myndig- Party when making a request for information
heten i den anmodade parten för att visa att de under the Agreement to demonstrate the
begärda upplysningarna är väsentliga för be- foreseeable relevance of the information to
gäran:
the request:
a) identitet för den person som är föremål
a) the identity of the person under examinaför utredning eller undersökning;
tion or investigation;
b) uppgifter om de efterfrågade upplysningb) a statement of the information sought inarna däri inbegripet deras beskaffenhet och i cluding its nature and the form in which the
vilken form som den anmodande parten öns- applicant Party wishes to receive the inforkar att få upplysningarna från den anmodade mation from the requested Party;
parten;
c) det beskattningsändamål för vilket uppc) the tax purpose for which the informalysningarna efterfrågas;
tion is sought;
d) skälen för att anta att de begärda upplysd) grounds for believing that the informaningarna finns i den anmodade parten eller tion requested is held in the requested Party
innehas eller kontrolleras av person inom den or is in the possession or control of a person
anmodade partens territorium;
within the jurisdiction of the requested Party;
e) såvitt det är känt, namn och adress på
e) to the extent known, the name and adperson som antas inneha de begärda upplys- dress of any person believed to be in possesningarna;
sion of the requested information;
f) uppgift om att begäran är i överensstämf) a statement that the request is in conformelse med lagstiftning och administrativ mity with the law and administrative pracpraxis i den anmodande parten och att den tices of the applicant Party, that if the rebehöriga myndigheten i den anmodande par- quested information was within the jurisdic-
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ten — om de begärda upplysningarna fanns
inom dess jurisdiktion — skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal;
g) uppgift om att den anmodande parten har
vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.
6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten skall snarast möjligt lämna de
begärda upplysningarna till den anmodande
parten. För att säkra ett snabbt svar den behöriga myndigheten i den anmodade parten
skall:
a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligt bekräfta mottagandet av begäran och meddela den behöriga
myndigheten i den anmodande parten om
möjliga brister i begäran inom 60 dagar från
mottagandet av begäran.
b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten har inte kunnat inhämta och
lämna upplysningar inom 90 dagar från mottagandet av begäran, inklusive om den är förhindrad att lämna upplysningar eller vägrar
att lämna upplysningar, den skall omedelbart
meddela detta till den anmodande parten och
förklara orsaken till sin oförmåga, beskaffenheten av hinder eller orsakerna till sin vägran.

tion of the applicant Party then the competent
authority of the applicant Party would be able
to obtain the information under the laws of
the applicant Party or in the normal course of
administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
g) a statement that the applicant Party has
pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those
that would give rise to disproportionate difficulties.

Artikel 6

Article 6

Utomlands utförda skatteutredningar

Tax Examinations Abroad

1. En avtalsslutande part kan tillåta företrädare för den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten komma till den
förstnämnda partens område för att höra fysiska personer och granska handlingar efter
skriftligt medgivande av de personer som berörs. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten skall meddela den behöriga
myndigheten i den förstnämnda parten tid och
plats för mötet med de ifrågavarande fysiska
personerna.
2. På begäran av den behöriga myndigheten
i en avtalsslutande part, den behöriga myn-

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other
Contracting Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview individuals
and examine records with the written consent
of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall
notify the competent authority of the firstmentioned Party of the time and place of the
meeting with the individuals concerned.

6. The competent authority of the requested
Party shall forward the requested information
as promptly as possible to the applicant
Party. To ensure a prompt response, the
competent authority of the requested Party
shall:
a) Confirm receipt of a request in writing to
the competent authority of the applicant
Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in
the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and
provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it
refuses to furnish the information, it shall
immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature
of the obstacles or the reasons for its refusal.

2. At the request of the competent authority
of one Contracting Party, the competent au-
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digheten i den andra avtalsslutande parten
kan tillåta företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten vara närvarande vid en ändamålsenlig del av en skatteutredning i den sistnämnda parten.
3. Bifalls en begäran enligt stycke 2 skall
den behöriga myndigheten i den anmodade
avtalsslutande parten som utför utredningen
snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten tid och plats för
utredningen, den myndighet eller person som
utnämnts att utföra utredningen och de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen.
Alla beslut beträffande utförandet av skatteutredningen skall fattas av den part som utför
utredningen.

thority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present
at the appropriate part of a tax examination in
the second-mentioned Party.
3. If the request referred to in paragraph 2
is acceded to, the competent authority of the
Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other Party about
the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the
examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party
for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax
examination shall be made by the Party conducting the examination.

Artikel 7

Article 7

Möjlighet att avslå en begäran

Possibility of Declining a Request

1. Den anmodade parten har inte skyldighet
att inhämta eller lämna sådana upplysningar
som den anmodande parten inte skulle kunna
inhämta enligt sina egna lagar för att administrera eller verkställa sina egna skattelagar.
Den behöriga myndigheten i den anmodade
parten kan vägra att biträda om begäran inte
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

1. The requested Party shall not be required
to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws.
The competent authority of the requested
Party may decline to assist where the request
is not made in conformity with this Agreement.
2. The provisions of this Agreement shall
not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it meets the
criteria in that paragraph.

2. Bestämmelserna i detta avtal skall inte
medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet utnyttjat förfaringssätt. Utan hinder av det föregående skall sådana upplysningar som nämns i artikel 4 stycke 5 inte behandlas som sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt enbart på den grund att de uppfyller kriterierna i det stycket.
3. Bestämmelserna i detta avtal skall inte
medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja konfidentiell kommunikation mellan en klient och ett rättegångsombud eller
annat godkänt rättsbiträde om sådan kommunikation:

3. The provisions of this Agreement shall
not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications
between a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where
such communications are:

Nr 60

549

a) sker i syfte att söka eller lämna juridisk
rådgivning eller
b) sker i syfte att användas i pågående eller
planerade rättsliga förfaranden.
4. Den anmodade parten kan avslå en begäran om upplysningar om yppandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).
5. En begäran om upplysningar får inte avslås på grund av att den skattefordran som
föranleder begäran bestridits.
6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar, om upplysningarna begärs av den anmodande parten för att administrera eller verkställa en bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstiftning eller
därmed sammanhängande krav som diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i
förhållande till en medborgare i den anmodande parten under samma förhållanden.

a) produced for the purposes of seeking or
providing legal advice or
b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the
information would be contrary to public policy (ordre public).
5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.
6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer
or enforce a provision of the tax law of the
applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against
a national of the requested Party as compared
with a national of the applicant Party in the
same circumstances.

Artikel 8

Article 8

Sekretess

Confidentiality

Upplysningar som en avtalsslutande part
mottagit enligt detta avtal skall behandlas såsom hemliga och får yppas endast för de personer eller myndigheter (däri inbegripna
domstolar och förvaltningsorgan) i den avtalsslutande partens jurisdiktion som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som påförs av en avtalsslutande part eller handlägger
åtal eller besvär i fråga om de skatter som påförs av en avtalsslutande part. Dessa personer
eller myndigheter skall använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna
får inte utan uttryckligt skriftligt tillstånd av
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten yppas för annan person, enhet, myndighet eller jurisdiktion.

Any information received by a Contracting
Party under this Agreement shall be treated
as confidential and may be disclosed only to
persons or authorities (including courts and
administrative bodies) in the jurisdiction of
the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes imposed by a Contracting Party. Such persons
or authorities shall use such information only
for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions. The information may not
be disclosed to any other person or entity or
authority or any other jurisdiction without the
express written consent of the competent authority of the requested Party.
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Artikel 9

Article 9

Kostnader

Costs

De avtalsslutande parterna skall träffa överIncidence of costs incurred in providing asenskommelse om uppdelning av kostnader för sistance shall be agreed by the Contracting
handräckning.
Parties.
Artikel 10

Article 10

Ömsesidig överenskommelse

Mutual agreement procedure

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna ifråga om fullgörandet eller tolkningen av detta avtal skall de behöriga myndigheterna anstränga sig för att
avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.
2. Utom de överenskommelser som avses i
stycke 1, de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kan ömsesidigt avtala
om förfarande som används i fråga om artiklarna 5 och 6.
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa en överenskommelse enligt denna artikel.

1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the
respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual
agreement.
2. In addition to the agreements referred to
in paragraph 1, the competent authorities of
the Contracting Parties may mutually agree
on the procedures to be used under Articles 5
and 6.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each
other directly for purposes of reaching
agreement under this Article.

Artikel 11

Article 11

Ikraftträdande

Entry into Force

1. Parterna skall meddela varandra skriftligt
1. Each of the Parties shall notify the other
att de lagstadgade förutsättningarna för ikraft- in writing of the completion of the proceträdandet av detta avtal uppfyllts.
dures required by its law for the entry into
force of this Agreement.
2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen ef2. The Agreement shall enter into force on
ter mottagande av det senare av dessa medde- the thirtieth day after the receipt of the later
landen, och det tillämpas
of these notifications and shall thereupon
have effect
a) i skattebrottsärenden från och med denna
a) for criminal tax matters on that date;
dag;
b) i fråga om alla andra ärenden som omfatb) for all other matters covered in Article 1,
tas av artikel 1, för skatteperioder som börjar for taxable periods beginning on or after the
den 1 januari det år som följer närmast efter first day of January of the year next followden dag då avtalet träder i kraft eller senare, ing the date on which the Agreement enters
eller om skatteperiod saknas, på skatt som ut- into force, or where there is no taxable petas den 1 januari det år som följer närmast ef- riod, for all charges to tax arising on or after
ter den dag då avtalet träder i kraft eller sena- the first day of January of the year next folre.
lowing the date on which the Agreement enters into force.
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Artikel 12

Article 12

Upphörande

Termination

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs
upp av en part. Vardera parten kan säga upp
avtalet genom att skriftligen underrätta den
andra parten härom. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas från och
med den första dag av den månad som följer
efter utgången av sexmånadersperiod efter
den dag då den andra parten mottog underrättelsen om uppsägning.
2. I det fall att avtalet sägs upp skall båda
parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som
mottagits enligt avtalet.

1. This Agreement shall remain in force
until terminated by a Party. Either Party may
terminate the Agreement by giving written
notice of termination to the other Party. In
such case, the Agreement shall cease to have
effect on the first day of the month following
the end of the period of six months after the
date of receipt of notice of termination by the
other Party.
2. In the event of termination, both Parties
shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
In witness whereof the undersigned being
därtill vederbörligen befullmäktigade, under- duly authorised thereto have signed the
tecknat detta avtal.
Agreement.
Som skedde i Paris den 12 januari 2010 i
Done at Paris this 12th day of January 2010,
in duplicate in the English language.
två exemplar på engelska.
För Republiken Finlands regering:

For the Government of the Republic of
Finland:

För Republiken San Marinos regering:

For the Government of the Republic of San
Marino:
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Nr 61
(Finlands författningssamlings nr 921/2009)

Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Given i Helsingfors den 20 november 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Luxemburg den 1 juli
2009 mellan Finland och Luxemburg ingångna protokollet för att ändra avtalet för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2§
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
3§
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 20 november 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

RP 160/2009
FiUB 26/2009
RSv 158/2009
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Nr 62
(Finlands författningssamlings nr 460/2010)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och notväxlingen
i anslutning därtill samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i protokollet
Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern,
föreskrivs:
1§
Det i Luxemburg den 1 juli 2009 mellan
Finland och Luxemburg ingångna protokollet
för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet samt notväxligen i anslutningen därtill är i kraft från den 12 april 2010
så som därom har överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den
10 november 2009 och av republikens president den 20 november 2009. Republikens
president har den 26 juni 2009 fattat beslut
om notväxlingen i anslutning därtill. Noterna
om protokollets godkännande har utväxlats
den 12 april 2010.
2§
Lagen den 20 november 2009 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (921/2009) träder
i kraft den 11 juni 2010.
3§
De bestämmelser i protokollet som inte hör
till området för lagstiftningen och bestämmelserna i notväxling i anslutning därtill är i
kraft såsom förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 11 juni
2010.

Helsingfors den 4 juni 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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PROTOKOLL
för att ändra avtalet mellan Finland och
Luxemburg för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet

AVENANT
en vue de modifier la convention entre la
Finlande et le Luxembourg tendant a eviter
les doubles impositions en matiere d’impots
sur le revenu et sur la fortune

Republiken Finlands regering och storherLe Gouvernement de la République de Fintigdöme Luxemburg regering,
lande et le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg,
som önskar ingå ett protokoll för att ändra
désireux de conclure un Avenant en vue de
det i Luxemburg den 1 mars 1982 ingångna modifier la Convention entre la Finlande et le
avtalet (nedan "avtalet") mellan Finland och Luxembourg tendant à éviter les doubles imLuxemburg för undvikande av dubbelbe- positions en matière d’impôts sur le revenu et
skattning beträffande skatter på inkomst och sur la fortune, signée à Luxembourg le 1er
på förmögenhet, sådant det lyder ändrat ge- mars 1982, telle que modifiée par l’Avenant
nom protokoll undertecknat den 24 januari signé à Luxembourg le 24 janvier 1990, (ci1990
après dénommée "la Convention"), sont conhar kommit överens om följande:
venus de ce qui suit:
Artikel I
Article I
Artikel 26 (Utbyte av upplysningar) i avtaL’article 26 (Échange de Renseignements)
let utgår och ersätts med följande:
de la Convention est supprimé et remplacé
par celui qui suit:
"Artikel 26

"Article 26

Utbyte av upplysningar

Échange de Renseignements

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är förutsebart väsentliga för att
tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller för
förvaltning eller verkställande av de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga
om skatter av varje slag och beskaffenhet som
påförs för de avtalsslutande staternas eller deras lokala myndigheters räkning, i den mån
beskattningen enligt denna lagstiftning inte
strider mot detta avtal. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklar 1 och 2.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou
pour l’administration ou pour l’application de
la législation interne relative aux impôts de
toute nature ou dénomination perçus pour le
compte des États contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où
l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1
et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du
paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit på grund av stycke 1 skall behandlas
såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits i dessa staters interna
rättsordning och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripna domstolar
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och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som nämns i stycke 1,
eller handlägger åtal eller besvär i fråga om
dessa skatter, eller uppser ovannämnd verksamhet. Dessa personer eller myndigheter
skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna
vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

3. Bestämmelserna i stycken 1 och 2 anses
inte medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att:
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker
från lagstiftning och administrativ praxis i
denna eller i den andra avtalsslutande staten;
b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;
c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.
4. Om en avtalsslutande stat ber om upplysningar enligt denna artikel, skall den andra
avtalsslutande staten använda sina medel för
informationssökning för att inhämta dessa
upplysningar, fastän denna andra stat kanske
inte behöver dessa upplysningar för sina egna
skattemässiga ändamål. Skyldigheten enligt
bestämmelserna i den föregående satsen är
underkastad begränsningar i stycke 3, men
dessa begränsningar kan under inga omständigheter anses berättiga en avtalsslutande stat
att vägra att förmedla upplysningar endast
därför att den inte har nationellt intresse i fråga om sådana upplysningar.
5. Under inga omständigheter kan bestämmelser i stycke 3 anses tillåta att en avtalsslutande stat vägrar att förmedla upplysningar på
begäran endast därför att upplysningarna är i
besittning av en bank, annan penninginrättning, förmedlare, representant eller god man
eller därför att upplysningarna berör egendomsandelar i en person.

555

compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le
recouvrement des impôts mentionnés au
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou
par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler
ces renseignements au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2
ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant
l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne
pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait
contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés
par un État contractant conformément à cet
article, l’autre État contractant utilise les
pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas
besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont
susceptibles d’empêcher un État contractant
de communiquer des renseignements
uniquement parce que ceux-ci ne présentent
pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme
permettant à un État contractant de refuser de
communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont
détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire
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ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne."
Artikel II
Article II
1. De avtalsslutande staterna meddelar var1. Chacun des États contractants notifiera à
andra skriftligen på diplomatisk väg att de l’autre par écrit, par la voie diplomatique,
konstitutionella förutsättningarna för ikraft- que les exigences constitutionnelles pour
trädandet av detta protokoll uppfyllts.
l’entrée en vigueur du présent Avenant ont
été remplies.
2. Protokollet träder i kraft dagen för det
2. L’Avenant entrera en vigueur à la date
senare av de meddelanden som avses i stycke de la dernière des notifications visées au
1. Bestämmelserna i detta protokoll tillämpas paragraphe 1. Les dispositions du présent
på skatteår som börjar den 1 januari det ka- Avenant seront applicables aux années
lenderår som följer närmast efter det då detta d’imposition commençant le ou après le 1er
protokoll träder i kraft eller senare.
janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du
présent Avenant.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
En foi de quoi, les soussignés, dûment audärtill vederbörligen befullmäktigade, under- torisés à cet effet, ont signé le présent Avetecknat detta protokoll.
nant.
Som skedde i Luxemburg den 1 juli 2009 i
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le
två exemplar på finska och franska språken, 1er juillet 2009 en langues finlandaise et
varvid båda texter har lika vitsord.
française, les deux textes faisant également
foi.
För Republiken
Finlands regering:

Pour le Gouvernement de la
République de Finlande

Tarja Laitiainen

Tarja Laitiainen

För Storhertigdöme
Luxemburgs regering:

Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg

Luc Frieden

Luc Frieden
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Bilaga

(Översättning)
NOTVÄXLING

1. Luxemburgs not
Eders Excellens,

Your Excellency,

"Jag har äran att hänvisa till det mellan
Luxemburg och Finland den 1 mars 1982 i
Luxemburg ingångna avtalet för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet sådant som det är
ändrat genom det i Luxemburg den 24 januari
ingångna protokollet sådant som det är ändrat
genom protokollet som undertecknats i dag
(nedan "Avtalet"), och på storhertigdömet
Luxemburgs regerings vägnar föreslå följande avtal:

“I have the honour to refer to the Convention between Luxembourg and Finland for
the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on Income and Capital, signed
at Luxembourg on 1st March 1982, as amended by Protocol, signed at Luxembourg on
24th January 1990, as amended by the Protocol signed today (“the Convention”) and to
propose on behalf of the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg the following
understandings:

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade staten skall på begäran av den behöriga
myndigheten i den anmodande staten lämna
upplysningar för de ändamål som anges i artikel 26.

1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide
upon request by the competent authority of
the requesting State information for the purposes referred to in Article 26.

2. När den behöriga myndigheten i den anmodande staten framställer en begäran om
upplysningar enligt detta avtal, den skall ge
följande uppgifter till den behöriga myndigheten i den anmodade staten för att visa att de
begärda upplysningarna är förutsebart väsentliga i fråga om begäran:
a) identitet för den skattskyldige som är föremål för utredning eller undersökning;
b) slag av upplysningar som begärs och den
form i vilken den anmodande staten önskar
att upplysningarna skall lämnas;

2. The competent authority of the applicant
State shall provide the following information
to the competent authority of the requested
State when making a request for information
under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the
request:
(a) the identity of the person under examination or investigation;
(b) a statement of the information sought
including its nature and the form in which the
applicant State wishes to receive the information from the requested State;
(c) the tax purpose for which the information is sought;
(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State
or is in the possession or control of a person
within the jurisdiction of the requested State;
(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
(f) a statement that the request is in con-

c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas;
d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna är i den anmodade staten eller innehas av eller kontrolleras av en person inom
den anmodade startens jurisdiktion;
e) såvitt det är känt, namn och adress på
varje person som antas inneha eller kontrollera de begärda upplysningarna;
f) uppgift om att begäran är i överensstäm-
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melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande staten och att den behöriga myndigheten i den anmodande staten
— om de begärda upplysningarna fanns inom
den denna stats jurisdiktion — skulle kunna
inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i den anmodande staten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal;
g) uppgift om att den anmodande staten har
vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande
inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt
stora svårigheter.

formity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent
authority of the applicant State would be able
to obtain the information under the laws of
the applicant State or in the normal course of
administrative practice and that it is in conformity with this Convention;
(g) a statement that the applicant State has
pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those
that would give rise to disproportionate difficulties.

Om Republiken Finlands regering godkänner de ovanstående förslagen, har jag äran föreslå vidare att denna not och Eders Excellens
svar skall anses utgöra en överenskommelse
mellan våra regeringar som blir en integrerande del av avtalet på den dag då protokollet
träder i kraft.

If the foregoing understandings meet with
the approval of the Government of the Republic of Finland, I have the further honor to
propose that this Note and your affirmative
Note in reply shall constitute an agreement
between our Governments which shall become an integral part of the Convention on
the date of entry into force of the Protocol".

Luxemburg den 1 juli 2009
Luc Frieden
Storhertigdöme Luxemburgs finans- och
budgetminister

Luxembourg 1 of July 2009
Luc Frieden
Minister for Treasury and Budget of the
Grand Duchy of Luxembourg

2. Finlands not
Finland ambassadör i Luxemburg till
Eders Excellens,

Your Excellency,

Jag har äran erkänna mottagandet av Eders
I have the honour to acknowledge the reExcellens not av den 1 juli 2009 av följande ceipt of Your Excellency’s Note of July the
lydelse:
1st , 2009 which reads as follows:
——————————————
(Texten till ovanstående not)
——————————————

——————————————
(Texten till ovanstående not)
——————————————
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Jag har äran bekräfta att ovanstående förslag är godtagbara för Republiken Finlands
regering och att Eders Excellens not och detta
svar skall utgöra en överenskommelse mellan
våra regeringar.
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I have the honour to confirm that the foregoing understanding is acceptable for the
Government of the Republic of Finland and
that Your Excellency’s Note and this Note in
reply shall constitute an Agreement between
our two Governments.

Mottag, Eders Excellens, uttryck för min
Accept, Your Excellency, the expression of
utmärkta högaktning.
my highest considerations.
Luxemburg den 1 juli 2009

Luxembourg, 1 of July 2009

Tarja Laitiainen
Finlands ambassadör
i Luxemburg

Tarja Laitiainen
Finland's Ambassador
to Luxemburg

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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