
1991-92 Lt - Rep.pres. framst.nr 15 

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

framställning till Ålands landsting om 

regeringens proposition till riksdagen med 

förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i avtalet med Danmark, Island, 

Norge och Sverige för att undvika dubbelbe

ska ttning beträffande skatter på arv och på 

gåva. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland av den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för såvitt i fördraget ingår 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselag n. I anseende 

härtill och då ovan nämnda avtal för Finlands del gäller 

bl.a. kommunalbeskattning, på vilket område landstinget en

ligt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen har lagstift

ningsbehörighet i landskapet, erfordras landstingets ställ

ningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdand~ i land

skapet. Riksdagen har den 15 juni 1992 antagit lagen. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, 

som även innehåller avtalstexten, föreslås 

att Ålands landsting 

samtycke till att 

kraft i landskapet 

måtte 

lagen 

Åland 

ge sitt 

träder i 

till de 



delar det nämnda avtalet innebär 

avvikelse från självstyrelselagen och 

till att således en sådan territo-

riell utvidgning som avses i artikel 

14 i avtalet g6rs. 

Helsingfors den 21 augusti 1992 

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

#t--ttttt; idk~ 
Justitieminister Hannele Pokka 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i avtalet med Danmark, Island, Norge 
och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter på arv och på gåva 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

propositionen föreslås att riksdagen god
kiinner det med Danmark. Island. Norge och 
S\'erige i september l 989 ingångna avtalet för 
att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter p<1 arv och på gåva. ~ 

A \'talet bygger med vissa avvikelser på det 
bilaterala modellavtal som Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
har urnrbetat i fråga om skatter på kvarlå
tenskap och arv samt på gåva. Avvikelserna är 
betingade dels av att förevarande avtal är 
multilateralt. dels av den interna skattelagstift
ningen i de avtalsslutande staterna. En del av 
de anikelser som krävs för att ge avtalet en 
multilateral form härrör från det gällande 
nordiska multilaterala dubbelbeskattningsavta
let i frilga om inkomst- och förmögenhetsskat
ter. A \'talet innehåller bestämmelser enligt vilka 
en a\'talsslutande stat tillerkänns rätten att 
beskatta. olika slag av arvfallen egendom och 
olika slag av gårn medan annan avtalsslutande 
stat i motsvarande mån måste avstå från att 
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använda sin på egen skattelagstiftning grun
dade beskattningsrätt eller måste på annat sätt 
medge lättnad från skatt för att internationell 
dubbelbeskattning skall undvikas. Vidare finns 
i avtalet bestämmelser bl.a. om förbud mot 
diskriminering. 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den dag då samtliga avtalsslutande stater har 
meddelat det finska utrikesministeriet att av
talet har godkänts. Efter ikraftträdandet tilläm
pas avtalets bestämmelser, i fråga om arvsskatt, 
på dödsfall som inträffar sextionde dagen efter 
den då avtalet träder i kraft eller senare, och i 
fråga om gåvoskatt, på gåva för vilken skatt
skyldighet inträder sextionde dagen efter den 
då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet 
ersätter motsvarande bilaterala avtal som är i 
kraft mellan de nordiska länderna. 

I propositionen ingår ett lagförslag om god
kännande av de bestämmelser i avtalet som hör 
tili området för lagstiftningen. A vs:kten är att 
lagen skall träda i kraft samtidigt r.1ed avtalet. 



ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläget och ärendets beredning 

p. Nuläge 

Det första avtal för att undvika dubbelbe
skattning beträffande skatter på kvarlåtenskap 
(dubbelbeskattningsavtal) som Finland ingick 
med ett annat nordiskt land var avtalet den 31 
mars 1950 med Sverige (FördrS 33/50). Seder
mera ingicks motsvarande avtal med Norge 
den 29 mars 1954 (FördrS 12155) och med 
Danmark den 18 juli 1955 (FördrS 16/56). 
A \·talet med Danmark ändrades genom not
\·i.ixling den 4 och 30 september 1975 (FördrS 
65 76) sålunda att det skapades möjlighet att 
genom sifrskild överenskommelse i ett enskilt 
fall mellan de högsta finansmyndigheterna i 
Finland och Danmark undvika dubbelbeskatt
nirni ocksa av gåva. Samtliga dessa avtal är 
fon~farande i kr;ft. Mellan Finland och Island 
har inte ing~Hts något dubbelbeskattningsavtal i 
fraga om skatter på kvarlåtenskap. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och ut\'eckling (OECD). som samtliga nordiska 
liinder är m;dlemmar i, rekomme'flderade år 
1982 sina medlemsländer bl.a. att de skulle 
strä\'a efter att se över de dubbelbeskattnings
a\'tal i fråga om skatter på kvarlåtenskap och 
an samt pi'! gaYa som de hade ingått med 
\ arandra och därvid iaktta det modellavtal 
som ansluter sig till den rekommendation som 
0\ an m ses. Till följd av den utveckling som 
inom omrädet för undvikande av di.ibbelbe
skattninf! har ägt rum med anledning av denna 
rekornm~ndatio~n bör f!ällande bilate~·ala finska 
dubbelbeskattningsa\t;I med de övriga nordis
ka liinderna anses rnra föråldrade och sålunda 
i bebo\ a\' Ö\ersvn. Dessutom har OECD 
redan ill' 1966 och ·på nytt år 1982 rekommen
derat att de medlemsländer som finner det 
lämpligt undersöker möjligheterna att sinsemel
lan inga multilaterala avtal på grundval av 
mndella\ talet. Ytterligare har efter det att de 
nurnrande a\talen mellan de nordiska länderna 
undertecknats väsentlifrn ändringar gjorts i 
~l--attelugstiftningen i d~ssa länder~ ~ 

Ä\ ornnstående skäl har det varit ändamåls
enligt att med de övriga nordiska länderna ingå 
ett multilateralt ans- och gt\voskatteavtal som 
er5iitter samtliga gällande~ bilaterala avtal på 
omradet med dessa länder. 

1.2. Ärendets beredning 

Frågan om ett multilateralt arvs- och gåvo
skatteavtal mellan de nordiska länderna togs 
upp i september 1987, varvid efter preliminära 
diskussioner beslutades att man skulle söka 
utarbeta ett sådant avtal. Förhandlingarna 
inleddes i Köpenhamn i november 1988 samt 
fortsattes i Oslo i februari I 989, i Helsingfors i 
mars I 989, i Oslo i april 1989 och i Stockholm 
i juni 1989, varvid den 21 juni som avslutning 
på förhandlingarna paraferades ett på svenska 
språket upprättat utkast till avtal mellan Dan
mark, Finland, Island, Norge och Sverige för 
att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter på arv och på gåva. Härefter har genom 
skriftväxling vissa justeringar av teknisk natur 
gjorts i avtalsutkastet. 

Avtalet undertecknades i Helsingfors den I 2 
september 1989. 

Avtalet följer huvudsakligen den modell för 
bilaterala dubbelbeskattningsavtal som Organi
sationen för ekonomiskt samarbete och utveck
ling (OECD) har utarbetat år 1982. En rad 
avvikelser från modellavtalet förekommer 
emellertid. Dessa är av både formell och 
materiell natur. De formella avvikelserna är 
huvudsakligen betingade av att förevarande 
avtal är multilateralt medan OECD-avtalet är 
utformat som en modell för bilaterala avtal. 

De materiella avvikkelserna är i första hand 
föranledda av särdrag i de nordiska ländernas 
skattelag~tiftning och i deras praxis i fråga om 
dubbelbeskattningsavtal. Reglerna om hemvist 
(artikel 4). fast egendom (artikel 5) samt 
värdering och avdrag (artikel 9) utgör exempel 
på sådana avvikelser. Bestämmelserna om sub
sidiär beskattningsrätt (artikel 8) saknar mot
svarighet i modellavtalet. En särställning bland 
avvikelserna intar en del av bestämmelserna 
om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 
(artikel 12). Speciellt dessa bestämmelser får ses 
mot bakgrund av avtalets multilaterala karak
tär. 

Finland. Danmark och Sverige tillämpar 
skatteavräkningsmetoden som metod för att 
undanröja dubbelbeskattning, medan Island 
och Norge tillämpar undantagandemetoden. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Av syftet med avtalet följer att en avtals-



slutande stat och övriga mottagare av skatter 
som omfattas av avtalet inte använder sin 
beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet 
eller att de på sätt som förutsätts i avtalet 
annars medger lättnad fran skatt. Tillämpning 
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av avtalsbestämmelserna innebär i fråga om 
Finland härvid att staten och kommuner avstår 
från en ringa del av sina skatteinkomster för 
att internationell dubbelbeskattning skall und
vikas. 

DET ALJMOTIVERING 

1. Avtalets innehåll 

Artikel 1. I artikeln definieras de personer 
som aYtalet är tillämpligt på. Artikeln överens
stämmer till sakligt innehåll med OECD:s 
modellavtal. Avtalet tillämpas på arv efter 
person som vid dödsfallet hade hemvist i en 
eller flera av de avtalsslutande staterna. Vidare 
iir a\'talet tillämpligt på gåva mellan fysiska 
personer. när givaren vid tidpunkten för skatt
skyldighetens inträde hade hemvist i en eller 
fle.ra ;\ de a\'talsslutande staterna. Uttrycket 
"'person med hemvist i en avtalsslutande stat'" 
definieras i artikel 4. 

Artikel:!. De skatter som avtalet är tillämp
ligt på definieras och anges i denna artikel. 
A \'talet tillämpas pä skatter på arv och på gåva 
(styckena 1--3). I fråga om Finland omfattar 
a\'lalet arvsskatten och gåvoskatten samt kom
munalskatten i den mån den påförs på s.k. 
sidoan eller s.k. sidogåva (stycke 4 punkt b). 

Artiklama 3 och 4. I dessa artiklar definieras 
,·issa uttryck som förekommer i avtalet. Med 
\'issa avvikelser överensstämmer artiklarna med 
OECD:s modellavtal. Allmänna definitioner 
finns i artikel 3. Uttrycket "person med hem
\ ist i en a\·talsslutande stat" definieras i artikel 
4. Bestämmelserna i denna artikel avviker till 
sin lydelse från OECD:s modellavtal i det 
hiinseendet att även medborgarskap kan utgöra 
förstahandsgrund för hemvist (stycke I). 

Definitioner förekommer även i andra ar
tiklar i a\·talet. Salunda definieras uttrycket 
"fast egendom" i artikeln om beskattning av 
s<'1dan egendom (artikel 5 stycke 3) samt ut
trycken "fast driftställe" och "stadigvarande 
anordning" i den artikel som behandlar be
skattningen a\ tillgångar hänförliga till sådant 
driftställe eller sådan anordning (artikel 6). 

Artikel 5. Ar\' eller gåva bestående av fast 
egendom far beskattas i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen (styckena l och 2). 

Med sådan egendom likställs enligt artikeln 
bl.a. aktie eller annan andel i fastighetssamfund 
(stycke 4). Sålunda får exempelvis arv eller 
gåva bestående av aktie i finskt bostadsaktie
bolag beskattas i Finland. 

Artikel 6. Enligt denna artikel får förmögen
hetstillgångar som ett företag har nedlagt i ett 
fast driftställe beskattas i den avtalsslutande 
stat där driftstället är beläget (styckena I och 
2). Motsvarande regel gäller i fråga om förmö
genhetstillgångar som är hänförliga till en 
stadigvarande anordning för en yrkesutövare 
(styckena 8 och 9). 

Artikel 7. Tillgångar som inte har behandlats 
i artiklarna 5 och 6 beskattas endast i den 
avtalsslutande stat där arvlåtaren hade respek
tive gåvogivaren har hemvist. 

Artikel 8. I artikeln finns bestämmelser om 
s.k. subsidiär beskattningsrätt. Bestämmelserna 
saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. 
Artikeln innehåller i fråga om den avtalsslutan
de stat som får utnyttja sin rätt att beskatta 
viss egendom undantag från bestämmelserna i 
artiklarna 5-7. Om en sådan stat inte kan 
utnyttja denna rätt enligt sin egen lagstiftning 
om skattskyldighetens territoriella omfattning 
eller om skattskyldighet på grund av personlig 
anknytning och egendomen därigenom blir helt 
undantagen från beskattning. får annan avtals
slutande stat i stället beskatta egendomen 
(stycke l ). För den händelse att flera än en av 
dessa andra stater har möjlighet enligt intern 
lagstiftning att beskatta, ingår i artikeln be
stämmelser om den inbördes företrädesord
ningen mellan dessa andra stater (stycke 2). 
Enligt dessa bestämmelser ges den subsidiära 
beskattningsrätten i första hand till arvlåtarens 
respektive gåvogivarens hemviststat och i andra 
hand till mottagarens hemviststat. 

Artikel 9. Varje avtalsslutande stat värderar 
tillgångar och medger avdrag enligt sin egen 
lagstiftning. Artikeln avviker från OECD:s 
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modella\'tal. som saknar bestämmelser om vär
dering av tillgångar men å andra sidan i stiillet 
för en hänvisning till intern lagstiftning inne
håller detaljerade bestämmelser om avdrag. 

Arrikel JO. Bestämmelser om undanröjande 
a\' dubbelbeskattning finns i denna artikel. 
Finland. Danmark och Sverige tillämpar skat
teavräkningsmetoden (stycke l) medan Island 
och Norge tillämpar undantag.andemetoden 
(stycke 2). I fråga om Finland innebär detta att 
egendom som enligt avtalet får beskattas i 
annan avtalsslutande stat (källstaten) beskattas 
hen i Finland. om Finland är hernviststat för 
arvlåtaren eller gåvogivaren. Från den skatt 
som utgår i Finland (henwiststaten) avräknas 
den skatt som i enlighet med avtalet har 
betalats i källstaten på grund av samma över
föring av egendomen (stycke I punkterna a och 
b ). A vräkningsbeloppet har emellertid begrän
~ats till beloppet av den del av skatten i 
Finland som proportionellt belöper på den 
egendom för vilken avräkning medges (stycke 1 
punkt c). 

Arriklama 11--14. De bestämmelser om för
bud mot diskriminering (artikel 1 J ), för
farandet vid ömsesidig överenskommelse (arti
kel 12). medlemmar av diplomatisk beskickning 
eller konsulat (artikel 13) samt territoriell ut
\idgning (artikel 14) som ingår i dessa artiklar 
öwrensstämmer med vissa ringa avvikelser 
med OECD:s modella\ tal och det nordiska 
multilaterala dubbelbeskattningsavtalet i fråga 
om i11komst- och förmögenhetsskatter (FördrS 
91 89). 

Arri/.:el 15. Bestämmelserna om avtalets 
ikraftträdande ingår i denna artikel. Avtalet 
triider i kraft trettiomle dagen efter den dag då 
samtliga a\·talsslutande stater har meddelat det 
finska utrikesministeriet att avtalet har god
känts (stycke I). Det tillämpas, i fråga om 
an·sskatt. p<1 dödsfall som inträder sextionde 
dagen efter den då avtalet träder i kraft eller 

senare och, i fråga om gåvoskatt, på gåva för 
vilken skattskyldighet i en av de avtalsslutande 
staterna inträder sextionde dagen efter den då 
avtalet träder i kraft eller senare (stycke 2). 

De nuvarande bilaterala avtal som räknas 
upp i stycke 3 upphör att vara tillämpliga på 
arv och gåvor på vilka förevarande avtal blir 
tillämpligt. 

Arrikel 16. Bestiimmelsema om avtalets upp
hörande ingår i denna artikel. Avtalet skall 
vara i kraft tills vidare. 

OECD:s modellavtal innehåller bestämmel
ser om utbyte av upplysningar för beskatt
ningsändamål. Förevarande avtal saknar så
dana bestämmelser. Anledningen härtill är att 
det nordiska multilaterala handräckningsavta
let i skatteärenden (F ördrS 3 7/91) innehåller 
bestämmelser om utbyte av sådana upplysning
ar och om annan administrativ handräckning i 
skatteärenden. 

2. Behovet av riksdagens sam
tycke 

Flera bestämmelser i avtalet avviker från 
gällande skattelagstiftning. Därför kräver av
talet till dessa delar riksdagens godkännande. 

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

atr Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens samtycke 
i dcr i H e/singfors den 12 seprember 1989 
ingångna avraler mellan Danmark, Fin
land, Island, Norge och S1•erige för arr 
u11d1·i/.:a dubbe/beskattning berräjfande 
skatrer på arv och på gåva. 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen, före
läggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmark, Island, Norge och Sverige 

för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på arv och på gåva 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I § 
Bestämmelserna i det i Helsingfors den 12 

september 1989 mellan Danmark, Finland, 
Island. Norge och Sverige ingångna avtalet för 
att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter på arv och på gå va är, för så vitt de hör 
till området för lagstiftningen, i kraft så som 
därom har överenskommits. 

Helsingfors den 15 maj 1992 

2§ 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

3§ 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 
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AVTAL 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning 
beträffande skatter på arv och på gåva 

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige, 

som önskar ingå ett avtal för att undvika 
dubbelbeskattning beträffande skatter på arv 
och på gåva, 

har kommit överens om följande: 

Artikel 1 

An· och gäl'or som omfatras av m·ralet 

Detta avtal tillämpas på 
a) arv, när den avlidne vid dödsfallet hade 

hemvist i en eller flera av de avtalsslutande 
staterna, 

b) gåva mellan fysiska personer. när givaren 
\id tidpunkten för skattskyldighetens inträde 
hade hemvist i en eller flera av de avtalsslutan
de staterna. 

Artikel 2 

Ska11er som 011~/atras av avta!e1 

I. Detta avtal tillämpas på skatter på arv och 
på gårn som påförs för en avtalsslutande stats 
räkning. oberoende av det sätt på vilket skat
terna tas ut. 

2. Med skatter på arv förstås alla skatter 
som utgår på arv och andra överföringar av 
förmögenhetstillgångar inter vivos eller för 
dödsfalls skull vilka vid en persons död enligt 
lagstiftningen i en avtalsslutande stat medför 
betalning av skatt på överföring av förmögen
hetstillgångar. 

3. Med skatter på gåva förstås alla skatter 
som tas ut på överföringar av förmögenhetstill
gangar inter vivos i den mån de inte omfattas 
av stycke 2. men endast när sådana överförin
gar sker vederlagsfritt eller mot vederlag som 
är mindre än fullt vederlag. 

4. De för närvarande utgående skatter på 
vilka avtalet tillämpas är 

a) i Danmark: arvsavgift och gåvoavgift 
samt inkomstskatt på gåvors värde, 

b) i Finland: arvsskatt och gåvoskatt samt 
kommunalskatt i den mån den påförs förmö
genhetstillgångar som erhålls genom arv, som 
bidrag eller gottgörelse, som avses i kap. 8 
ärvdabalken, på grund av testamente eller som 
gåvor, 

c) i Island: arvsskatt och inkomstskatt på 
gåvors värde, 

d) i Norge: arvsavgift och gåvoavgift, 
e) i Sverige: arvsskatt och gåvoskatt. 
5. Avtalet tillämpas också 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 väsentliga ändringar som gjorts i respektive 
skattelagstiftning. 

6. Avtalet tillämpas inte i fråga om någon 
avtalsslutande stat på särskild beskattning av 
vinst på lotterier och vadhållning, skatt på 
dokument (stämpelskatt) eller avgift i samband 
med behandling av dödsbo (skifteavgifter). Det 
tillämpas inte heller på inkomstskatt som tas ut 
på vinst som enligt lagstiftningen i en avtals
slutande stat uppkommer vid överföring eller 
på skaiter och avgifter som tas ut som ersätt
ning för en tidigare avdragsrätt i samband med 
inkomst beskattning. 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

I. Om inte sammanhanget föranleder annat, 
har vid tillämpningen av detta avtal följande 
uttryck nedan angiven betydelse: 



a) ''avtalsslutande stat" åsyftar Danmark, 
Finland. Island. Norge och Sverige; 

"Danmark'' inbegriper inte Färöarna och 
Grönland: "Finland'' inbegriper inte landska
pet Åland i fråga om den finska kommunal
skatten: "Norge" inbegriper inte Svalbard (med 
vilket avses även Björnön), Jan Mayen och de 
norska områdena ("biland") utanför Europa; 

b) "arv'' åsyftar alla förmögenhetstillgångar, 
vilkas överföring är underkastad en sådan skatt 
på arv som omfattas av avtalet; 

c) ''gåva" åsyftar alla förmögenhetstillgång
ar. vilkas överföring är underkastad en sådan 
skatt på gåva som omfattas av avtalet; 

d) ''medborgare'' åsyftar fysisk person som 
har medborgarskap i en avtalsslutande stat och 
juridisk person eller annan sammanslutning 
som bildats enligt den lagstiftning som gäller i 
en avtalsslutande stat; 

e) "behörig myndighet" åsyftar 
I) i Danmark: skatteministern, 
2) i Finland: finansministeriet, 
3) i Island: finansministern i fråga om gåva 

och socialministern i fråga om arv, 
4) i Norge: finans- och tulldepartementet, 
5) i Sverige: finansministern, eller den myn

dighet i envar av dessa stater åt vilken uppdras 
att handha frågor beträffande avtalet. 

2. Dä en avtalsslutande stat tillämpar avtalet 
anses. såvida inte sammanhanget föranleder 
anna l. varje uttryck som inte definierats i 
a\'talet ha den betydelse som uttrycket har 
enligt den statens lagstiftning i fråga om 
sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. 

Artikel 4 

He1111•ist 

I. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftas 
med uttrycket "person med hemvist i en avtals
slutande stat" person efter vilken arv eller från 
vilken gåva är enligt lagstiftningen i denna stät 
skattepliktig där på grund av denna persons 
hemvist. bosättning eller varje annan liknande 
omständighet elJer på grund av dennes med
borgarskap. Uttrycket inbegriper emellertid in
te person vars skattskyldighet i denna stat är 
begränsad till förmögenhetstillgångar belägna 
där. 

1. Då på grund av bestämmelserna i stycke I 
fysisk person anses ha hemvist i flera avtals
slutande stater, bestäms hans hemvist på följ
ande sätt: 

a) han anses ha hemvist i den stat. där han 
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har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande; om han har en sådan bostad i flera 
stater, anses han ha hemvist i den stat, med 
vilken hans personliga och ekonomiska förbin
delser är starkast (centrum för levnadsintresse
na); 

b) om det inte kan avgöras, i vilken stat han 
har centrum för levnadsintressena, eller om han 
inte i någon av staterna har en bostad, som 
stadigvarande står till hans förfogande, anses 
han ha hemvist i den stat, där han stadigva
rande vistas; 

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

d) om han är medborgare i flera stater eller 
om han inte är medborgare i någon av dem, 
avgör de behöriga myndigheterna i de berörda 
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig 
överenskommelse. 

3. I fall då en fysisk person 
a) är medborgare i en avtalsslutande stat 

utan att vara det i annan avtalsslutande stat; 
och 

b) enligt stycke l har hemvist i båda dessa 
stater på annan grund än medborgarskap; samt 

c) enligt stycke I har haft hemvist i den stat 
- där han inte är medborgare - sammanlagt 
mindre än fem år (däri inräknat perioder av 
tillfällig bortovaro) av de sista sju åren, anses 
han, utan hinder av stycke 2, ha hemvist i den 
stat där han är medborgare. 

Artikel 5 

Fast egendom 

l. Fast egendom, som överförs som arv efter 
person som vid dödsfallet hade hemvist i en 
avtalsslutande stat och som är belägen i annan 
avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra 
stat. 

2. Fast egendom, som överförs som gåva 
från en person som vid tidpunkten för skatt
skyldighetens inträde har hemvist i en avtals
slutande stat och som är belägen i annan 
avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra 
stat. 

3.a) Uttrycket "fast egendom" har - såvida 
inte bestämmelserna i punkt b) föranleder 
annat - den betydelse som uttrycket har enligt 
lagstiftningen i den a vtalsslutande stat där 
egendomen i fråga är belägen. 
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b) Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör 
till fast egendom, levande och döda inventarier 
i lantbruk och skogsbruk, byggnader, rättighe
ter på vilka bestämmelserna i civilrätten 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 na
tunill,gång. 

4. Overföring genom arv eller gåva av aktier 
eller andra andelar i ett bolag vars huvudsak
liga och faktiska ändamål är att äga fast 
egendom får beskattas i den avtalsslutande stat 
där den fasta egendomen, som bolaget äger, är 
belägen. 

5. Bestämmelserna i styckena 1-4 tillämpas 
också på fast egendom som tillhör företag och 
fast egendom som används vid självständig 
yrk esu tövning. 

Artikel 6 

Til!gilngar hänförliga till fast drifrsrä/le eller 
stadigmrande anordning 

1. Ett företags förmögenhetstillgångar som 
överfors genom arv efter en person som vid 
dödsfallet hade hemvist i en avtalsslutande stat 
och som är en del av ett fast driftställe som är 
beläget i annan avtalsslutande stat får beskat
tas i denna andra stat. 

1. Ett företags förrnögenhetstillgångar som 
överförs genom gåva från en person som vid 
sknttskyldighetens inträde har hemvist i en 
a\·talsslutande stat och som är en del av ett fast 
driftställe som är beläget i annan avtalsslutande 
stat får beskattas i denna andra stat. 

3. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande 
plats för affärsverksamhet från vilken företa
gets verksamhet helt eller delvis bedrivs. 

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

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

annan plats för utvinning av naturtillgångar. 
5. Ett byggnads-. anläggnings-, installations-, 

eller monteringsprojekt. eller verksamhet som 
består av planering, övervakning, rådgivning 
eller annan biträdande personalinsats i sam
band med sådant projekt. utgör fast driftställe 

men endast om projektet eller verksamheten 
pågår mer än tolv månader i en avtalsslutande 
stat. 

6. Vid beräkning av den tid som avses i 
stycke 5 anses verksamhet, som bedrivs av ett 
företag som har intressegemenskap med annat 
företag, bedriven av det företag med vilket det 
har intressegemenskap, om verksamheten i 
väsentlig mån är av samma slag som den 
verksamhet som det sistnämnda företaget be
driver och båda företagens verksamhet avser 
samma projekt. Företag anses ha intressege
menskap, om det ena företaget direkt eller 
indirekt deltar i ledningen eller övervakningen 
av det andra företaget eller äger väsentlig del i 
detta företags kapital eller om samma personer 
direkt eller indirekt deltar i ledningen eller 
övervakningen av båda företagen eller äger 
väsentlig del i dessa företags kapital. 

7. Utan hinder av föregående bestämmelser i 
denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" 
inte innefatta 

a) användningen av anordningar uteslutande 
för lagring, utställning eller utlämnande av 
företaget tillhöriga varor, 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu
lager uteslutande för lagring, utställning eller 
utlämnande, 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu
lager uteslutande för bearbetning eller för
ädling genom annat företags försorg, 

d) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för inköp av va
ror eller införskaffande av upplysningar för 
företaget, 

e) innehavet av stadigvarande plats för af
färsverksamhet uteslutande för att för företaget 
bedriva annan verksamhet av förberedande 
eller biträdande art, 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärs
verksamhet uteslutande för att kombinera 
verksamheter som anges i punkterna a)-e), 
under förutsättning att hela den verksamhet 
som bedrivs vid den stadigvarande platsen för 
affärsverksamhet på grund av denna kombina
tion är av förberedande eller biträdande art. 

8. Förmögenhetstillgångar, som överförs 
som arv efter en person som vid dödsfallet 
hade hemvist i en avtalsslutande stat och som 
är hänförliga till en stadigvarande anordning 
som är belägen i annan avtalsslutande stat. får 
beskattas i denna andra stat. 

9. Förmögenhetstillgångar, som överförs 
som gåva från en person som vid tidpunkten 



för skattskyldighetens inträde har hemvist i en 
avtalsslutandc stat och som är hänförliga till en 
stadigvarande anordning som är belägen i 
annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna 
andra stat. 

I 0. "Stadigvarande anordning" åsyftar en 
anordning som regelmässigt står till förfogande 
för att utöva fritt yrke eller annat självständigt 
arbete av liknande karaktär. 

11. Utan hinder av styckena 1--10 omfattas 
fast egendom av artikel 5. 

Artikel 7 

Andra tillgångar 

I. Förmögenhetstillgång som inte behandlas 
i artiklarna 5 och 6 och som överförs genom 
arv efter en person som vid dödsfallet hade 
hemvist i en avtalsslutande stat beskattas, 
oavsett var den är belägen, endast i denna stat. 

2. Förmögenhetstillgång som inte behandlas 
i artiklarna 5 och 6 och som överförs genom 
gåva från en person som vid tidpunkten för 
ska ttskyldighetens inträde har hemvist i en 
avtalsslutande stat beskattas. oavsett var den är 
belägen. endast i denna stat. 

Artikel 8 

Subsidiär be ska t t11 ingsrät t 

I. I fäll då en avtalsslutande stat inte kan 
utnyttja sin rätt att beskatta enligt artiklarna 
5-7 och detta medför att förmögenhetstill
gangcn inte beskattas i någon av de avtals
slutande staterna får annan avtalsslutande stat 
beskatta. såvida den bristande möjligheten att 
beskatta beror på 

a) att den förstnämnda staten inte enligt sin 
egen lagstiftning om skattskyldighetens territo
riella omfattning kan beskatta tillgångar av 
ifrågavarande slag. eller 

b) att den förstnämnda staten inte enligt sin 
egen lagstiftning om skattskyldighet på grund 
av personlig anknytning kan beskatta. 

2. Om flera stater får beskatta med hänvis
ning till stycke 1 gäller följande om vilka av 
dessa som har rätt att beskatta: 

a) Den avtalsslutande stat där den avlidne 
eller gåvogivaren hade hemvist har rätt att 
beskatta. 

b) Om den avtalsslutande stat där den 
avlidne eller gåvogivaren hade hemvist inte kan 
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utnyttja sin rätt att beskatta har den stat rätt 
att beskatta där mottagaren hade hemvist. 

c) Om det inte på grund av reglerna i 
punkterna a) och b) kan avgöras vilken avtals
slutande stat som får beskatta, skall de behö
riga myndigheterna i de berörda avtals.slutande 
staterna avgöra frågan genom ömsesidig över
enskommelse. 

Artikel 9 

Värdering och avdrag 

1. Vid bestämmandet av skattepliktigt be
lopp värderar varje avtals.slutande stat tillgång
arna enligt sin egen lagstiftning. På samma sätt 
medger varje avtalsslutande stat avdrag enligt 
sin egen lagstiftning. 

2. Vid bestämmandet av skattepliktigt be
lopp medräknar varje stat intäkter och utgifter 
i fråga om varje förmögenhetstillgång, häri 
inbegripet belopp som träder i stället för sådan 
tillgång, enligt reglerna i sin egen lagstiftning. 

Artikel 10 

Metoder för undanröjande m 1 dubbelbeskattning 

1. Om den avlidne eller gåvogivaren hade 
hemvist i Danmark, Finland eller Sverige un
danröjs dubbelbeskattningen på följande sätt: 

a) Den avtalsslutande stat där den avlidne 
hade hemvist vid dödsfallet skall från den 
arvsskatt som bestämts enligt dess lagstiftning 
avräkna ett belopp (häri inbegripet tidigare 
eller senare beräknat belopp) som erlagts i 
annan avtalsslutande stat på grund av samma 
överföring av samma förmögenhetstillgång från 
samma person och som enligt bestämmelserna 
i detta avtal får beskattas i denna andra stat. 

b) Den avtalsslutande stat där givaren hade 
hemvist skall från den gåvoskatt som bestämts 
enligt dess lagstiftning avräkna ett belopp (häri 
inbegripet tidigare eller senare beräknat be
lopp) som erlagts i annan avtalsslutande stat på 
grund av samma överföring av samma förmö
genhetstillgång mellan samma personer och 
som enligt bestämmelserna i detta avtal får 
beskattas i denna andra stat. 

c) De avräkningsbelopp som nämns i punk
terna a) och b) skall emellertid inte överstiga 
den del av skatten i den förstnämnda avtals
slutande staten, beräknad utan sådan avräk
ning, som belöper på de förmögenhetstillgång
ar för vilka avräkning skall medges. 

d) Vid tillämpning av punkterna a) och b) 
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anses en makes övertagande av ett gemensamt 
bo utan skifte (föl les bo~ til hensidden-i uskiftet 
bo) som en självständig överföring. 

2. Om den avlidne eller gåvogivaren hade 
hemvist i Island eller Norge undanröjs dubbel
beskattningen på följande sätt: 

a) Den avtalsslutande stat där den avlidne 
hade hemvist vid dödsfallet skall undanta vatje 
förmögenhetstillgång från arvsskatt vilken vid 
samma överföring av samma förmögenhetstill
gång från samma person enligt bestämmelserna 
i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutan
de stat. 

b) Den avtalsslutande stat där givaren hade 
hemvist skall undanta varje förmögenhetstill
gång från gåvoskatt vilken vid samma överfö
ring av samma förmögenhetstillgång mellan 
samma personer enligt bestämmelserna i detta 
avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat. 

c) En avtalsslutande stat får alltid vid beräk
ning av skatten på varje annan tillgång i denna 
stat medräkna i beskattningsunderlaget de för
mögenhetstillgångar som undantagits från be
skattning. 

3. I fråga om de förmögenhetstillgångar för 
vilka avräkning medges enligt stycke I eller 
som undantas från beskattning enligt stycke 2, 
medräknar varje stat vid bestämmandet av 
beskattningsunderlaget intäkter och utgifter i 
fråga om varje tillgäng, häri inbegripet belopp 
som träder i stället för dessa tillgångar. enligt 
reglerna i sin egen lagstiftning. 

Artikel l I 

Förbud mot diskriminering 

I. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, 
oa\sett var han har hemvist, inte i annan 
a\talsslutande stat bli föremål för beskattning 
eller därmed sammanhängande tyngande än 
den beskattning och därmed sammanhängande 
kra\' som medborgare i denna andra stat under 
samma förhållanden är eller kan bli underka
stad. 

2. Statslös person med hemvist i en avtals
slutande stat skall inte i någon av de avtals
slutande staterna staten bli föremål för beskatt
ning eller därmed sammanhängande krav som 
är av annat slag eller mer tyngande än den 
beskattning och därmed sammanhängande 
krav som medborgare i staten i fråga under 
samma förhållanden är eller kan bli underka
stad. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 

tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel 
på skatter av varje slag och beskaffenhet. 

Artikel 12 

Fö1fara11det vid ömsesidig överenskommelse 

I. Om en person anser att det i en eller flera 
avtalsslutande stater har vidtagits 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, fram
lägga saken för den behöriga myndigheten i 
den avtalsslutande stat där han har hemvist 
eller, i fall som avses i artikel 11 stycke 1, i den 
avtalsslutande stat där han är medborgare. 
Sådan framställning skall göras inom tre år 
från den dag då han fick den första underrät
telsen om den åtgärd som givit upphov till 
beskattning som strider mot avtalet. 

2. Om den behöriga myndigheten finner 
invändningen grundad men inte själv kan få till 
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med behörig myndighet i 
annan avtalsslutande stat, som berörs av fråg
an, i syfte att undvika beskattning som strider 
mot avtalet. Om den stat hos vars behöriga 
myndighet personen i fråga har lagt fram saken 
inte själv berörs av frågan, skall denna behö
riga myndighet överlämna saken till behörig 
myndighet i någon av de stater som berörs av 
frågan. 

3. Om svårigheter eller tvivelsmål upp
kommer mellan avtalsslutande stater i fråga om 
tolkningen eller tillämpningen av avtalet skall 
de behöriga myndigheterna i dessa stater över
lägga för att söka lösa frågan genom <>ärskild 
överenskommelse. De behöriga myndigheterna 
i avtalsslutande stater kan även överlägga i 
syfte att undanröja dubbelbeskattning i fali 
som inte omfattas av avtalet eller för att genom 
särskild överenskommelse lösa frågor som -
utan att vara reglerade i avtalet - på grund av 
olikhet i vederbörande staters principer för 
skattens beräkning eller av andra skäl kan 
uppkomma i fråga om de skatter som avses i 
artikel 2. 

Innan beslut fattas i fråga som avses i första 
avsnittet, skall resultatet av överläggningar som 
där avses snarast delges behöriga myndigheter 
i övriga avtalsslutande stater. Finner behörig 
myndighet i en avtalsslutande stat att överlägg-



ningar bör äga rum mellan de behöriga myn
digheterna i samtliga avtalsslutande stater, 
skall på begäran a\' den behöriga myndigheten 
i den förstnämnda avtalsslutande staten sådana 
överläggningar äga rum utan dröjsmål. 

Artikel 13 
Medlemmar ar diplomatisk beskickning eller 

konsulat 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de 
privilegier vid beskattningen som enligt folk
rättens allmänna regler eller bestämmelser i 
särskilda överenskommelser tillkommer med
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon
sulat. 

Artikel 14 

Territoriell utridgning 

I. Detta avtal kan an tingen i sin helhet eller 
med erforderliga ändringar utvidgas till att 
omfatta de områden som undantagits från 
a\'talets tillämpningsområde enligt bestämmel
serna i artikel 3 stycke I a), under förutsättning 
att där påförs skatter av samma eller i huvud
sak likartat slag som de som avses i avtalet. 
Sädan utvidgning gäller från den dag och med 
de ändringar och villkor, hifri inbegripet be
stämmelser om upphörande, som kan särskilt 
Ö\'erenskommas mellan de avtalsslutande stat
erna genom diplomatisk notväxling. 

2. Om avtalet enligt artikel 16 upphör att 
gälla, skall. s<hida inte annat överenskommits 
mellan de avtalsslutande staterna, avtalet upp
höra att gälla också beträffande varje område 
till \'ilket a\'talet har utvidgats enligt denna 
artikel. 

Artikel 15 
Jkra.fl 1rci'da11dc 

1. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen 
efter elen dag då samtliga avtalsslutande stater 
har meddelat det finska utrikesministeriet, att 
a\talet har godkänts. Det finska utrikesminis
teriet underrättar de övriga avtalsslutandc sta
terna om mottagandet av dessa meddelanden 
och om tidpunkten för avtalets ikraftträdan
de. 

2. Sedan avtalet trätt i kraft. tillämpas dess 
bestämmelser 

a) i fråga om arvsskatt, på dödsfall som 
inträffar sextionde dagen efter den då avtalet 
träder i kraft eller senare. 
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b) i fråga om gåvoskatt, på gåva för vilken 
skattskyldighet i en av de avtalsslutande stat
erna inträder sextionde dagen efter den då 
avtalet träder i kraft eller senare. 

3. Nedannämnda avtal skall upphöra att 
vara tillämpliga på arv och gåvor på vilka 
förevarande avtal blir tillämpligt enligt stycke 
2: 

Avtalet den 17 december 1949 mellan Ko
nungariket Norge och Konungariket Sverige 
för undvikande av dubbelbeskattning beträff
ande skatter å kvarlåtenskap; 

Avtalet den 31 mars 1950 mellan Republiken 
Finland och Konungariket Sverige för undvi
kande av dubbelbeskattning beträffande skatter 
å kvarlåtenskap; 

Avtalet den 27 oktober 1953 mellan Ko
nungariket Danmark och Konungariket Sveri
ge för undvikande av dubbelbeskattning beträf
fande skatter å kvarlåtenskap med senare 
ändringar; 

Avtalet den 29 mars 1954 mellan Republiken 
Finland och Konungariket Norge för undvi
kande av dubbelbeskattning beträffande skatter 
å kvarlåtenskap; 

Avtalet den 18 juli 1955 mellan Konungari
ket Danmark och Republiken Finland för 
undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter å kvarlåtenskap med senare ändringar; 

Avtalet den 23 maj 1956 mellan Konungari
ket Danmark och Konungariket Norge för 
undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter å kvarlåtenskap. 

Dessa avtal upphör att gälla vid den sista 
tidpunkt, då förevarande avtal enligt föregå
ende bestämmelser i nämnda stycke blir til
lämpligt. 

4. Vidare skall det vid varje tidpunkt gällan
de avtalet mellan de nordiska länderna för att 
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter 
på inkomst och på förmögenhet inte tillämpas 
i fråga om inkomstskatt på gåvor på vilka 
förevarande avtal är tillämpligt enligt stycke 2. 

Artikel 16 

Upphörande 

En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni 
under ett kalenderår som börjar efter utgången 
av en tidrymd av fem år efter dagen för 
ikraftträdande av avtalet uppsäga avtalet gen
om skriftligt meddelande härom till det finska 
utrikesministeriet, som underrättar de övriga 
avtalsslutande staterna om mottagandet av 
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sådant meddelande och om dess innehåll. Har 
uppsägningstiden iakttagits, upphör avtalet att 
gälla i förhållandet mellan den stat som verk
ställt uppsägningen och övriga avtalsslutande 
stater 

a) i fråga om arvskatt, på dödsfall som 
inträffar sextionde dagen efter den då det 
finska utrikesministeriet mottog meddelandet 
om uppsägningen eller senare, 

.b) i fråga om gåvoskatt, på gåva för vilken 
skattskyldighet inträder i de berörda staterna 
sextionde dagen efter den då det finska utri
kesministeriet mottog meddelandet om uppsäg
ningen eller senare. 

Originalexemplaret till detta avtal deponeras 
hos det finska utrikesministeriet, som tillställer 
de övriga a vtalssl utan de sta tema bestyrk ta 
kopior därav. 

Till bekräftelse härav har de vederbörligen 
befullmäktigade ombuden undertecknat detta 
avtal. 

Som skedde i Helsingfors den 12 september 
1989 i ett exemplar på danska, finska, isländs
ka, norska och svenska språken, varvid på 
svenska språket utfärdades två texter, en för 
Finland och en för Sverige, vilka samtliga 
texter har samma giltighet. 

(Underskrifter) 


