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Republikens Presidents 

framställning till Ålands landsting an-

gående den av Riksdagen antagna lagen 

om godkännande av vissa stadganden i 

avtalet mellan Republiken Finland och 

Konungariket Nederländerna för undvikande 

av dubbelbeskattning av inkomst och för-

mögenhet och fastställsnde av stadganden 

om ömsesidig administrativ handräckning 

i ärenden angående beskattning av inkomst 

och förmögenhet . 

Enligt 11 § 2 mom . 19 p. självstyrelselagen för 

Åland skall jämväl landstinget giva sitt bifall till 

lag genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft i landskapet, för såvitt i fördraget ingå be-

stämmelser, som innebära upphävande eller ändring av1 

eller avvikelse från självstyrelselagen. Enligt artikel 

I i ovannämnda fördrag skall fördraget även gälle 

till kommun utgående skatter, varför enligt 13 § 1 

mom . 3 p . själ vstyrelselagen för lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland i detta avseende erfordras lands-

tingets bifall. 

Med bifogande av . . ,~~~ ksdagens svar i ämnet ävensom 
,•;y-,{,?''·U), • 1; . 

• • w-· ~:11,. ·!i~,'· ;~" 

Regeringens proposi tio tj~:;'· ;~"rd~o 4-8/1954 Rd., innehållande 

fördragstexten, samt under meddelande av att Riksdagens 

svar anlänt till statsrådets kansli den 21 novembe~ 
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1954 föreslås 

Helsingfors 

R e p u b 1 i 

' 

att Ålands landsting måtte gi va 

sitt bifall till ikraftträdande 

ovannämnda lag jämväl i landskapet 

Åland till de delar fördraget inn~ 

håller avvikelser från självstyrels~ 

lagen. 

den 26 november 1954. 

d e n t 

Justitieminister 
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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan 
Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för 
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmö
genhet och fastställande av stadganden om ömsesidig ad
ministrativ handräckning i ärenden angående beskattning 
av inkomst och förmögenhet. 

1952 års Riksdag godkände de med såväl 
Det Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nord-Irland som Amerikas Förenta Sta
ter ingångna skatteavtalen, som för den 
förstnämnda statens vidkommande gällde 
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
och för Förenta Staternas vidkommande 
dubbelbeskattning av såväl inkomst som 
kvarlåtenskap och arv. Tidigare gällde i 
Finland endast med Danmark och med Sve
rige ingångna avtal för undvikande av dub
belbeskattning av inkomst och förmögenhet, 
varjämte med Sverige dessutom hade ingåtts 
en överenskommelse för undvikande av dub
belbeskattning av arv. I slutet av år 1952 
och i början av år 1953 ha representanter 
för å ena sidan Finlands regering och å 
andra sidan Konungariket Nederländernas, 
Konungariket Belgiens samt Konungariket 
Norges regeringar fört underhandlingar för 
åvägabringande av skatteavtal även mellan 
dessa länder. Såsom resultat av dessa för
handlingar ha avtal för undvikande av dub
belbeskattning tmdertecknats mellan Finland 
och nämnda stater. 

Avtalet mellan Finland och Konungariket 
Nederländerna undertecknades i Helsingfors 
den 29 mars 1954. Avtalet bygger på samma 
grunder som skatteavtalen i aUmänhet. Det 
följer i stort sett samma linje som skatte
avtalet mellan Sverige och Konungariket 
Nederländerna. 

Avtalet gäller för Finlands vidkommande 
inkomst- och förmögenhetsskatt, inkomstskatt 
till kommun samt kyrkoskatt. För Konunga
riket Nederländernas vidkommande gäller 
avtalet alla för närvarande på grund av 
inkomst och förmögenhet till staten utgående 
skatter, vilka äro: · inkomstskatt, löneskatt, 
bolagsskatt, dividendskatt, skatt på arvode 

4469/54 

Lennart Hel j as 
vicetalman. 

N: o 1o7. 

åt bolags direktör samt förmögenhetsskatt. 
Provinserna och kommunerna i Nederlän
derna uppbära inga skatter av detta slag. 
Om skatter av liknande slag framdeles in
föras i någondera staten, kommer avtalet att 
äga tillämpning även på dem. 

Enligt avtalet är den allmänna regeln den, 
att inkomst och förmögenhet beskattas en
dast i den stat, där den skattskyldige skall 
anses bosatt. Avtalet innehåller bestämmel
ser om i vilken stat skattskyldig skall anses 
bosatt. 

Med avvikelse från domicilprincipen be
skattas inkomst av fast egendom i den stat, 
där fastigheten är belägen. Såsom inkomst 
av fast egendom anses även a) royalty- för 
utnyttjande a.v gruva, stenbrott och annan 
naturtillgång, b) ränta på inteckningslån 
eller vilken som helst annan fordran, för 
vilken fastighet utgör säkerhet, samt c) för
mögenhetsökning vid försäljning eller byte 
av fast egendom. Ränta på obligationer hän
föres dock icke till inkomst av fast egendom, 
även om denna utgör säkerhet för dem. 

Inkomst av rörelse eller yrke beskattas i 
den stat, där företaget har fast driftställe 
eller där sådant driftställe finnes för ut
övande av yrke. Avtalet innehåller närmare 
bestämmelser om vad som skall anses såsom 
fast driftställe. 

Vad invånare i någondera staten uppbär 
genom bedrivande av sjöfart och luftfart är 
oberoende av det fasta driftstället skattefritt 
i den andra staten. 

Vad beträffar beskattningen av aktiebo
lags inkomst och av utdelningen till aktionä
rerna beskattas bolag enligt den neder
ländska lagstiftningen liksom hos oss för 
hela årsvinsten, oberoende av om utdelning 
till aktionärerna äger rum eller icke. Dess-

Toivo Kujal a 
vicet alman. 
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utom skall bolag vid utbetalningen av divi
dend hos dividendtagaren innehålla för
skottsskatt, vilken för närvarande utgör 
15 procent av utdelningens totalbelopp. En
ligt avtalet är av bolag i Nederländerna åt 
invånare i Finland erlagd utdelning skatte
fri i Nederländerna, såframt den icke kan 
anses erhållen från fast driftställe i Neder
länderna. Vad beträffar beskattningen av 
utdelning, som bolag i Finland erlägger åt 
invånare i Nederländerna, äger Finland 
rätt att beskatta den, dock icke utöver 10 
procent av utdelningens belopp, om ej ut
delningen kan anses erhållen från fast drift
ställe i Finland, då full skatt utgår. Är 
åter dividendtagaren ett bolag i Nederlän
derna, som direkte eller indirekte behärskari 
minst 50 procent av det utdelande bolagets 
hela röstetal, är utdelningen skattefri i Fin
land, likaså på villkor att den icke kan anses 
erhållen från fast driftställe i Finland. 

Räntor, med undantag för ovan nämnda 
räntor, vilka böra anses såsom inkomst av 
fastighet, beskattas i den stat, där räntetaga
ren är bosatt, såframt ej räntan kan anses 
uppburen från fast driftställe i den stat, i 
vilken räntan utbetalats. 

I överensstämmelse med allmänna interna
tionella principer är royaltyn, som invånare 
i någondera staten uppbära från inkomst
källa i den andra staten, skattefria i den 
förstnämnda staten, såframt de icke kunna 
anses erhållna från fast driftställe i denna 
stat. Avtalet upptager närmare bestämmel
ser om vad som skall anses såsom royalty. 

Vad beträffar inkomst av arbete eller per
sonlig tjänst, med undantag för utövande 
av fritt yrke, beskattas den i den stat, där 
arbetet eller tjänst utförts. Arbete eller 
tjänst, som utförts ombord på fartyg eller 

luftfarkost, skall anses ha utförts i den stat, 
vars nationalitet fartyget eller luftfarkosten 
har. Med några smärre undantag beskattas 
likväl lön, arvode och annan därmed jämför
lig ersättning, som av någondera staten eller 
något dess offentligträttsliga samfund er
lägges åt person, som är bosatt i den andra 
staten, endast i den betalande staten. Samma 
regel gäller även av stat eller offentligträtts
ligt samfund erlagda pensioner och livrän
tor, medan åter enskild pension eller liv
ränta beskattas i den stat, där pensions- eller 
livräntetagaren bor. 

Avtalet upptager ytterligare särskilda be
stämmelser om utbyte myndigheterna emel
lan av vissa upplysningar, som äro nödvän
diga för verkställigheten av bestämmelserna 
i avtalet eller till förhindrande av skatteför
snillning eller kringgående av skatt. 

I enlighet med 33 § regeringsformen före
slås, 

att Riksdagen måtte godkänna df'. 
stadganden och bestämmelser i det i 
Helsingfors den 29 mars 1954 mellan 
Republiken Finland och Konungar 
riket Nederländerna ingångna avtalet 
för undvikande av dubbelbeskattning 
a·v inkomst och förmögenhet och fast
ställande av stadganden om örnsesidig 
administrativ handräckning i ärenden 
angående beskattning av inkomst och 
förmögenhet, som kräva Riksdagens 
godkännande. 

Enär ifrågavarande avtal innehåller be
stämmelser, som innebära ändring av lag, 
förelägges Riksdagen för överenskommelsens 
bringande i kraft följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och 
förmögenhet och fastställande av stadganden om ömsesidig administrativ handräck-

ning i ärenden angående beskattning av inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Helsingfors den 29 mars 1954 mellan Re
publiken Finland och Konungariket Neder-

länderna ingångna avtalet för undvikande 
av dubbelbeskattning av inkomst och för
mögenhet och fastställande av stadganden 

N:o 48 
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om ömsesidig administrativ handräc1;rning i 
ärenden angående beskattn!n? av i~kom.st 
ch förmögenhet vare, för sav1tt de hora till 
~mrådet för lagstiftningen, i krait såsom 

Helsingfors, den 31 augusti 1954. 

därom avtalats. Närmare föreskrifter an
gående verkställigheten av .. nämnda stadg~_n
den och bestämmelser utfardas genom for-
ordning. 

Republikens President 

J. K. PAASIKIVI. 

Lennart Hel jas 
vicetalman. 

N: o 101. 

Minister för utrikesärendena Urho Kekkonen. 

Toivo Kujal a 
vicet a lman. 
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AVTAL 

~ellan Repu~liken Finland och Konun a
riket Nederlanderna för undvikande g 
dubbelbeskattning av inkomst och f"" ~Y 
~enhe~ ?ch fastställande av stadgande':~~ 
~msesid1g a~ministrativ handräckning i 
arenden angaende beskattning av inkomst 

och förmögenhet. 

Repu?lik.~n Finlands President och Hen
nes Ma~estat Drottningen av Nederländerna 
hava, föranledda av önskan att 0 .. b . 

1 
.. avaga rmga 

avta . ~?r undvikande av dubbelbeskattnin , 
och, l arend.~n ~ngående beskattning av in~ 
komst och formogenhet, för fastställande av 
stadg~?de:r: 0 1,11 ömsesidig administrativ 
h~?d~acknmg, i detta syfte till sina befull
maktigade ombud utsett 

Republiken Finlands President : 

utrikesminister Ralf Törngren, 

Hennes Majestät Drottningen av 
Neder länderna: 

Sin Charge d'Affaires a. i. i Helsingfors 
Carel G. Verdonck Huffnagel, ' 

vilka efter att hava delgivit varandra sina 
f~llmakter, som befunnits i riktig· och b h "
rig· form, överenskommit om följande e b~
stämmelser: 

Artikel 1. 
. 1 §. ~etta avtal är tillämpligt på skatter 

till _stat.._ elte_ 'l'ovins, - kommun eller annat 
of.~en~ligträtttl_igt sa,mfund, inberäknat iör
~.ogenhetss atter, av förmögenhetsöknin 
föranledda skatter samt tilläggsskatter. g 

VERDRAG 

~'.1.~end de Republiek Finland en het Konink
llJ er Nederlanden tot het vermijden 
van dubbele belasting en tot het vaststellen 
vi~;,11 regelen voor wederzijdse administra
t-vve hulp met betrekking tot bel .... . k asbmgen 

van m omsten en van vermogen. 

en De Presid~nt yan de Republiek Finland 
. Hare MaJesteit de Koningin der Nede 
landen, r-

~ezield d??r de wens dubbele belastin 
Zff\ eel ~ogehJk te vermijden en regelen voo~ 
wederz1Jdse adaninistratieve hulp vast i-a 

stellen met betrekking tot b 1 ·t· "" · l e as mgen van 
m rnmsten ·en van vermogen, 

heb?en besloten te dien einde een VerdraO' 
tde slmten, en hebben tot Hun gevolmachtig~ 

en benoemd: te weten: 

De President van de Republiek Finland : 

de Minister van Buitenlandse Zaken 
de Heer Ralf Törngren, 

I 

Hare Majesteit de Koningin der Neder-
landen: I 

Haa.r Tijdelijk Zaakgelastigde te Helsinki 
de Heer Carel G. Verdonck Huffnagel. 

Die, na hun in goede en behoorlijke 
vorm bevonden volmachten te hebben 
o·eleo-d · · over-
o o , ZIJn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1. 
§. 1· Dit Verdrag heeft betrekking op be

lastmgen van inkomsten en van vermogen 
te betalen aan de Staat of aan de P . ... ' rovmcien, 
gemeenten of andere staatkundige onderde
len, daa.:onder begrepen vermogensheffingen 
~n1 h~ffmge~ op vermogensaanwas alsmede 

e astmgen m de vorm van opcenten. 

I 

....._ ~~ -'-- ---

-.... . 
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2 §. Detta aval äger tillämpning på föl-
§ 2. De belastingen, welke het onderwerp 

van dit V erdrag vormen , zijn : 
jande skatter: 

B eträffande Finland : 

a ) inkomst- och förmögenhetsskatt, 
b) kommunalskatt, 
c) kyrkoskatt 

(nedan benämnas dessa skatter ,,skatt 
till Finland"). 

B eträffande Neder länderna: 

a) inkomstskatt, 
b) löneskatt, 
c) bolagsskatt, 
d) dividendskatt,., 
e) skatt på arvode åt bolags direktör 

( commissarissenbelasting) , 
f) förmögenhetsskatt 

(nedan benämnas dessa skatter ,,skatt 
till Nederländerna" ). 

3 §. Avtalet skall äga tillämpning även 
på alla andra skatter av väsentligt samma 
slag, som införas i någondera avtalsslutande 
staten efter undertecknandet av detta avtal. 

4 §. Undergår skattelagstiftningen i nå
gondera avtalsslutande staten väsentlig änd
ring, skall sådan av vederbörande myndig
het i sagda stat meddelas vederbörande myn
dighet i den andra staten för vidtagande av 
motsvarande ändringar i avtalet eller i tolk
ningen eller tillämpningen därav. 

Artikel 2. 
1 §. I detta avtal avses med 

a) ,,Nederländerna" endast Konungariket 
Nederländerna i Europa; 

b) uttrycken ,,invånare i Finland" och 
,,invånare i Nederländerna" 

i fråga om fysiska. personer varje fysisk 
person, som enligt nederländsk skattelagstift
ning anses såsom invånare i Nederländerna, 
och varje fysisk person, som enligt finsk 
skattelagstiftning anses såsom invånare i 

Finland; 
i fråga om bolag varje bolag, som är bil-

dat i enlighet med nederländsk lagstiftning 
och varje bolag, söm är bildat enligt finsk 
lagstiftning, eller om bolag icke är sålunda 

Lennart Hel jas 
vicetalma n. 

N: o 

Voor zoveel Finland . betreft: 

(a) inkomsten- en vermogensbelasting, 
(b) gemeentelijke inkomstenbelasting, 
( c) kerkelijke belastingen, 

(hierna te noemen : ,,Finse belasting") 

Voor zoveel N ederland betreft: 

( a) de inkomstenbelasting, 
(b) de loonbelasting, 
( c) de vennootschapsbelasting, 
(d) de dividendbelasting, 
( e) de commissarissenbelasting, 

(f) de vermogensbelasting, 
(hierna te noemen: ,,Nederlandse be-
lasting"). 

§ 3. Dit Verdrag zal ook van toepassing 
zijn op dke andere belasting van in wezen 
gelijksoortige aard, in een van de beide 
Staten geheven na de dagtekening van de 
ondertekening van dit Verdrag. 

§ 4. Ingeval de belastingwetten in een 
van de Staten enig'S1zins belangrijk gewijzigd 
worden, zal de bevoegde autoriteit van deze 
Staat de wijziging ter kennis van de be
voegde autoriteit in de andere Staat brengen, 
opdat in dit V erdrag die veranderingen 
worden aangebracht of aan het Verdrag die 
uitlegging of toepassing wordt gegeven, 
welke noodzakelijk mogen worden geacht. 

Artikel 2. 
§ 1. Zoals gebezigd in dit Verdrag : 

(a) betekent de uitdrukking ,,Nederland" 
alleen het Koninkrijk der Nederlanden in 

Europa; 
(b) betekenen de uitdrukkingen: ,,inwoner 

van Finland" en ,,inwoner van Nederland": 
ten aanzien van natuurlijke personen, 

onderscheidenlijk ieder natuurlijk persoon, 
die voor de toepassing van de Finse bela::i
ting in Finland woont, en ieder natuurlijk 
persoon, die voor de toepassing van de 
Nederlandse belasting in Nederland· woont; 

met · betrelddng tot liclramen, onderschei
denlijk elk lichaam, dat is opgericht naar 
Fins recht en elk lichaam, dat is opgericht 
naar Nederlands recht, of, indien een lichaam 

Toivo Ku jal a 
vicet a lma n. 
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bildat, varje bolag 
eller övervakias f 0 ' va:s verksamhet ledes 
länderna. ran Fmland eller Neder- niet op <lie wijze is 0 · 

waarvan het hed .. f pgericht, een lichaam 

. Kan fysisk person an 0 • 

I vardera staten, betrakt ses hsasom .mvånare 
avtal såsom invånar . d as an enligt detta 
han har de starka e I en s~at, med vilken 
~iska förbindelser:!e p~rsonhga och . ekono
ICke bestämmas efte . d an hans bonmgsort 
ses han såsom invån:r ?ssa stadganden, an
borgare han är Är e l den stat, vars med-
de avtalsslutande sta~~n me~bor~are i båda 
gendera statens medb na e er ar han in
rande myndighet . orgare, skola vederbö
enskilt fall träff er .. 1 vardera staten i varje 

stuurd onders.chei~~ r;or?t g~leid en be~ 
Nederland. n IJ m Fmland of in 

Indien een natuurl · .k 
worden een inwon IJ persoon geacht kan 
.. er van b ·a S ZIJn, wordt hij in d . ei e taten te 

beschouwd als een ~ zm van dit Verdrag 
waarmede . . mwoner van de Staat 

ZIJn persoonli ·k ' 
betrekkingen het sterkst J ~ . en eco17omische 
woonplaats volgen d ZIJn. Indien zijn 
worden bepaald w s eze regel niet kan 
s.oon beschouwd e or?t de natuurlijke per-
s en inwoner t .. 

taat, waarvan hi . ~ ZIJn van de 
a overenskommelse i saken . 

' 
onderdaan zijn va~ ~~f Jr~an is. Mocht hij 
van de Staten d e taten of van geen 
autoriteiten eed 

0 
an zullen de bevoegde 

betrekking tot elk ~~~eenkomst treffen met c) ordet bolag" . 
eller annan "av sk varJe . bolag, förening 
sammanslutning. attelagst1ftningen erkänd 

d) uttrycket · f .. 
( c) betek t d I~zonder geval. 

en e Uitdr kk. ' · 
een vennootschap u .. mg: ,,hchaam" 
organisatie of eenheidverem~~ng of andere 

handels-, finan~ ~If::g i Fi~!and" ii:dustri-, 
~at .transportrörelse so g~v~oretag, .mberäk-
1 Fmland och m~d m rives av invånare 
Nederländ~rna" ind t ~ttrycket ,,företag i 
eller gruvföretag ~bri-~.ir:andels-, finans
relse, som drives' m ?ra 0 at ~riansportrö
derna; av mvanare 1 Nederlän-

( d) betekent de uit van ~scaal recht; 
derneming" een ond dru~kmg : ,,Finse on
van nijverheid hanJTemi~ op het gebied 
bouw, daarond~r b e ' ge wezen of mijn
op het gebied vanegrepen een onderneming 

. vervoer ged d een mwoner van p· ' reven oor 
uitdrukking· Ned 1 m~and, en betekent de 
onderneming ~P h:~ an b~e onderneming" een 

med uttrycken r t . 

handel, geldwezen of ge .1~d van nijverheid, 
begrepen een onder II_lIJnbouw, daaronder 

nemmg op h t . van vervoer, gedreven d . e geb1ed 
Nederland· oor een mwoner van 

ten" f" · " ore ag I någondera t 
' " oretag I den ena st t " s a-

tag i den andra staten" a e~. och ,,före-
' e~ betekenen de uitd . 

ne~ng van een van de ~1~1~?'en ,,onder
nemmg van de and Sa en en ,,onder-land eller i Nederländ avses företag i Fin

sammanhanget . erna, beroende på 
e) uttrycket' fast d . .. 

d · ere taat" · on ernemmg of N een Fmse 
neming, al n:aar he~en. ederlandse ondei·-

ningsinrättning, filial f ~if~talle" förvalt
stad, försäljnings.ställ' ~1 ri ' kontor, verk
färsställe samt i· 0 e e er annat fast af-
b gangvarande 
. rott eller annan fynd· h gruva, sten-
fattar även driftsf"Uig ;~· Uttrycket innc
prenadföretag om r~· el or . byggnadsentre-
d · ' ore sen t ··d rives minst ett år . I s o av avtal 
framt ej agenten ä' men Icke agentur, så
?var 8llmän befö e!~r och re~elbundet ut
mgå avtal för fö gt et att förhandla och 
från vilket bestäif~i~~!~ ~~~er lar varulager, 
bundet effektueras. I d or oret~get regel-

enna memng: 

. (e) betekent de ~~~sverb.and vereist; 
r1chting" een directi~I tii~kkmg: ,,;.raste in
toor, werkplaats ' aal, fabnek, kan
vaste bedrijfsinrich~':kooploka~.l of andere 
groeve of enige and g, eef m1Jn, een steen
lijke hulpbronnen in e;e P .aat~ van natuur
ook een plaat . xploitatie. Zij omvat 
k s waar mgevol omst een bouww k ge een overeen-
d er wordt •t 
. urende een tijdvak van u1 ge~oerd ge-
Jaar, maar zij omvat . ten mmste een 
woordiging tenzij d met een vertegen
algemene ~achti in e v~rtegenwoordiger een 
handelen en over~en1 eeft om te onder
namens zodanige ondwmste1.1 af te sluiten 
gewoonlijk uitoefent ~rnemmg en dit recht 
vooraad heeft waaru. ai: . wel een goederen
lingen uitvoert n it hIJ regelmatig bestel-

In dit verband ~mens de onderneming. 
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(i) anses företag i någondera staten icke 
hava fast driftställe i den andra staten en
bart på den grund, att det företager affärs
transaktioner i denna andra stat genom en 
fullt självständig mäklare eller allmän kom
missiönär, som handhaver dessa åligganden 
såsom hörande till hans egen rörelses regel
bundna verksamhet; 

( ii) medför den omständigheten, att före
tag i någondera staten i den andra staten 
äger fast affärsställe enbart för inköp av 
varor och förnödenheter, icke i och för sig, 
att detta affärsställe borde anses såsom fast 
driftställe för företaget; 

(iii) medför den omständigheten, att bo
lag i någondera staten har dotterbolag i den 
andra staten eller att sådant dotterbolag i 
denna andra stat driver handels- eller affärs
rörelse antingen genom fast driftställe eller 
annorledes, icke i och för sig, att detta dot
terbolag borde anses såsom fast driftställe 
för huvudbolaget; 

f) uttrycket ,,vederbörande myndigheter" 
för Finlands vidkommande avdelningschefen 
vid finansministeriets avdelning för skatte
ärenden och för Nederländernas vidkom
mande generaldirektören för skatteärendena 
vid finansministeriet ( the Director-General 
for Fiscal Affairs) ; 

g) uttrycket ,,staten" Republiken Finland 
eller Nederländerna, och uttrycket ,,staterna" 
Republiken Finland eller Nederländerna. 

2 §. Då detta avtal tillämpas i någondera 
staten skall varje uttryck, som icke är i av
talet definierat, om annat icke följer av 
sammanhanget, anses hava den betydelse det 
har i den tillämpande statens lagstiftning 
angående de i avtalet åsyftade skatterna. 

Artikel 3. 
1 §. Där ej annat stadgas i detta avtal, 

beskattas inkomst och förmögenhet endast i 
den stat, där den skattskyldiga anses vara 
bosatt. 

2 §. Oskift dödsbo anses befinna sig i den 
stat, där den avlidne anses hava varit bosatt 
vid sitt frånfälle. · 

Lennart Hel j a s 
vicetalman. 

N: o 1o7. 

(i) Wordt een onderneming van een van 
de Staten niet geacht een vaste inrichting 
in de andere Staat te hebben enkel op grond 
van het feit dat zij in die andere Staat be
drijshandelingen verricht door middel van 
een bona fide makelaar of commissionnair, 
handelende in de normale uitoefening van 
zijn bedrijf als zodanig; 

(ii) stempelt het feit, dat een onderne
ming van een van de Staten in de andere 
Staat ·een vaste bedrijfsinrichting aanhoudt, 
uitsluitend voor het aankopen van goederen 
of koopwaar, op zich zelf die vaste bedrijfs
inrichting niet tot een vaste inrichting van 
die onderneming; 

(iii) stempelt het feit, dat een lichaam, 
dat een inwoner is van een van de Staten, 
een dochtervennootschap heeft, welke een 
inwoner is van de andere Staat, of welke 
haar bedrijf in die andere Staat uitoefent 
(hetzij door middel van een vaste inrichting 
hetzij op andere wijze) op zichzelf de doch
tervennootschap niet tot een vaste inrichting 
van haar moedervennootschap; 

(f) betekent de uitdrukking: ,,bevoegde 
autoriteit" voor zoveel Finland betreft: de 
Directeur van de Belastingafdeling van het 
Ministerie van Financien, en voor zoveel 
Nederland betreft: de Directeur-Generaal 
voor Fiscale Zaken; 

(g) betekent de uitdrukking ,,Staat" on
derscheidenlijk ,,Staten" de Republiek Fin
land of N ederland, onderscheidenlijk de Re
publiek Finland en N ederland. 

§ 2. Voor de toepassing van de bepalin
gen van dit Verdrag door ieder van de 
Staten heeft elke niet in dit Verdrag om
schreven uitdrukking, tenzij het zinsverband 
anders vereist, de betekenis, welke die uit
drukking heeft volgens de wetten van die 
Staat met betrekking tot de belastingen, 
welke het onderwerp vormen van dit Ver
drag. 

Artikel 3. 
§ 1. Inkomsten en vermogen ZIJn slechts 

aan belasting onderworpen in die Staat 
waar de belastingplichtige als inwoner 
wordt beschouwd, mits dit Verdrag niet een 
regel van andere strekking bevat. 

§ 2. De onverdeelde boedel van een over
ledeile wordt beschouwd als inwoner van de 
Staat, waar de overledene ten tijde van zijn 
overlijden als inwoner moet worden be
schouwd. 

Toivo Kujala 
vicet alman. 
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Artikel 4. 
1 §. Inkomst som in 0 • 

staten uppburit 'av fast van~re i_ någondera 
staten, beskattas i· s1"st e_l?en dom I den andra 

0 d namn a stat d"" . 
sa an inkomst enligt artikel 5 ll ' ar eJ 
detta avtal redan beskatt . d e er 11 av as I en staten. 

2 §. Vid tillämpninge r 
grafen av denna artikel n av orsta para-
,,inkomst av fast egendo~~~~s med uttrycket 

a. royalty för utnyttJ·ande a br tt 11 v gruva sten-
o e er annan naturtillgång, ' 

b. ränta på inteckningslån eller vilken 
som. helst annan fordran f 
fastighet utgör säkerhet ' ör vilken 

' 
c. förmögenhetsökning vid r .. 1. . 

!er by.~e av fast egendom,orsa Jnmg el-

men 1cke ranta på obligttioner. 

Artikel 5 
1 §. Företag i nå d · icke i d d gon era staten beskattas 

. en an ra staten r . l 
mdustri-, handels- fin . ?r m rnms;t avi 
portrörelse, såfra~t et~~~: f uv- el~er trans
dels- eller aff"" .. e aget driver han
ställe . d arsrorelse genom fast drift-

1 en senare staten D . 
dels- eller affärsrörelse a~ r rrv.~r a;t han
må sistnämnda stat beskatta orena~n a slag, 
men endast till den d dessa mkornster, 
influtit 

0 
d el. de kunna anses ha 

försäljni~~ e~l:rfa~~~e d~ifts~_äll1et. Vinst vid 
eller del d'" V rore se eller affär 

arav anses så . k 
industri-, handels- fin som m omst av 
portrörelsen. ' ans-, gruv- eller trans-

2 §. Driver företa()' · 0 

handels- eller affärsrÖre~ n_agdondera staten 
ten g d"" e 1 en andra sta-
. enom arvarande fast driftställ 

till detta fasta driftställe h .. r e, skall 
ket av inkomsten a . dan ~ras så myc-

f
. · .v m ustr1 h d 1 
mans-, gruv- eller . .~' an e s-, 

driftstället sk 11 k t1 ansportrorelsen som 

d 
u e unna antaga l . 

enna senare stat d"" d s av rnsta I 
ständigt företag ' i arest et vore ett själv-
bransch och under sa sammall ell~r liknande 

_ ~ma: .. e er liknande för-
, ,u _ _ ,!_...._ .,.4!~:;-no_ 

Artikel 4 
§ 1. Inkomsten, verk .. 

woner van een van de regen ~foor een in-
zaken, ()'elegen i·n d Stdaten mt onroerende 

1 
° e an ere St t · · 

astbaar in laatstbedoelde S aa ! z~Jn be
voor zover deze . k ~aat, mdien en 
Staat belastba I~ . omsten met reeds in die 
artikel 11 v ard.zIJVn krachtens artikel 5 of 

an it erdra()' 
§ 2. Voor de toep . .,. 

van dit artikel omva~ss~ng -yan pa~agraaf 1 
komsten verkregen u·t e mtdrukkmg: ,,in-1 onroerende zaken". 

a. ~~~:lt~~nmee: bet:~kldng tot de exploi~ 
n m1Jn of steengr f 

tot enige onttrekkin aan oeve o 
~atuurlijke hulpbron~ een andere 

b. mterest van hy th . of . po ecaire vorderingen 
van emge andere vorm van schuld 

naarschap, verzekerd d ezaken oor onroerende 

' 
c. vermogenswinsten uit d . k ve · l " e ver oop of 

rw1sse mg van onroerend k 
maar omvat dez "td k . e za en, 
op obligaties. e m ru kmg niet interest 

Artikel 5 
§ 1. Voordelen ter zak~ van . . . 

handel, geldwezen mi. b mJverheid, 
een ondernemin ' Jn ouw of vervoer van 
in de andere ~t~a~ e~n van de Staten zijn 
onderworpen tenz~" r:;et aan de ?elasting 
bedrijf in d J e ondernemmg een 

"dd 1 e andere Staat uitoefent d . 
m1 e van een ld . oo1 
inrichtin"'. Indien a . ~ar 1Jevest1gde vaste 
uitoefent~ mag de an~IJ ~ us ~en bedrijf 
belasten, maar slechts er;; t tr\ d~e voordelen 
aan die vaste inricht" a. ee aarvan dat 

Verm . mg is toe te rekenen 

k 
ogenswmsten, verkregen u1·t d . 

oop of · · e ver verw1sselmg van een bedr . . f f -
een gedeelte daarwa IJ o van 
voordelen ter zake n wor~~n bes?houwd als 
geldwezen miJ"nbou vanf ll1Jverhe1d, handel, 

' w o vervoer 
§ 2. Indien een ond · · 

de Staten in de d e:nemmg van een van 
uitoefent door mi~nd leie Staat een bedrijf 

t
. d e van een aldaa1· 

ves ig e vaste . . h . . ge-mric tmg w d . 
vaste inrichting toe k or en aan die 
ter zake van nijverhg~~e end de voordelen 
mijnbouw of vervoer ei..;,, ~and~~' geldwezen, 
kunnen worden in d: e de ZlJ geacht zou 
halen indien . . ie an ere Staat te be
nemi~g ware :~1:en onafhankelijke onder
ur<>,,kza.amhed~n .te fdezelfde of soortgelijke 

m oe ende onder dezelfde of 
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förhållande till det företag, för vilket det 
utgör fast driftställe. 

3 §. Uppbär företag i någondera staten 
på grund av överenskommelser i den staten 
inkomst i den andra staten av försäljning av 
varor eller förnödenheter ur varulager, som 
hållas till underlättande av varuleveranser 
och icke för utställningsändamål, skall dylik 
inkomst icke anses erhållen från fast drift-

ställe i denna stat. 

4 §. Av inkomsten från företag i någon
dera staten skall ingenting hänföras till fast 
driftställe i den andra staten enbart på den 
grund, att företaget köpt varor och förnö
denheter i denna andra stat. 

5 §. Vederbörande myndigheter i staterna 
må överenskomma om bestämmelser, enligt 
vilka inkomst av industri-, handels-, finans-, 
gruv- eller transportrörelse skall fördelas. 

Artikel 6. 

soortgelijke omstandigheden en welke als 
willekeurig derde transacties aanging met de 
onderneming, waarvan zij een vaste inrich-

ting is. 
§ 3. Indien een onderneming van een van 

de Staten voordelen behaalt ingevolge over
eenkomsten, afgesloten in die Staiat, uit ver
kopen van goederen of koopwaa.r, in voor
raad opgeslagen in een pakhuis in de andere 
Staat, ter vergemakkelijking van de afleve
ring en niet om te worden uitgestald, worden 
deze voordelen niet toegerekend aan een vaste 
inrichting van de onderneming in die andere 

Staat. 
§ 4. Van de voordelen, welke opkomen 

aan een onderneming van een van de Staten 
wordt geen deel toegerekend a.an een vaste 
inrichting, gevestigd in de andere Staat enkel 
op grond van aankoop van goederen of koop
waar in die andere Staat door de onder-

neming. 
§ 5. De bevoegde autoriteiten van de 

Staten kunnen bij overeenkomst regelen 
vaststellen voor de verdeling van voordelen 
ter zake van nijverheid, handel, geldwezen, 

mijnbouw of vervoer. 

Artikel 6. 

Indien 
Försåvitt 
a) företag i någondera staten direkte eller 

indirekte deltager i ledningen eller övervak
ningen av företag i den andra staten eller 
äger en del av dess kapital, eller 

( a) een onderneming van een van de Sta
ten onmiddellijk of middellijk deelneemt aan 
de leiding van, of het toezicht op, dan wel 
in het kapitaal van een onderneming van 

de andere Staat, of 
(b) dezelfde personen onmiddellijk of mid

dellijk deelnemen aan de leiding van of het 
toezicht op, dan wel in het kapitaal van een 
onderneming van een van de Staten en van 
een onderneming van de andere Staat, 

b) samma personer direkte eller indirekte 
deltaga i ledningen eller övervalmingen av 
företag i någondera staten och tillika i led
ningen eller övervakningen av företag i den 
andra staten eller äga en del av bägge dessa 

företags kapital, 
och om i vartdera fallet dessa företag 

emellan avtalats eller bestämts på sätt som 
i något avseende avviker från vad mellan 
självständiga företag vanligen överenskom
mes, skall all den inkomst, som, därest sådan 
överenskommelse icke hade ingåtts, skulle 
hava influtit till någotdera företaget, men 
som med anledning av överenskommelsen 
icke inflöt, läggas till detta företags inkomst 
och beskattas i enlighet därmed. 

en in elk va.n beide gevallen, tussen de 
twee ondernemingen in haar handels- of 
financiele betrekkingen voorwaarden zijn ge
maakt of opgelegd, welke afwijken van die, 
welke zouden zijn gemaakt tussen onafhanke
lijke ondernemingen, mogen voordelen, welke 
zonder deze voorwaarden zouden zijn op
gekomen aan een van de ondernemingen, 
maar tengevolge van die voorwaarden haar 
niet zijn opgekomen, begrepen worden in de 
voordelen van die onderneming en dien
overeenkomstig worden belast. 

4469/54 

Lennart Hel j a s 
vicetalman. 
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Toivo Kujala 
vicet a lman. 
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Artikel 4. 
1 §. Inkomst, som invånare . 0 

staten uppburit a.v fast egendom\ ~:!ondJra 
staten, . beskattas i sistnämnda stat d~~ r~ 
sådan mkomst enligt artikel 5 ell~r 11 eJ 
detta avtal redan beskattas i· d t av en saten. 

Artikel 4 
w § 1. Inkomsten, verkre~·en door een in 

oner van een van de St t . . 
zaken 1 · a en mt onroerende 

' ge egen m de andere St t . . b 
lastbaar in laatstbedoelde Staa:a in~~Jn e-
voor zover deze inkomsten niet ;eeds i7: ~11 

2 §. Vid tillämpningen av första para
g!afen a.v denna artikel avses med utt k 
,,mkomst .av fast egendom": ryc et 

~;~~~l b~~astbaard .zijn krachtens artikel 5 d~; 
van it Verdrag. 

§ 2._ Voo: de toepassing van para ra.af 1 
van dit artikel omvat de uitdrukk. g . . 

a. royalty för utnyttjande av gruva sten
brott eller annan naturtillgång', ' 

komsten verk · mg· ,,m-
regen mt onroerende zaken": 

a. r~~:lt~es met bet:~kking tot de exploi-

t t 
. an een m1Jn of steengroeve of 

0 emge onttrekkin 
b. ränta på inteckningslån eller 

som. helst annan fordran f" 
fastighet utgör säkerhet ' or 

vilken 
vilken 

~atuurlijke hulpbron~ aan een andere 
b. mterest van h th · . of . ypo ecaire vordermgen 

van emge andere vorm van schulde
nakarschap, verzekerd door onroerende 
za en, 

' 
c. förmögenhetsökning vid f" .. 1. . 

!er byte av fast e11·endom orsa Jnmg el-
men icke ränta på obli'gttione;. 

c. verm?ge1:swinsten uit de . verkoop of 
verwisselmg van onroerende zaken 

1 § .. . Mikel 5. 
. k : Fdoretag I någondera. staten beskattas 
ic e I en andra staten fo··r . I 
i d t · h m wmst avi 
n us .. ri-, az:dels-, fi~an~-, gruv- eller trans-

portrorelse, saframt eJ företaget d . h 
dels ell ff" river an-

.. - . er a arsrörelse genom fast drift-
stalle I den senare staten. Driver det h 
de}s-. ell~_r affärsrörelse av förenämnda sl:n
ma s1stnamnd~ stat beskatta dessa inkomste;' 
~en ~ndast till den del de kunna h ' 
mflut1t på det fast d 'f .. anses a 
f" .. 1. . a r1 tstallet. Vinst vid 
efi:~a J~Ifg ~~ler byte av rörelse eller affär 
. .e darav anses såsom inkomst av 
mdus.~ri-, handels-, finans- gruv- eller t 
portrorelsen. ' rans-

2 §. Driver företa"' · å d 
handels- eller affärsrö~e~e ~ ~~~ erad statten 
ten g a·· an ra s a-. enom arvarande fast driftställe 
till detta fasta driftställe ha" f" å' skall k t . n oras s myc-
/ av mkomsten a.v industri-, handels-
d~~~~~älle~~~~llell~ transportrörelsen son~ 
d e unna antagas avkasta i 
~.nn~ sena.:e stat, därest det vore ett s 'älv

stand1gt foretag i samma eller likn~nde 
b~ansch och under samma eller liknande för
hallanden och stode i självständigt affärs-

O
mpaarbl?mv_at deze uitdrukking niet int~rest 

o igaties. 

Artikel 5 
§ 1. V oordelen ter zak~ van . . . 

handel, geldwezen . . b Il1Jverhe1d, 
. ' mIJn ouw of vervoer van 

:n doend:~~:~mSgtavaatn e~nt van de Staten zijn 
· me aan de b l t' onderworpen tenzi . d . e as mg 

bedri · f i J e ondernemmg een 
midd~l n de andere Staat uitoefent door 

van een aldaar t · d 
inrichting'. Indien . . ldgeves ig e va~te 

• L f ZIJ a us een bedr1J· f 
mwe ent, mag de andere St t d. 
belas~~n, maar. sl~cht~ da.t ~el J:a~~~~de~!~ 
aan ie vaste ~nrichtmg Is toe te rekenen 
k Vermogens~ms~en, verkregen uit de v~r

oop of verw1sselmg van een bedrijf of van 
een gedeelte daarwan worden be.schouwd I 

;~fJ~:~~~ t:iJ·~abke vanf nijverheid, l~and~I~ 
' ouw o vervoer. 

de§ S~~t!~d~~n ~en o~derneming van een van 

uito~fent door ~li~e:r~a~tae~~ e!fI bedrijf 
ve.stigd.e yast.e inrichting, worden a~~ ~7~ 
vaste mr1chtmg toegerekend de d l V 

ter zake van ni . h . voor e en 
. . b " Jver eid, handel, geldwezen 

mIJn ouw or vervoer welke . . h ' 
kunnen_ W?rden .. in die ander:lJSt~~~c t: ~e~ 
hale~, mdien ZIJ een onafhankeliJ'ke d 
nenung w lk on er-
w kz are, we. e dezelfde of soortgelijke 

er aamheden mtoefende onder dezelfde of 
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förhållande till det företag, för vilket det 
utgör fast driftställe. 

3 §. Uppbär företag i någondera staten 
på grund av överenskommelser i den staten 
inkomst i den andra staten av försäljning av 
varor eller förnödenheter ur varulager, som 
hållas till underlättande av varuleveranser 
och icke för utställningsändamål, skall dylik 
inkomst icke anses erhållen från fast drift
ställe i denna stat. 

4 §. Av inkomsten från företag i någon
dera staten skall ingenting hänföras till fast 
driftställe i den andra staten enbart på den 
grund, att företaget köpt varor och förnö
denheter i denna andra stat. 

5 §. Vederbörande myndigheter i staterna 
må överenskomma om bestämmelser, enligt 
vilka inkomst av industri-, handels-, finans-, 
gruv- eller transportrörelse skall fördelas . 

Artikel 6. 
Försåvitt 

a) företag i någondera staten direkte eller 
indirekte deltager i ledningen eller övervak
ningen av företag i den andra staten eller 
äger en del av dess kapital, eller 

b) samma personer direkte eller indirekte 
deltaga i ledningen eller övervakningen av 
företag i någondera staten och tillika i led
ningen eller övervalmingen av företag i den 
andra staten eller äga en del av bägge dessa 
företags kapital, 

och om i vartdera fallet dessa företag 
emellan avtalats eller bestämts på sätt som 
i något avseende avviker från vad mellan 
självständiga företag vanligen överenskom
mes, skall all den inkomst, som, därest sådan 
överenskommelse icke hade ingåtts, skulle 
hava. influtit till någotdera företaget, men 
som med anledning av överenskommelsen 
icke inflöt, läggas till detta företags inkomst 
och beskattas i enlighet därmed. 

4469/54 

Len na rt He l j a s 
vicet a l nian. 

N: o 107. 

soortgelijke omstandigheden en welke als 
willekeurig <lerde transacties aanging met de 
onderneming, waarvan zij een vaste inrich
ting is. 

§ 3. Indien een onderneming van een van 
de Staten voordelen behaalt ingevolge over
eenkomsten, afgesloten in die Staat, uit ver
kopen van goederen of koopwaar, in voor
raad opgeslagen in een pakhuis in de andere 
Staat, ter vergemakkelijking van de afleve
ring en niet om te worden uitgestald, worden 
deze voordelen niet toegerekend aan een vaste 
inrichting van de onderneming in die andere 
Staat. 

§ 4. Van de voordelen, welke opkomen 
aan een onderneming van een van de Staten 
wor<lt geen deel toegerekend aan een vaste 
inrichting, gevestigd in de andere Staat enkel 
op grond van aankoop van goederen of koop
waar in die andere Staat door de onder
neming. 

§ 5. De bevoegde autoriteiten van de 
Staten lmnnen bij overeenkomst regelen 
vaststellen voor de verdeling van voordelen 
ter zake van nijverheid, handel, geldwezen, 
mijnbouw of vervoer. 

Artikel 6. 
Indien 

( a) een onderneming van een van de Sta
ten onmiddellijk of middellijk deelneemt aan 
de leiding van, of het toezicht op, dan wel 
in het kapitaal van een onderneming van 
de andere Staat, of 

(b) dezelfde personen omniddellijk of mid
dellijk deelnemen aan de leiding van of het 
toezicht op, dan wel in het kapitaal van een 
onderneming van een van de Staten en van 
een onderneming van de ander e Staat, 

en in elk van beide gevallen, tussen de 
twee ondernemingen in haar handels- of 
financiele betrekkingen voorwaarden zijn ge
maakt of opgelegd, welke afwijken van die, 
welke zouden zijn gema.akt tussen onafhanke
lijke ondernemingen, mogen voordelen, welke 
zonder deze voorwaarden zouden zijn op
gekomen aan een van de ondernemingen, 
maar tengevolge van die voorwaarden haar 
niet zijn opgekomen, begrepen worden in de 
voordelen van <lie onderneming en dien
overeenkomstig worden belast. 

Toivo Kujal a 
vi c et a l ma n . 
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Artikel 7. 
. Oavsett best~m1!1elserna i artikel 5 skall 
mko~st, som mvanare i någondera staten 
uppbar. a: fartygstrafik eller luftfart, vara 
skattefri I den andra staten. 

Artikel 7. 
.. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 

~IJn8voordelen door een inwoner van een van 
e ta.ten behaald met het exploiteren van 

schep~n o_f luchtvaartuigen vrijgesteld van 
belastmg m de andere Staat . . 

Artikel 8. 
1 §: ~v bolag i Nederländerna åt invå

~are I F.~nland erlagd utdelning är skattefri 
I ~ederlanderna, såframt den ej kan anses 
erhallen från fast driftställe i N d i·· 
derna. e er an-

Artikel 8. 
d § 1. ~ividenden betaald door een lichaam 
. at een mwoner is van Nederland aan een 
mwoner van Finland, zi;illen zijn vrijgesteld 
van Nederlandse belastmg tenzi·J· d d" . de d . . ' e iv1-
. ~ he~ ZIJ? toe te rekenen aan een vaste 
mrrn ting m Nederland . . 2 §. Skatten i Finland på sådan utdel

n!ng, so.m bolag i Finland erlägger åt in-
vanare I Nederländerna må icke .. t• 

d § 2· Fi~se hela.sting op dividenden betaald 
oor ~en hchaam dat een inwoner van Fin

land IS. aan een inwoner van Neder land zal 
I?. % met overschrijden, tenzij de divide~den 
~IJ~ _tole te rekenen aan een vaste inrichting 
m iNn and; behoudens dat indien de inwoner 
van. . ederland een lichaam is dat .d 
~elliJk of middellijk, niet minder dan°~1g1cy; 

10 p t d"" . ' overs 1ga 
0 rocen ' ar eJ utdelningen kan anses 

erhallen från fast driftställe i Finland. ·· 
den s~m uppbär utdelningen ett bol~g a~ 
Ne~:rlander~a, som direkte eller indirekte 
beharskar mmst 50 procent av det utdel d 
bo!a~ets. hela röstetal, är utdelningen sk:~te~ 
fri 0 I Fmlaond, såframt den icke kan anses 
erhallen fran fast driftställe i Finland. 

Artikel 9. 
1 §. Alla räntor, som invånare i någon

dera staten uppbär från inkomstkäll . d 
and t t .. a I en 

ra s oa en, a~? skattefria i den senare 
staten, saframt rantan icke kan anses u -
buren från fast driftställe i denna stat. pp 

~ §. 9rdet .~'ränta': innefattar i denna 
artikel av~n ranta pa obligationer, inteck
nade o~h icke intecknade skuldsedlar samt 
.andra tillgodohavanden av vad slag de 

0 
• k 0 vara 

~a, !Ilen ic e sadan ränta, som omnämne.s 
~frt1kel 4 paragraf 2 punkt b) i detta av-

3 §. Därest ränta i förhållande till den 
fordran, på vilken den betalas .. t• b 1 , overs 1ger 
~ oppet av en skälig och förnuftig ersätt-

mng,. skal~ .~en skattefrihet denna artikel 
med~~ver tillampas endast på en så stor del 
av ~antan, som kan anses skälig och f" -
.nuft1g. or 

Artikel 10. 

.eheerst van het gehele stemrecht van het 
hch:aam, d.i:t de dividenden betaalt, de divif en?en VrIJgesteld zullen zijn van Finse be
. as~~g,1 tenzi~. zij aan een vaste inrichtino
m m and ZIJn toe te rekenen. "' 

Artikel 9. 
§ 1. Interest, verkregen uit bronnen in een 

van de Staten door een inwoner van dP 
a~dere Staat is vrijgesteld van belasting i; fie eerstbedoelde Staat, tenzij de interest is 

d~e .Ste rekenen aan een vaste inrichting in 
1e taat. 
. § 2. In dit artikel omvat de uitdrukking. 

b1i:terest" mede interest op obligaties pand~ 
r~ven, schuldbewijzen of ter zake va~ enige 

an ere vorm . van schuldenaarschap maar 
~mvat deze ~1td:ukking niet enige interest 

s ge.noemd is m artikel 4, par. 2 sub b 
van dit Verdrag. ' ' 

. § .. 3· Indien e~~ interest hoger is dan een 
billiJke en redehJke vergoeding terzake van 
?e schuld. :waarvoor de interest wordt voldaan 
is de vrIJstelling, bepaald bij dit artikel' 
~lechts van toepassing op het deel van d~ 
mt?~est, dat met zulk een billijke en re
dehJke vergoeding overeenkomt. 

1 §. Alla royaltyn, som invånare i någon
dera staten uppbär från inkomstk"'ll . d d. .. a a 1 en 
an ra staten, aro skattefria i den senare 

Artikel 10. 
§ 1. Royalties, verkregen uit bronnen in 

een van de Staten door een inwoner van de 
andere Staat, zijn vrijgesteld van belastino-

o 
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staten, såframt de icke kunna anses erhållna 
från fast driftställe i denna stat. 

2 §. I denna artikel avses med ,,royalty" 
royalty eller ersättning av vad slag den vara 
må, som erlägges för utnyttjande av upp
hovsmannarätt, patent, ritning, hemlig till
verkningsmetod eller mall, varumärke eller 
annan sådan egendom av vad slag den vara 
må eller för ensamrätt till dess nyttjande 
och för begagnande av industriell, kommer
siell eller vetenskaplig anordning ävensom 
royalty eller annan ersättning av vad slag 
den vara må, som erlägges för rätt till litte
rärt verk eller scen-, ton- eller bildkonstnär
ligt alster o. s. v., men icke royalty, som av
ses i artikel 4 paragraf 2 av detta avtal. 

3 §. Därest royalty i förhållande till de 
rättigheter, för vilka den erlägges, överstiger 
beloppet av en skälig och förnuftig ersätt
ning, skall den skattefrihet denna artikel 
medgiver tillämpas endast på en så stor del 
av royaltyt, som kan anses skälig och för
nuftig. 

4 §. Engångsersättning av vad slag de:i 
vara må, som invånare i någondera staten 
genom försäljning av patenträtt uppburit 
från inkomstkälla i den andra staten, beskat
tas icke i den senare staten, där ej försälj
ningen äger rum genom fast driftställe i 
sagda stat. 

Artikel 11 . 
Ersättning, som i någondera staten bosatt 

person uppbär genom utövande av fritt yrke, 
beskattas i den andra staten endast om ve
derbörande i denna stat har fast driftställe 
för utövande av sådant yrke. I dylikt fall 
beskattas i den senare staten endast den 
ersättning, som kan anses uppburen på det 
fasta driftstället. 

Artikel 12. 
Där ej anna:t sta.dgas i artiklarna 13-16 

av detta avtal, beskattas inkomst, som i 
någondera staten bosatt person uppbär för 
arbete eller personlig tjänst, som han utfört 
i den andra staten, om utövande av fritt 
yrke icke kan anses föreligga, i den senare 
staten. 

Lennart Hel j a s 
vicetalman. 

N:o 1o7. 

in die eerstbedoelde Staat, tenzij de royalty 
is toe te rekenen aan een vaste inrichting in 
die Staat. 

§ 2. In dit artikel betekent de uitdruk
king: ,,royalty" elke royalty of ander bedrag 
betaald als vergoeding voor het gebruik van 
of voor het recht van gebruik van een 
auteursrecht, octrooi, model, geheim procede 
of recept, handelsmerk of andere soort
gelijke zaak, en voor het gebruik van nijver
heids-, handels- of wetenschappelijke uit
rusting zomede elke royalty of ander bedrag 
betaald terzake van het recht om enig lite
rair, dramatisch, muzikaal werk of werk op 
het gebied van de kunst weer te geven of na 
te maken, maar zij omvat niet enige royalty 
als is genoemd in artikel 4, par. 2, van dit 
Verdrag. 

§ 3. Indien een royalty hoger is dan een 
billijke en redelijke vergoeding terzake van 
de rechten, waarvoor de royalty wordt be
taald, is de vrijstelling, bepaald bij dit arti
kel, slechts van toepassing op het deel van 
de royalty, dat met zulk een billijke en 
redelijke vergoeding overeenkomt. 

§ 4. Een som ineens uit bronnen in een 
van de Staten verkregen door de verkoop 
van octrooirechten door een inwoner van de 
andere Staat, is vrijgesteld van belasting in 
de eerstbedoelde Staat, tenzij de verkoop is 
tot stand gekomen door middel van een vaste 
inrichting in die Staat. 

Artikel 11. 
Een inwoner van een van de Staten is ter 

zake van opbrengst van een vrij beroep in 
de andere Staat slechts aan belasting onder
worpen, indien hij in laatstbedoelde Staat 
een vaste inrichting voor de uitoefening voor 
zodanig beroep aanhoudt. In zulk geval is 
slechts de opbrengst, welke aan de vaste 
inrichting is toe te rekenen in laatstbedoelde 
Staat aan belasting onderworpen. 

Artikel 12. 
Beloningen voor a.rbeid of voor persoon

lijke diensten, niet · zijnde een vrij beroep, 
verricht . in een van de Staten door een in
woner van de andere Staat, zijn in eerst
bedoelde Staat belastbaar voor zover niet 
anders is bepa~ld in de artikelen 13 tot en 
met 16 van dit Verdrag. 

. '~;~!~~~~~b· . 
J:.~·'; 
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Artikel 13 
keP~ ejb a~nat fö~jer av st.adgandena i arti-

,. es .attas 1 någondera staten bosatt 
P.~rson rnke i den andra staten för ersättnin 
f?.r arbete eller personlig tJ·a··nst h g da tr , som an 
k < r u ort, .. om. utövande av fritt yrke icke 

an anses forehgga, därest 

a. ~~an vistat~ i den senare staten en eller 
.. era per10d.er, vilkas sammanlagda 

langd under mkomståret icke överstiger 
183 dagar, och 

b. ar~etet eller tjänsten har utförts för 
perso~ e~ler .. bolag, som icke är invå
n.~re. I s1stnamnda stat, eller för d 
rakmng. ess 

Artikel 14 
Ersättning för b t · 11 · ·· ar e e e er personli 

tJ;nst, som helt eller huvudsakligen utfört~ 
pa fartyg ~ller. i luftfarkost av någondera 
statens nat10~ahte~, beskattas endast i den 
stat, vars nat10nahtet fartyget eller luftf . 
kosten har. a1-

Artikel 15 
.. I någondera staten bosatt professor eller 

larare, som uppehåller sig tillfälligt . d 
an~ra ~ta~en i. h~?st två år för att m:dde~~ 
un erv1snmg I darvarande universitet höo·
~kola,, skola eller annan läroanstalt, beslrntt~s 
I?.ke \den senare staten för ersättning han 
for sadan undervisning uppburit. 

Artikel 16 
1 § L" . ... .: . on, arvode och annan med dem 

J?.-mforhg ersättning samt pension och liv 
ranta.'. so~ någondera staten eller dess of~ 
fentrattshga samfund antingen direkte ll 
ge~.om a~ dem inrättad fond eller inrätt:in~r 
~r agkga at pe.rson, bosatt i den andra staten' 
ar s attefn i den senare staten. , 

. ~estä~1melserna i denna paragraf äg . k 
t1llampnmg på ersättningar som ut aå1c ~ 
~rund av tjänster åt sådant företag i ~åO'o~~ 

era sta~en, som för vinnande av ekono~isk 
nytta driver handel eller rörelse i d d 
staten. en an ra 

Artikel 13 
Een inwoner van een v.an de State . 

b~houdens de bepaling van artikel 16 n vis, 
d1~ Verdrag, vrijgesteld van belasting in ~n 
~~b:r; ~~aat terzake van .~e beloningen voo~ 
.. d v~~r persoonhJke diensten nint 

z1Jn e een VrIJ beroe . h . , " Staat, indien p, vernc t m de andere 

a. ~ij in laatstbedoelde Staat verblijf 
oudt gedurende een tijdvak of tijd

'.'akken, welke gedurende het belastinO'
Jaa.r een totaal van 183 dagen niet ~e 
boven gaan, en 

b. ~i~harbeid of de diensten worden ver
t V:~or of ten behoeve van een 

natuurh~~ persoon of lichaam, geen in
woner z1Jnde van laatstbedoelde Staat. 

Artikel 14 
Beloningen voor arbeid. f . . 

diensten geh 1 f ? . persoonhJke h ee o voornamehJk verricht op 
se ?P~n of luchtvaartuigen, welke de natio 
nahte1t van een van de Stat l bb .. -l l . . . en ie en z1J·1 
s ec 1ts m die Staat belastbwar. ' 

1 

Artikel 15. 
. Een hoogleraar of ander docent die 
mwoner van een van de St t ~ een 
andere St t · · d . . a en is, en de 
t' 'd I aa t~J ehJk bezoekt gedurende een 
IJ va i: van met meer dan twe . het ge e d e Jaar voor 
. v n van on erwijs aan een universi-

~e1t_, hogeschool, school of andere ond .. 
mnchting, is in de andere St t .. erWIJS
van belasting ter zake van r vr1Jgest:1a 
ontvangen voor het geven van d~t :~~~:~;:. 

Artikel 16. 
1 §, 1. Lonen, salarissen en soortgelijke be-
o~i:ge~, a~~mede pensioenen en lijfrenten 

we e etz1J rechtstreeks door een van d~ 
State~ o~. de Staatkundige onderdelen daar
~a~ 1 etz1J door fondsen en instellinO'en in 

e even geroepen door een van de Staten 
of de staatkundige onderdelen daarvan 
~en bet~~ld aan een ii:woner van de ~n~~;~ 
1 

taat,b z1Jn van belastmg vrijgesteld in de 
aatst edoelde Staat . 

De bepalingen van deze paraO'raaf zi·J·n 
niet van t · 

0 

. oepassm~ op betalingen ter zake 
van . ~iensten verncht in verband met een 
bednJf, . door een van de Staten in de andere 
Sta-at mtgeoefend met het oogmerk w· t t 
behalen. ins e 
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2 §. Privat pension eller livränta, som 
:från inkomstkälla på någondera statens om
råde erlägges åt person, bosatt i den andra 
staten, beskattas icke i förstnämnda stat. 

3 §. Med ,,pension" avses i denna artikel 
periodiska betalningar, som utgå på grund 
av tjänst, i ersättning för kroppsskada. eller 
på grund av ålderdom eller arbetsoförmåga. 

4 §. Med ,,livränta" avses i denna artikel 
visst belopp, som utgår periodiskt antingen 
för livstid eller under vissa år och, vad be
träffar privata livräntor, såsom på förplik
t else grundad motprestation för riktig och 
full prestation i penningar eller penningars 

värde. 

Artikel 17. 
Studerande eller praktikant, som uppehål

ler sig i någondera staten uteslutande för 
studier eller praktik eller för att förvärva 
kommersiell eller teknisk erfarenhet, beskat
tas icke i denna stat för belopp, som han 
från den andra staten erhållit för sitt uppe
hälle, sina studier eller sin praktik. 

§ 2. Particuliere pensioenen en par ticu
liere lijfrenten, genoten uit bronnen in een 
van de Staten en betaald aan inwoners van 
de andere Staat, zijn vrijgesteld van be
lasting in de eerstbedoelde Staat. 

§ 3. De uitdrukking: ,,pensioenen" zoals 
deze gebezigd wordt in dit artikel, betekent 
periodieke betalingen gedaan ter zake van 
verrichte diensten of als vergoeding voor 
bekomen letsel, of ter zake van ouderdom of 

invaliditeit. 
§ 4. De uitdrukking: ,,lijfrenten" zoals 

deze gebezigd wordt in dit artikel, betekent 
een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste 
tijdstippen hetzij gedurende het leven hetzij 
gedurende een bepaald aantal jaren, in
gevolge een verbintenis, voor zoveel parti
culiere lijfrenten betreft, tot het doen van 
de betalingen, welke staan tegenover een 
voldoende en volledige tegenprestatie in geld 
of geldswaarde. 

Artikel 17. 
Studenten en voor het bedrijfsleven op

geleid wordende personen, die in een van de 
Staten verblijven uitsluitend voor doeleinden 
van studie of opleiding of voor het verkrijgen 
van zakelijke of technische ervaring, zijn in 
die Staat vrijgesteld van belasting voor uit
keringen aan hen gedaan uit de andere 
Staat, ten behoeve van hun onderhoud, on-
derwijs of opleiding. 

Artikel 18. 
Artikel 18. 

Principerna i a.rtiklarna 4, 5, 6, 7 och 11 
av detta avtal tillämpas på förmögenhets
skatt, som nämnes i artikel 1 av detta avtal, 
såframt denna förmögenhet utgöres av fast 
egendom, som omtalas i artikel 4 paragraf 1 
av detta avtal, inteckningslån eller vilken 
som helst annan fordran, för vilken fastig
het utgör säkerhet (obligationer undantagna) 
eller såframt den användes för företag eller 
utövande av fritt yrke. All annan förmö
genhet beskattas endast i den stat, där den 
skattskyldige är bosatt. 

Met betrekking tot de vermogensbelas
tingen vermeld in artikel 1 van dit Verdrag, 
zijn de beginselen, neergelegd in de artikelcn 
4, 5, 6, 7 en 11 van dit Verdrag, van toe
passing voor zover ·het vermogen bestaat uit 
onroerende zaken, genoemd in artikel 4, 
par. 1, van dit Verdrag, hypothecaire vor
deringen of enige andere vorm van schul
denaarschap (met uitzondering van obliga
ties) verzekerd door onroerende zaken, of 
wordt gebezigd in een onderneming of in 
de uitoefening van een vrij beroep. Alle 
andere vermogen is slechts belastbaar in de 
Staat, waarvan de belastingplichtige een 

Artikel 19. 
1 §. Är invånare . i Nederländerna enligt 

stadgandena i detta avtal befriad från skatt 
i Finland eller berättigad till skattelättnad, 

Lennar t He l j a s 
vicet a l man. 

N: o 

inwoner is. 

Artikel 19. 
§ 1. Indien volgens de bepalingen van dit 

Verdrag een inwoner van Nederland is vrij
gesteld van of recht heeft op vermindering 

Toivo Kujal a 
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skall samma befrielse och lättnad tillkomma 
oskift dödsbo, därest en eller flere delägare 
i dödsboet äro bosatta i Nederländerna. 

2 §. I den mening, som avses i artikel 20 
paragraf 1 av detta avtal, skall oskift dödsbo 
i Finland påförd skatt, för såvitt inkomsten 
eller förmögenheten tillfaller i Nederlän
derna bosatt delägare i dödsboet, anses såsom 
skatt, som påföres dödsbodelägare på grund 
av inkomst och förmögenhet. 

Artikel 20. 
1 §. Oavsett övriga bestämmelser i detta 

avtal må Nederländerna, då skatter påföras 
dess invånare, i det belopp, på vilket skat
terna bestämmas att utgå, innefatta samt
liga inkomst- och förmögenhetsbelopp. Ne
derländerna bevilja i den omfattning neder
ländsk lag medgiver, avdrag på skatt till 
Nederländerna för den inkomst och förmö
genhet, som i stöd av bestämmelserna ovan 
i detta avtal beskattas i Finland. 

2 §. Utan hinder av övriga bestämmelser 
i detta avtal må skattefoten, då skatt i Fin
land påföres invånare i Finland, bestämmas 
såsom om inkomsten och förmögenheten inne
fattade även sådan inkomst och förmögenhet 
som enligt detta avtal beskattas endast i 
Nederländerna. 

Artikel 21. 
Vederbörande myndigheter i de avtalsslu

tande staterna skola tillhandahålla varandra 
sådana upplysningar, som i allmänhet äro 
för skattemyndigheterna tillgängliga och 
som äro erforderliga för verkställigheten av 
bestämmelserna i detta aval, till förhind
rande av skatteförsnillning eller för tillämp
ningen av administrativa bestämmelser, ut
färdade för att hindra kringgående av 
skatt, för de i avtalet avsedda skatternas 
vidkommande. Sålunda utbytta upplys
ningar skola behandlas såsom hemliga och 
få icke yppas för andra personer än de som 
hava till uppgift att fastställa eller uppbära 

van Finse belasting, is een soortgelijke 
vrijstelling of vermindering van toepassing 
op de onverdeelde boedels van overledenen, 
voor zover een of meer van de verkrijgers 
een inwoner van Nederland is. 

§ 2. Voor de toepassing van artikel 20, 
par. 1, van dit Verdrag wordt · Finse belas
ting op de onverdeelde boedel van een over
ledene, voor zover de inkomsten of het ver
mogen opkomen aan een verkrijger die een 
inwoner van Nederland is, beschouwd als 
belasting op inkomsten of op vermogen van 
zulk een verkrijger. 

Artikel 20. 
§ 1. Ongeacht enige andere bepaling van 

dit Verdrag, is Nederland bevoegd bij het 
heffen van belasting van inwoners van Ne
derland, in de grondslag wa.arnaar deze 
belastingen worden geheven alle bestand
delen van het inkomen of van het vermogen 
te begrijpen. Voor zover zulks in overeen
stemming is met de bepalingen van de 
Nederlandse wet verleent Nederland een ver
mindering van N ederlandse belasting met 
betrekking tot inkomsten of vermogensbe
standdelen, welke volgens de voorgaande 
bepalingen van dit Verdrag onderworpen 
zij aan Finse belasting. 

§ 2. Ongeacht enige andere bepaling van 
dit Verdrag, is Finland bevoegd bij het 
heffen van belasting van inwoners van Fin
land het tarief te berekenen, alsof in het 
bedrag van het inkomen of van het ver
mogen mede waren begrepen die inkomsten 
of die vermogensbestanddelen, welke over
eenkomstig dit Verdrag slechts in Nederland 
belastbaar zijn. 

Artikel 21. 
De bevoegde autoriteiten van de Staten 

zullen zodanige inlichtingen (zijnde inlich
tingen, welke de belasttingautoriteiten ge
ordend voorhanden hebben) uitwisselen als 
nodig is om aan de bepalingen van dit Ver
drag uitvoering te geven of om fraude te 
voorkomen of om uitvoering te geven aan 
wettelijke voorzieningen tegen wetsontdui
king met betrekking tot de belastingen 
welke het onderwerp van dit Verdrag vor
men. Elke aldus uitgewisselde inlichting zal 
al.s geheim worden behandeld en zal niet 
ter kennis worden gebracht van andere 
personen, dan die belast met de aanslags-

\ 
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. avtalet åsyftade skatter. Upplysningar av 
l .. nda slag må likväl icke utbytas, ~m 
~amdels- affärs- industri- eller yrkeshe~~1g
h:~ elle; verksa.:Uhetsmetod därigenom roJeS. 

1
. de inning van de belasti)lgen, 

rege mg en d" V d g vor lke het onderwerp van it . er ra . -
w~n Generlei inlichting als h1~!voor ~s. b~
~ ld welke een handelsbedr1JfS-, mJv~r-
h~f ds~ of beroeps1_?;~heim of een t:al~dwer z!i 
of handelswerkw1Jze zou on u en, 
worden uitgewisseld. 

Artikel 22. . 
Artikel 22. 

1 § Bestämmelserna i artikel 21 av 
. 1 k la icke under några som helst 

detta avta s 0 r likta någondera 

§ 1 In geen geval zullen de bepalmg~n 
. t"k 1 21 van dit Verdrag dusdamg 

van ar i e · · de beidl3 
worden uitgelegd, dat ZlJ een van 

omständigheter anses orp Staten de verplichting opleggen -
staten 

a) att vidtaga från vedertagen praxis ~v
vikande administrativa åtgärder e er 

b) att tillhandahålla upplysning~:'ll so; 
enli t dess egen eller den an a ~n e 
stat~ns lagstiftning icke kunna erhallas. 

Den stat, av vilken upplysningar b~-
.. 2 ~- skall snarast möjligt uppfylla bega

gara ' S t 0 likväl vägra att efterkomma 
ran. ta ma f ll de stode i strid med 
begäran, vars u~p Y t~ådant fall skall den 
veder.tagen _praxis. fylla begäran oför-
t t om vagrar att upp ' 

s a ' s .. d ""tt den stat som dröjligen darom un erra a ' 
gjort anhållan. 

Artikel 23. 
.. db e i någondera sta-Framstaller me orgar ll där 

1 b 1 i någondera staten e er 
ten el er o ag . .. dbor are i nå-
bosatt person, som ~ck:1!1!~ av 1;,.erkställd 
gondera staten, me a . står i strid 
eller emotsedd beskat~nmg, som 1 ättelse-

d bestämmelserna l detta avt~ , r . d 
~~ande hos vederbörande mynd1gd·het 1 en 

d"" han är bosatt, skall enna, ~m 
stat, ar befinnes berättigat, taga f~rbm-
~:~:end:ed vederbörande myndighet i ~e1~ 

ndra staten för sakens ordnan~e, om e 
a . ""d" t ao basen av bestammelserna befmnes no ig , P 
i artikel 27 av detta avtal. 

(a) administratieve ma~~regelen te neme~, 
welke in strijd z1Jn met de voor
schriften en het gebruik van een van 
de beide Staten, of 

(b) bijzonderheden te verstrekken, we~~e 
niet verkrijgbaar zij~ volgens Z1Jl1 
eigen wetgeving of die van de ver-
zoekende Staat. k 

§ 2 De Staat aan welke een ve~zoe om 
· ' al spoed1g mogeinlichtingen is gedaan, z · zo 

r "k aan het gedane verzoek gevolg l?even. 
lJ k de bedoelde Staat we1geren 
~~~h!~~s ver~~ek te voldoen om -~edenen van 

b b 1 . d In een dergehJk geval zal 
open aar e ei · oedig 
deze Staat de verzoekend~ Staat zo sp 
mogelijk hiervan in kenms stellen. 

Artikel 23. d 
Indien een onderdaan van ee!1 van -~ 

1. h dat een mwoner l:s Staten of een ic aam, . . die 
van die Staat of een natuurhJk persdo?n, . t 

· d. Staat en te me een inwoner is van ie ' b 
. liteit van een van de Staten e-

de nat1ona . . b" . d bevoegde auto-
zit een klacht mdient lJ e . ff 

. '. d" St t wegens belastmghe mg, 

~~~~r;::~e~e of ::~w~i~h\:d;~g,st~~ld :e:~ 
de bep~hng~n . , de klacht gegrond 
autorite1t zich, mge~:l bevoegde autoriteit 

word~e g~~c::~e ~~:at in verbinding ~tellen 
van dat deze aangelegenheid, z~ nod1g op 
~~ond van de bepaling van artikel 27 van 
dit Verdrag, geregeld kan worden. 

Artikel 24. d 
Artikel 24. 

1 § Medborgare i den ena avtalsslutande 
t . 0 icke i den andra staten betungas 

sta en om:n i 1 artikeln av detta avtal nämnd 
~~~t n:ITer annat därtill anslutet .. krav, s~~ 
~ l da större eller strangare an ar annor un , 

§ 1 De onderdanen van ee~ van d e 
. . d Staat met wor en Staten zullen m de an ere d 

onderworpen aan enige belastfing . gen~:r-
. rtikel 1 van dit Vedrag o emge 
in da band houdende verplichting, voor 
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skatt eller därtill anslutet krav, som belastar 
eller kan komma att belasta sistnämnda 
stats egna medborgare. 

2 §. Företag i den ena avtalsslutande sta
ten må icke i den andra staten för därva
rande fast driftställes. inkomster eller till
gångar belastas med någon i 1 artikeln av 
detta avtal nämnd skatt eller annat därtill 
anslutet krav, som är annorlunda, större 
eller strängare än skatt eller därtill anslutet 
annat krav, som belastar eller kan komma 
att belasta företag i sistnämnda stat. 

3 §. I den ena avtalsslutande staten bo
satt person eller därvarande bolag må icke 
i den andra avtalsslutande staten belastas 
med förmögenhetsskatt, som är annorlunda, 
större eller strängare än förmögenhetsskatt, 
som belastar eller kan komma att belasta 
personer i sis.tnämnda stat eller därvarande 
bolag. 

4 §. Ingen bestämmelse i 1 eller 2 §§ av 
denna artikel må tillämpas så, att någon
dera staten borde bevilja den andra statens 
medborgare, som icke äro bosatta i först
nämnda stat, samma personliga avdrag och 
lättnader som vid beskattningen beviljas 
dess egna medborgare. 

5 §. I denna artikel avses med ,,med
borgare" 

a) beträffande Nederländerna. 
1) alla nederländska medborgare, 
2) alla undersåtar och invånare Ne

derländerna sa.mt 
3) alla nederländska bolag. 

b) beträffande Finland 
1) alla finska medborgare och finska 

bolag. 

Artikel 25. 
Bestämmelserna i detta avtal skola icke 

anses på något sätt inskränka den rätt till 
befrielse från skatt eller till avdrag eller 
nedsättningar, som enligt lagstiftningen i 

zover deze belasting of verplichting anders, 
hoger of drukkender mocht zijn dan de be
lasting of daarmede verband houdende ver
plichtingen waaraan de onderdanen van 
laatstbedoelde Staat zijn of mochten worden 
onderworpen. 

§ 2. De ondernemingen van een van de 
Staten zullen in de andere Staat ter zake 
van voordelen of vermogen aan hun vaste 
inrichtingen toe te rekenen niet worden 
onderworpen aan enige belasting, genoemd 
in artikel 1 van dit Verdrag, of enige daar
mede verband houdende verplichting, voor 
zover deze belasting of verplichting anders, 
hoger of drukkender mocht zijn dan de 
belasting of daarmede verband houdende 
verplichtingen waaraan ondernemingen van 
die andere Staat zijn of mochten worden 
onderworpen. 

§ 3. Een natuurlijk persoon of lichaam, 
inwoner van een van de Staten, zal niet 
onderworpen zijn aan enige vermogensbe
lasting in de andere Staat, welke anders, 
hoger of druldrnnder is, dan de vermogens
belasting, waaraan een natuurlijk persoon 
of een lichaam, inwoner van die andere 
Staat, is of mocht worden onderworpen. 

§ 4. Het eerste lid of het tweede lid van 
dit artikel zullen niet dusdanig worden uit
gelegd, dat zij een van de Staten verplich
ten aan onderdanen van de andere Staat, 
die geen inwoner zijn van de eerstbedoelde 
Staat, dezelfde persoonlijke kortingen, ver
minderingen en aftrekken ter zake van be
lasting te verlenen als a.an de onderdanen 
van die Staat worden verleend. 

§ 5. In dit artikel betekent de uitdruk
king: ,,onderdan~n" -

(a) met betrekking tot Nederland -
(1) alle Nederlands, 
(2) alle Nederlands onderdanen, m

woners van NederLand, en 
(3) alle Nederlandse lichamen; 

(b) met betrekking tot Finland 
(1) alle Finse onderdanen en alle 

Finse lichamen. 

Artikel 25. 
Aan de bepalingen van dit Verdrag zal 

geen uitleg worden gegeven, welke op eniger
lei wijze beperkt enige vrijstelling, aftrek, 
vermindering of · andere tegemoetkoming, 
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någondera staten medgivits till beaktande 
vid fastställandet av skatt i sagda stat. 

Artikel 26. 
Vederbörande myndigheter i vardera sta

ten må fastställa regler för verkställigheten 
av detta avtal. 

Artikel 27. 
Uppstå svårigheter eller tvivelsmål beträf

fande tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal, skola vederbörande myndigheter 
i staterna sträva till att genom ömsesidigt 
avtal ordna saken. 

Artikel 28. 
1 §. Detta avtal må såsom sådant eller 

med överenskomna reservationer, utsträckas 
att gälla även något Nederländernas trans
oceana område, för såvitt de skatter, som 
där påföras, till sin art äro väsentligen lika
dana som de i artikel 1 av detta avtal upp
räknade skatterna. Sådan utvidgning av 
avtalets verkningskrets skall ske genom not
växling staterna emellan, och därvid skall 
även bestämmas, vilken dag utvidgningen av 
verkningskretsen skall träda i kraft samt 
angivas de ändringar och villkor, som utgöra 
förutsättning för tillämpningen av avtalet 
(även uppsägningsvillkoren) . 

2 §. Uppsägning av detta avtal från Fin
lands och Nederländernas sida enligt ;arti
kel 30 medför upphörande av avtalets till
lämpning på de områden, till vilka det i 
stöd av denna artikel utsträckts. 

Artikel 29. 
1 §. Detta avtal skall för Nederländernas 

vidkommande ratificeras av Hennes Majes
tät Drottningen av Nederländerna och för 
Finlands vidkommande av Republikens Pre
sident. !Ratifikationsurkunderna. skola Rå 
snart ske kan växlas i Helsingfors. 

2 §. Detta avtal skall tillämpas så snart 
ratifikationsurkunderna växlats. 

4469/u4 

door de wetten van een van de Staten toe
gekend met betrekking tot het vaststellen 
van de door die Staat ge}leven belasting. 

Artikel 26. 
De bevoegde autoriteiten van elk van de 

Staten kunnen voorschriften vaststellen, 
nodig om de bepalingen van dit Verdrag 
uit te voeren. 

Artikel 27. 
Ingeval enige moeilijkheid of twijfel rijst 

met betrekking tot de uitlegging of de toe
passing van dit Verdrag, zullen de bevoegde 
autoriteiten van de Staten trachten de aan
gelegenheid in onderling overleg te regelen. 

Artikel 28. 
§ 1. De werking van dit Verdrag, kan 

ongewijzigd of met overeengekomen wijzi
gingen, worden uitgebreid tot een van de 
Nederlandse Overzeese Rijksdelen, indien dit 
Rijksdeel belastingen heft van in wezen ge
lijksoortige aard met de belastingen genoemd 
in artikel 1 van dit Verdrag. Over zodanige 
uitbreiding zullen beide Staten zich verstaan 
door een notawisseling; in deze nota's zullen 
zij vastleggen de datum van het inwerking 
treden van de uitbreiding, de wijzigingen 
en de voorwaarden ( daaronder begrepen die, 
welke betrekking hebben op de opzegging), 
waaronder het Verdrag van toepassing zal 
zijn. 

§ 2. Tenzij door beide Staten uitdrukke
lijk anders is overeengekomen, zal de beein
diging met betrekking tot Finland of Neder
land van dit Verdrag krachtens artikel 30, 
een einde maken aan de toepassing van dit 
Verdrag met betrekking tot elk Rijksdeel 
waartoe het Verdrag krachtens dit artikel 
is uitgebrei'd. 

Artikel 29. 
§ 1. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd, 

voor zoveel Finland betreft door de Presi
dent van de Republiek, en voor zoveel Neder
land betreft door Hare Majesteit de Konin
gin der N ederlanden, De bekrachtigings
oorkonden zullen zo spoedig mogelijk te 
Helsinki worden uitgewisseld. 

§ 2. Na de uitwisseling van de bekrachti
gingsoorkonden zal dit Verdrag van kracht 
zijn -

3 

l.J ö .. ..I-·lJ .. ..L (...(i J,...L . 

Lennart Hel j a s 
vicetal man. 

N: o 107. 

Toivo Ku j a l a 
vi c et a lrnan. 

~nled-
g till 

antagna 

avtalet 

J.ieder-

g av 

V stad-

ing i 

1ör-

ands-

om av 

sig 

samma st 

ikt3US 

ftträ-

et Aland 

ser från 

Erik 

I . 

r 

I 

I~ 



18 N:o 48 

a) i Nederländerna: 

i fråga om inkomst- och förmögenhetsskatt 
varje efter den 31 december 1951 begyn
nande år, för vilket skatt fastställes; 

i fråga om bolagsskatt varje efter den 
31 december 1951 begynnande räkenskaps
period, för vilken skatt kan bestämmas, eller 
om räkenskapsperioden icke utgår nämnda 
dag, utan fortsätter därefter, under den tid 
av räkenskapsperioden, som infaller efter 
den 31 december 1951; 

i fråga om dividendskatt på utdelning, 
som förfaller till betalning efter den 31 de
cember 1951; 

i fråga om övriga inkomstskatter år 1952 
eller åren därefter vid inkomstkällan inne
hållna belopp; 

b) i Finland: 

vid beskattning den 1 januari 1953 och 
därefter av inkomst och förmögenhet för år 
1952 eller åren därefter. 

Artikel 30. 
Detta avtal skall vara gällande tills vi

dare, men vilkendera staten som helst äger 
rätt att senast den 30 juni, dock icke tidi
gare än år 1957, på diplomatisk väg skrift
ligen uppsäga avtalet. Efter sådan uppsäg
ning upphör avtalet att vara i kraft -

a) i Nederländerna : 

i fråga om skatt på inkomst och förmö
genhet skatteåret efter uppsägningsåret; 

i fråga om bolagsskatt den räkenskaps
period, för vilken skatt kan fastställas och 
som begynner den 1 januari året efter upp
sägningsåret, eller, om räkenskapsperioden 
icke utgår nämnda dag utan fortsätter där
efter, nämnda dag; och 

i fråga om övriga skatter kalenderåret 
efter uppsägningsåret; 

(a) in Nederland : 

met betrekking tot inkomsten- en vermo
gensbelastingen voor elk belastingjaar be
ginnende na 31 December 1951; 

met betrekking tot de vennootschapsbelas
ting voor elk belastbaar boekjaar beginnende 
na 31 December 1951 en voor het niet ver
streken deel van elk belastbaar boekjaar, 
dat op die datum lopende is ; 

met betrekking tot dividendbelasting ten 
aanzien van dividenden, welke betaalbaar 
zijn gesteld na 31 December 1951; 

met betrekking tot andere belastingen van 
inkomsten, ingehouden bij de bron gedu
rende het kalenderjaar 1952 en volgende 
jaren; 

(b) in Finland: 

met betrekking tot inkomsten- en vermo
gensbelastingen voor elk jaar van aanslag 
beginnende op of na 1 Januari 1953 en 
drukkende op het inkomen of het vermogen 
van het jaar 1952 of later. 

Artikel 30. 
Dit Verdrag zal voor onbepaalde tijd van 

kracht blijven, maar elk van de beide Staten 
kan, op of voor de 30ste Juni van elk kalen
derjaar niet vroeger dan het jaar 1957, aan 
de andere Staat langs diplomatieke weg een 
schriftelijke kennisgeving van beeindiging 
doen toekomen; in dat geval zal dit Verdrag 
ophouden van kracht te zijn -

(a) in Nederland : 

met betrekking tot inkomsten- en vermo
gensbelastingen voor elk belastingjaar begin
nende na het einde van het kalenderjaar, 
waarin de kennisgeving is gedaan; 

met betrekking tot de vennootschapsbelas
ting voor elk belastbaar boekjaar beginnende 
na het einde van het kalenderjaar, waarin 
de kennisgeving is gedaan, en voor het niet 
verstreken deel van elk boekjaar, dat aan 
het einde van dat jaar lopende is; en 

met betrekking tot elke andere belasting 
voor elk kalenderjaar volgende op dat, 
waarin de kennisgeving is gedaan; 
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b) i F inland: 

i fråga om skatter, vilka. uppbäras året 
efter uppsägningsåret. 

Till bekräftelse av detta avtal hava :före
nämnda befullmäktigade ombud. un~e~teck
nat avtalet och försett det med sma sigill. 54 

Uppgjort i Helsin~~ors den 29
0 

mars. 19 0 

på finska och .. holl~ndsk~. spraket I tva 
exemplar, vilka aga hka vitsord. 

För Finland : 

Ralf Törngren. 

Lennart Hel j a s 
vicet a l ma n. 

N: o 107. 

('b) in Finland: 

met betrekking tot hela.stingen geheven 
met betrekking tot het kalend~rjaa: volgende 
op dat waarin de kennisgevmg is gedaan. 

Ten ' blijke waarvan de bovengenoemd~ 
gevolmachtigden dit Verdrag ~ebben onde1-
tekend en van hun zegel voorzien. . 

Gedaan te Helsinki, de 29 Maart 1954, m 
tweevoud in de Finse en in ~e ~ ~derlandse 
taal, zijnde beide teksten gehJkehJk authen-

tiek. 

Voor N ederland: 

Verdonck. 

Toivo Kujal a 
vi cet a l man. 
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PROTOl{OLL 

Vid undertecknandet av det . denna dag 
mellan Republiken Finland och Konungari
k~t Nederländerna avslutade avtalet för und
v~ka~~e av dubbelbeskattning av inkomst och 
for~?gen~e~ och fastställande av stadganden 
~m omsesidig administrativ handräckning i 
arenden angående beskattning av inkomst 
oc.~ ~örmögenhet hava undertecknade befull
m~ldigade ombud beslutat, att följande be
stammelse skall utgöra en integrerande del 
av avtalet: 

tillägg till artikel 21 
S~yldighete~ att utbyta upply~ningar g·äl

~~r icke uppgifter av banker eller med dem 
Jamförliga inrättningar. 

0 

UpJ?gjort i Helsingfors den 29 mars 1954 
pa fmsk:a och holländl':lka språket i två 
exemplar, som äga lika vitsord. 

För Finland: 

Ra,if Törngren . 

PROTOCOL 

Bij gelegenheid van de ondertekening van 
het v .erdrag tot het vermijden van dubbele 
belastn~~ en het vaststellen van regelen voor 
w:ederziJdse ad~inistratieve hulp met betrek
kmg tot belastmgen van inkomsten en ver
mogen, heden tussen de Republiek Finland 
e~ het Koninkrijk der N ederlanden gesloten 
ziJn de ondergetekende gevolmachtigdei~ 
overe.engekomen, dat de volgende bepaling 
e~n mtegrerend deel van het Verdrag zal 
mtmaken: 

ad Artikel 21. 
. J?e yerplichting tot het uitwisselen van 
mhchtmgen geldt niet voor inlichtingen, 
verkregen van banken of daarmede gelijk
gestelde instellingen. 

Gedaan te Helsinki de 29 Maart 1954 in 
tweevo~d, in d.e Finse en in de Nederla~dse 
t~al, ziJnde beide teksten gelijkelijk authen
tiek. 

V oor N ederland : 

Verdonck . 

386 

LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 26/1954 med anled
ning av Republikens Presidents framställning till 

~iwQrl~JP1 antagna 

avtalet 

~foder-

1954 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 48. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition med 
förslag till lag om godkännande av vissa stadganden i av
talet mellan Republiken Finland och Konungariket Neder
länderna för undvikande av dubbelbeskattning· av inkomst 
och förmögenhet och fastställande av stadganden om ömse
sidig administrativ handräckning i ärenden angående 
beskattning av inkomst och förmögenhet. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N : o 48 med förslag till lag 
om godkännande av vissa stadganden i avta
let mellan Republiken Finland och Konunga
riket Nederländerna för undvikande av duh
belbeskattning av inkQmst och förmögenhet 
och fastställande av stadganden om ömse
sidig administrativ handräckning i ärenden 
angående beskattning av inkQmst och förmö
genhet, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit Utskottets för utrikesärenden be
tänkande N: o 5, beslutat 

godkänna de stadganden och bestäm---

mdser i det i Helsingfors den 29 mars 
1954 mellan Republiken Finland och 
Konungariket Nederländerna ingångna 
avtalet för undvikande av dubbel
beskattning a,v ink01nst och förmögen
het och fastställande av stadganclen 
om ömsesidig administrativ handräck
ning i ärenden angående be.skattning 
av inkomst och förmögenhet, vilka 
erfordra Rihsdngens godkännande . 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

,.--- ____ Lag 
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Republiken Finland och 
Konungariket Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och 
förmögenhet och fastställande av stadganden om ömsesidig administrativ handräck-

ning i ärenden angående beskattning av inkomst och förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Stadgandena och bestämmelserna i det i 
Helsingfors den 29 mars 1954 mellan Re
publiken Finland och Konungariket Neder
länderna ingångna avtalet för undvikande 
av dubbelbeskattning av inkomst och för
mögenhet och faststiillande av stadganden 
om ömsesidig administrativ handräckning i 

Helsingfors den 19 november 1954. 

ärenden angående beskattning av inkomst 
och förmögenhet vare, för såvitt de höra till 
området för lagstiftningen, i kraft såsom 
om dem överenskommits. Närmare föreskrif
ter angående verkställigheten av nämnda 
stadganden och bestämmelser utfärdas genom 
förordning. 

. :r:;,~!~~~~~~· t 

På Ril~ 'sdagens :""vägnar: 

Lennart Hel jas 
vi cet alman. 
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