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av vissa stadganden i avtalet med Spanien för förhindrande
av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.
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På önskan av vissa organisati1oner inom
näringslivet .t og man från finsk sida år 1964
initiativ till att med Spanien åstadkomma ett
avtal för förhindrande av dubbelbeskattning
av inkomst och förmögenhet. Av de båda
länderna utsedda delegationer underhandlade
i saken i mars 1966 i Madrid. Ett utkasit till
överenskommelse, som baserade sig på resultatet :av dessa underhandlingar paraferades
och sedan utkastet till vissa delar kompletterats undertecknades avtalet i Helsingfors
den 15 november 1967.
Tufod synnerligen få undantag följer skatteavtalet 1ett av skattekommirtten inom Europas !ekonomiska samarbets- och utvecklingsorganisation (OECD) utarbetat utkast till
avtal och motsvarar det till sitt inn:ehåll
närapå helt den mellan Norge och Spanien
1963 avslutade överenskommelsen.
Sk:a:tteavtalets huvudprincip är, att inkomst beskattas i den avtalsslutande stat, i
vilken den som uppbär inkomsten är bosatt
(t. ex. art. 7 "Affärsinkomst" och art. 21
"Icke särskilt nämnda inkomster"). De artil\:lar som berör beskatiningst1eknisk hemort
(art. 4) och definitimier, såsom t. ex. begreppet fast driftställe (art. 5) motsvarar
även :föreskrifterna. i förutnämnda modellavtal.
Bestämmelserna angående beskattning av
fast egendom (art. 6), 1a ffärsinkomst (art. 7),
inkomst av sjö- och luftfart (art. 8), inkomst
av associerade företag (art. 9), försäljningsvinst (art. 13) ·och förmögenhet (art. 22)
motsvarar även allmän praxis. Detsamma gäller de särskilda föreskrifterna i kapitel VI,
såsom t. ex. förbud mot diskriminering
(art. 24), överenskommelseförande (art. 25),
utbyte av upplysningar (art. 25) samt diploma:t,er och konsuler (art. 27).
Även beträffande beskattni'ngen av dividender och räntor bör avtalet anses motsvara gällande praxis i det avseende, att beskattningsräitten i princip tiillrnmmer den
stat, där mottagaren är bosatt, dock sålunda,
att källstaten förbehåller sig rätt att upp11533/66

bära 1en källskatt. Källskatten för dividender
är en allmänt tillämpad skatt på 15 % av
dividendens totalbelopp och motsvarande
källskatt i dotterbola.gsförhållandet är 10 %,
medan modellavtalet i detta fall l'ekommenderar en källskatt på 5 %. Den "ägandeandelströskel" som utgör villkor för moderbolagsförmånen är 25 % av moderbolagets
aktiekap~tal. Även källskattie n på 10 % i
fråga om räntor motsvarar rekommendationen i förutnämnda modellavtal.
I enlighet med ett förslag från spansk sida
har man beträffande royalty avvikit från de.n
sedvanliga ståndpunfoten såtillvida, att det
utbetalande landet får uppbära .en källskatt
som icke överstiger 5 %. Finland har i vissa
av sina tidigare skatteavtal godkänt källsk'att
äv·en beträffande royalty. Enligt avtalet med
Öst(errike uppbäres en källskatt på 10 %,
men detta gäller endast royalty till moderbolaget i ett dotterbolagsförhållande och
ägandeandelströskeln utgör 50 % av d-0tterbolagets stamkapital. Även enligt avtalet med
Israel uppbäres en källskatt på 25 procent
och i: enlighet med skatteavtalet med Förenade Arabrepubliken en källskatt på 15 procent.
Vid beskattningen av inkomst, som förvärvas g.enom personligt arbete, motsvarar bestämmelserna allmän praxis (ar.t. 14-20).
Nästan såsom enda undantag må nämnas att
gruppen utövare av fritt yrke (art. 14 p. 2)
kompletterats med "handelsagenter" (agentes
mediadores) .
Vid elimineringen av dubbelheskattning
(art. 23) tillämpa båda avtalsslulande parter befrielseförfarandet, enligt vilket deu
sirnttskyldiges hemstat från egen skatt medger ett avdrag, utgörande den del av skatten,
som motsvarar den i den andra staten influtna
inkomsten eUe.r den där befintliga förmögenheten. Sedvanligt undantag utgöra de av
rörligt kapital influtna inkomsterna, såsom
dividend, ränta och royalty. Det land, där
mottagaren är bosatt, skall med i avtalsbestämmelsen nämnd begränsning' från sin
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skatt avdra den skatt, som uppburits i källstaten. Såsom iett särdrag i avtalet ingår i
denna ar tikel ävien medgivande av gottgörelse
för skatt, som utgår i den stat, där mottagaren är bosatt, på dividend, ränta. oeh royalty
på grund av undantagsvis genom sp:ecialbestänunelse 1avlyft skatt som vanligtvis uppbär,es i källstaiten. Stadgandet syftar till, att
den förmån, som källstaten i form av skattefrihet ensidigt mcdg1er utländska investerare,
inte skall bli omintetgjord genom att beskattningsmyncligheten i elen stat, där mottagaren är bosatt beskattar även den i källstaten befriade inkomstandelen. I intiernationell skatterätt kallas förfarandet "motsvarande avdrag" (maitching credit, fictitious
credit, tax sp aring osv.). Ett motsvarande
stadga.nde ingår även i skatteavtalet med
Isra;el.
A v:talet träder i kraft då ratifika.tionshandling·a.rna utväxlats och dess bestämmelser äga för första gången tillämpning i Fin-

land i fråga om skattel', vilka för.falla till
betalni:ng efter den 1 januari det beskattninghår som följer näst efter det år, då
ratifikationshandlingaTna utväxlats, eller därefter. I Spanien tillämpas avtalet på motsvarande sätt räkna:t från den 1 janua1·i det
år som följ er näst iefter det år då ratifikationshandlingarna utväxlats.
Med stöd av vad ovan ra.nförts, föreslås i
enlighet med 33 § regeringsformen,
att Riksdcigen rnåtte godkänna de
föreskrifter och bestämmelser i det i
H elsingf ars den 15 november 1967
mellan Finland och Spanien ingångna
avtalet f är f är hindrande av dubbelbeskattning av inkomst och fönnögenhet,
vilka kräver Riksdagens samtycke.
1

AVTAL

CONVENIO

mellan Republiken Finland och Spanien för
förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.

entre Espaiia y la Republica de Finlandia
para evitar la doble imposici6n en materia
de impuestos. sobre la renta y sobre
el patrimonio

Republiken Finlands President och Spaniens Statsöverhuvud. ha, föranledda av önskan att ingå ett avtal om förhindrande av
dubbelbeska.ttning av inkomst och förmögenhet i detta syfte till sina befullmäktigade
ombud förordnat:

El J efe del Estado espa:fiol y el Presidente
de la Rep{1blica Finlandesa, deseando concluir un Convenio para ·e vitar la doble imposici6n en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio, han designado a tal
efecto como plenipotenciarios:

Republilrnn Finlands Pr•esident:

El J efe del Estado espa:fiol:

Lag

Avdelningschefen
Åke Frey

Al Excrno 8'e:fior Don Manuel Viturro
Embajaclor de Espa:fia

om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Spanien för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.

Spaniens St.atsöverhuvud:

El Presidente de la Republica Finlandesa:

Hans Excellens, Spaniens Ambassadör
Manuel Viturro,

Al Excmo Se:fior Don Åke l!,rey

vilka, efter att för varandra ha företett sina
fullmakter och funnit dem vara riktiga och
behöriga, överenskommit om följande:

los cuales, clespues de haber canjeado sus
plenipotencias y haberlas encontrado en
buena y debida forma, han acordado lo siguiente:

Kapitel I

Capitulo I

Avtalets tillämpningsområde

Ambito de aplicaci6n del Convenio

Ar.tikel 1
Personligt tilläinpningsområcle

Articulo 1
Arnbito personal

Detta avtal tillämpas på personer, som äro
bosatta i någondera av de avta.lsslutande staterna eller i båda staterna.

E l presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados
contratantes.

Artikel 2
I avtalet avsedda skatter

Articulo 2
A.mbito objetivo

1. Avtalet är tillämpligt på skatter på inkimst och förmögenhet, vilka uppbäras 1a v
någondera av de avtalsslutande staterna eller
dess administrativa del eller lokala myndig-

1. El presente Convenio se aplica a los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio .exigibles por cada uno de los Estados
contrata.ntes, asociaciones p{1blicas y entida-

Enär ifrågavarande avtal innefattar föreskrifter, vilka hänföra sig till området för
lagstiftningen, förelägges Riksdagen samtidigt till antagande följande lagförslag:

I <enlighet med Riksdagens beslut stadgas :
Föreskrifterna och bestänmrelserna i det i
Helsingfors den 15 november 1967 undertecknade avtalet för förhindrande 1w dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet skola,
försåvitt de höra till lagstiftningens område,

vara i kraft såsom om dem överenskommits.
Närmare bestämmelser som äro erforderliga
för verkställigheten av nämnda föreskrifter
och bestämmelser utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 8 december 1967.

Republikens President

Tf. minister för utrilriesär.endena

Director de Protocolo
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heter, oberoende av sättet för slrnttens uppbärande.
2. Med skatter på inlrnmst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgå på inkomst
eller på förmögenhet i dess helhet eller på
de1ar av inlrnmst eller förmögenhet, däri inhegri'Pna skatter på virn;t genom överlåtelse
av lös 1eller fast egendom samt på totalbeloppet av arbetslöner, som utbetalats av företag (förntom socia1skyddsandelen) ävensom skatter på värdestegring.
3. De skatter, på vilka avtalet skall äga

tillämpning, äro för närvarande ]synnerhet:
a) I Spanien:
1) allmän skatt som fysiska personer erlägger på inkomst;
· 2) alhnän skatt på bolags och andra juridiska personers inkomst medräknad specialskatten på 4 % enligt artikel 104 lagen den
11 jm1i (41/1964) ;
3) följande skatter: skatt på fastighet
på landet samt skatt på kreatur, skatt på
fastighet i stad, skatt på personlig a:r betsinkomst, skatt på inkomst av kapital, skatt på
kommersiell och industriell verksamhet samt
inkomst därav;
4) skatt på inlrnmst (av arbetie och förmögenliet) och på bolags affärsinkomst i Fernando P6o, Rio Muni, Sahara loch Ifni;
5) beträffande i lagen den 26 december
1958 avsedda före.tag, som bedriva undersökning och utvinning av oljefyndigheter, är
a'rtalet tillämpligt, utöver på övriga i denna
artik:el uppräknade skatter, på roaltyn för
marken, på skatten på bruttoavkastningen
samt på den särskilda skatten på ifrågavarande företags vinst;
6) kommunala skatter på inkomst och förmögenhet (vilka skatter i det följ ande benämnas "spansk skatt") .
b) i Finland:
1) inlrnnIBt- och förmögenhetsskatten;
2) kommunalskatten;
3) kyrkoskatten;
4) sjömansskatten; (vilka skatter i det
följande benämnas "finsk skatt") .

des locales, cualquiera que sea el sistema de
su exacci6n.
2. Se consideran impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio los que gravan la
totalidad de la r enta o del patrimonio, o
cualquier p arte de los mismos, incluidos los
impuestos sobre las ganancias derivadas de la
cnajenaci6n de bienes muebles o inmuebles,
los impuest.os sobre el importe de los salarios
pagados por las empresas (no se incluyen las
cuotas de seglffidad social), asi como 'los
impuestos sobre las plus-valias.
3. r~os impuestos actuales a los que, concretamente, se aplica .este Convenio son:
a) en Espafia:
1) el Impuesto general sobre la renta de
las p ersonas fisicas;
2) ·el Impuesto general sobre la renta de
sociedades y demas entidades juridicas, eon
inclusi6n del graviimen especial del 4 %
establecido por el Articulo 104 de la Ley
41/1964, de 11 de junio;
3) los siguientes impuestos a cuenta : la
Contribuci6n territorial sobre la Riqueza
Rt'.lstica y Pecuaria, la Contribuci6n Territorial sobr.e la Riqueza Urbana, el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal,
el Impuesto sobre las Rentas del Capital y
el I mpuesto sobre actividades y Beneficios
Comerciales e Industriales;
4) en Fernando P6o, Rio Muni, Sahara e
Ifni, los impuestos sobre la renta (sobre los
rendimientos del trabajo y del patrimonio)
y sobre el beneficio de las empresas;
5) para las empresas reguladas por la Ley
de 26 de diciembre de 1958 que se dedican
a la investigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos, ademas de a los otros impuestos enu- ·
merados en este Articulo, al canon de superficie, al impuesto sobre el producto bruto y
al impuesto especial sobre los beneficios de
dichas sociedades;
6) los impuestos loca1es sobre la renta o el
patrimonio (los que, en Jo sucesivo se denominan "impuesto espafiol" ).
b) en Finlandia:
1) Impuesto estatal sobre la Renta y e1
P atrimonio;
2) Impuesto local sobre la Renta;
3) Impuesrto para la iglesia;
4) Impuesto sobre los marinos. (Los que
en lo suces1vo se denominan "impuesto
fines").

4. Avtalet skall likaledes tillämpas på
skatter av samma eller bkai' tat slag, vilka
i'ramde1es påföras utöver ·eUer i stället för
de fö r närvarande utgående skatterna. V eder börande myndigheter i · de båda avtalsslutande staterna. skola ärligen meddela varandr a i skattelagstiftningen företagna ändn ngar.

4. El presente Convenio se aplicara tainbien a los impuestos futuros de naturaleza
identica o analoga que se afiadan a los actuales o que los sustituy an. Cada afio, las Autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicariin las modificaciones quc
se hayan introducido en sus r espectivas
legislaciones fiscales.

Kapitel II

Capitulo II

Definitioner

Definiciones

Artikel 3

Articulo 3

.Allmiinnci definitioner

Definiciones generales

1. Där icke sanunanhanget anna.t föranleder, skall i detta avtal :

1. En el presente Convenio, a menos que
de su texto se infiera una interpretaci6n
diferente:
a) el termino "Espafia" sig'nifica el Estado
espafiol (y cuando se emplea en sentido geogriifico, Espafia Peninsular, las Islas Baleares y Canarias, las Plazas y Provincias espaiiolas en Africa y la Guinea Ecuatorial, formada por los territorios de Rio Muni v Fernando P6o, 1estos dos territorios en proceso
de autodeterminaci6n);
b) el terrnino "Finlandia ", sigvifico el
territorio del territorio de la Rep{1blica
Finlandesa;
c) las expresiones "un Estado contratant·e"
y "el otro Estado contratante" significan
Espafia o F'inlandia seg{m se derive del
texto;
d) el termino "persona" comprende las
p ersonas fisicas, las sociedades y cualquier
otra agrupasi6n de personas; .
e) el termino "sociedad" significa cualquier persona juridica o cualquier entidad
que deba considerarse p ersona juridica a
efectos impositivos;
f) las expresiones "empresa de un Estado
contratante" y "empresa del otro Estado
c-o ntratante" significan respectivamente una
empresa explotada por un residente de un
Estado contratante (incluido el propio Estado, sus asociaciones pfrblicas y entidades
locales) y una empresa explotada por un
residente del otro Estado contratante (incluido el propio Estado, sus asociaciones
p{1blicas y entidades locales);
g·) la expresi6n "Autoridad competente"
significa:

a) uttrycket "Spanien " åsyfta spanska staten (och då den användes i geografisk betydelse Iberiska halvön, Balearerna, Kanarieöarna, spanska orter och provinser i Afrika,
Spanska . Guinea, som utvecklas för självbestämmanderätt och består åv områdena Rio
Muni och Fernando P6o).
b) uttrycket "F'inlancl" åsyfta republiken
F'inlands territorium.
c) uttrycken "avtalsslutande stat" och
"den andra avtalsslutande staten" åsyfta
Spanien eller Finland, allteftersom sammanhanget förutsätter;
cl) uttrycket "person " inbegripa fysisk
person; bolag och varje annan sammanslutning av personer;
e) uttrycket "bolag" åsyfta varj e slag av
juridisk person eller varje slag av sammanslutning, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;
f) uttrycken "företag i avtalsslutande
stat" och "företag i den a.n dra avtalsslutande
staten" åsyfta ett företag, som bedrives av
p erson, som är bosatt i den ena (vederbörande stat, dess administrativa del och lokala
myndigheter medräknade) eller i den andra
avtalsslutande stiaten (vederbörande stat,
dess administrativa del och lokala myndigheter medrälmade), allteftersom sammanhangd
kräver;
g) utitrycket "behörig myndighet" åsyfta
1
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1) i Spanien:
finansministeriet, "generaldirekitören, för
direkta skatter", eller villmn som hellst av
mil1istcri1et förordnad myndighet.
2) i Finland:
finansmil1isteriet.
2. Då avtalsslutande stat .tillämpar detta
avital, skall såvitt icke sammanhanget annat
förutsätter varje däri förekommande uttryck,
vars innebörd icke i detta avtal annorlunda
angivits, anses ha den betydelse, som uttryclrnt har 'e nligt gälland1e lagar inom den ifrågavarande staten rörande sådana skatter, som
avses i av1talet.

1) En Espa:fia :
el Ministro de Hacienda, el Director General de Impuestos Di1rectos o cua1quier otra
Autoridad en quien el .Ministro delegue.
2) En Finlandia :
el Ministro de Hacienda.
2. Para la aplicaci6n del presente Convenio por un Estado contratante, cualquier
cxpresi6n no definida de otra manera tendra,
a menos que el texta exija una interpretaci6n
diferente, el significado que se le atribuya
por la 1egislaci6n de este Estado contratante
relativa a los impuestos qlie son objeto del
presente Convenio.

digbieterna i de oåda staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överensko1mnelse.
:l. Då en annan än en fysisk person enligt
bestämmelserna i punkt 1 har sin hemvist
i båda staterna, skall den anses ha hemvist
i den avtalsslutande stat, där plaitsen för dess
verkliga ledning är beläge11.

Estados contratantes resolveran el caso d e
comiin acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones
del pärrafo 1, una sociedad sea residente de
ambos Estados contratantes, se considerara
resident'e del Estado contratante en que se
encuentre su sede de direcci6n efectiva.

Artikel 5

Articulo 5

Fnst driftställe

Estabieciiniento permanente

1. :Med uttrycket "fast driftställe" avses i
detta avtal en stadigvarande ·affärsanordning,
i vilken företagets verksamhet uteslutande
eller delvis utövas.

Artikel 4

Articulo 4

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

Beskcittningsteknisk hemort

Doinicilio fiscal

1. I detta avtal åsyftas med uttrycket "i
avtalsslutande stat bosatt person" varje person, som 1enlig,t vederbörande sfats lagstiftning är därstädes skattepliktig på gnmd av
bostad, varaktig vistelse, plats för företagsledning 'eller annan liknande omständighet.

1. A los efectos del presente Convenio,
se considera "residente de un Estado contratante", a toda persona que, en virtud de la
legislaci6n de 1este Estado, este sujeta a
imposici6n en el por raz6n de su domicilio,
residencia, sede de direcci6n o cualquier otro
criterio de naturaleza analoga.
2. Cuando en virtud de las disposiciones
del parrafo 1, una persona fisica resulte
residente en ambos Estados contratantes, el
caso se resolvera segiin las siguientes reglas:
a) Esta persona sera considerada residente
del Estado contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposici6n. Si tuviera una vivienda permanente a su disposici6n ,e n ambos Estados contratantes, se considerara residente del Estado contratante eon
el que mantenga relaciones P'ersonale.s y
econ6micas mas estrechas (centra de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado
contratante en el que dicha persona tiene el
centra de sus intereses vitales, o si no tuviera
una viv}enda permanente a su disposici6n
en ninguno de los Estados contratantes, se
considerara residente del Estado contratante
donde viva de manera habitual;
c) Si viviera de manera habitu al en ambos
Estados contratantes o no lo hiciera en
ninguno de ellos, se considerara residente del
Estado contratante del que sea nacional;
d) Si fuera naciona1 de ambos Estados
contratantes ·o no lo fuera de ninguno de
ellos, las Autoridades competentes de los

1. A los dectos del presente Convenio,
la expresi,611 "establecimiento permanente"
significa un lugar fijo de negocios en el que
una empresa efectiie toda o parte de sn
actividad.
2. La expresi6n "establecimiento pennanente" comprende, en espeeial:
a) las sedes de direcci6n;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fäbricas;
e) los talleres;
.
f) las minas, canteras o Clialquier otrö
lugar de extracci6n de recursos natur ales;
g') las obras de construcci6n o de montaje
cnya duraci6n exceda de doce meses.
3. El termino "•establecimiento pcnnanente" no comprende:
a) la utilizaci6n de instalaciones eon el
{mico fin de almacenar, exponer o entregar
mercancias pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un dep6sito de
mercancias pertenecientes a la ,empresa eon
el iinico fin de almacenarlas, cxponerlas o
entregarlas;
c) el mantenimiento de un dep6sito de
mercancias pertenecientes a la empresa eon
el iinico fin de que sean tranformadas por
otra empresa;
d) el mantenimento de un lugar fijo de
negocios eon el iinico fin de comprar mercancias o de recoger informaci6n para la
empresa;
e) el mantenimiento de un lugar fijo de
negocios eon el iinico fin de hacer publicidad,
suministrar informaci6n, realizar. investigaciones cientificas o desarrollar otras activiclades similares que tengan caracter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades
se realicen para la propia empresa.
4. Una persona . que actue en . un Estado
contratante .por cuenta de una ;empresa del

2. Då enligt bestämmelserna i punkt 1
ovan fysisk person är bosatt i båda staterna,
skall följande gälla:
a) Vederbörande skall anses vara bosatt i
den avtalsslutande stat, i vilken han har
stadigvarande bostad till sitt förfogande.
Har han stadigvarande bostad i båda staterna., anses han vara bosatt i den stat, med
vilken han har de fastaste personliga och
ekonomiska förbindelserna (centrum för
li'vsmtressena).
b) Om det icke kan avgöras, i vilkendera
avtalssluta.nde staten vederbörandes centnm1
för livsintressena är beläget, eller om han
icke har 1e n stadigvarande bostad till sitt
förfogande i någondera staten, anses han
vara bosatt i den stat, där han vanligtvis
vistas.
c) Vistas vederbörande vanligtvis i båda
staterna . eller vanligtvis icke vistas i någondera av dem, anses han vara bosatt i den
stat, i vilken han är medborga1'e.
d) Är vederbörande medborgare i båda
staterna eller om han icke är medborg'are i
någondera a.v dem, skola de behöriga myn-

a) platsen för företagets ledning;
b) filial;
c) kontor;
d) fabrik;
c) verkstad;
f) gruva, stenbrott eller annan plats för
tillvaratagande av naturtillgångar;
g) plaits för byggnads- elier installationsar bete, som varar mer än tolv månader.
3. "Fast driftställe" skall icke anses innefatta:
a) användningen av utrymmen endast för
lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;
b) innehavet av ett företaget tilfäörigt
varulager, avsett uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande;
c) innehavet av ett företaget tillhörigt
varulager, avsett uteslutande för bearbetning
eller förädling genom ett annat företags
försorg;
d) innehavet av en stadigvarande affärsanordnillg, avsedd uteslutande för inköp av
varor '.eller införslmffande av upplysningar
för företagets räkning';
e) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för
företagets räkning ombesörja reklam, införskaffa upplysningar, bedriva vetenskaplig
forskning eller utöva annan liknande verksamhet av förberedande eller biträdande art.
4. Person som är verksam i avtalsslutande
sta.t för ett företag i den andra staiten, men
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5. Föret<a.g i avtalsslutande stait anses icke
ha ett fast driftställe i den andra staten allenast på den grund, att företa.get idkar a.ffärsverksamheit i den andra staten genom
förmedling av en mäklare, kommi.ssfonär eller
annan oberoende representant, under förutsättning att dessa personer därvid fullgöra
uppdrag, vilka tillhöra deras normala affärsverksamhet.
6. Allenast den omständigheten, att ett
bolag i avtalsslutande stat innehar bestämmanderätten i eller underlyder ett bolag,
hemma.hörande i den andra staten eller som
utför affärstransaktioner i denna andra stat
(antingen genom ett fast driftställe eller
annorledes) skall icke i och för sig medföra
att någotdera bolag'et betraktas såsom ett
fast driftställe för det andra bolaget.

otro Estado contra.ta.nte, salvo que se tra.te de
un a.gente independiente comprendido en el
parrafo 5, se considera que constituye establecimiento permanente en el E stado primera.mente menciona.do si tiene y •ejerce habitualmente en este Estado poderes para
concluir contratos en nombre de la empresa,
a menos que sus a.ctividades se limiten a la
compra. de mercancias para la misma.
5. No se considera que una empresa. de
un Esta.do contratante tiene esta.blecimiento
permanente en d otro Estado contratante
por el mero hecho de que realice actividades
en este otro. Estado por medio de un cori,edor, un comisionista general, o cualquier otro
mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actuen
dentro del marco ordinario de su activida.d.
6. El hecho de que una sociedad residente
de un Estado contratante controle o sea.
controlada por una sociedad residente del
otro Esta.do contratante o que realice actividades en ·est1e otro Estado (ya sea por medio
de establecimiento permanente o de otra
manera) no convierte por si solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanenbe de la otra.

Kapitel III

Capitulo III

Beskattning av inkomst.

Imposici6n sobre la renta

Artikel 6

Articulo 6

Inkomst riv fnst egendom

Rentas de los bienes inmuebles

idre är sådan oberoende repr'esentant, som
avses i punkt 5, anses såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i den förstnämnda staten regelbundet använder sig av fullmakt att sluta
avtal i företag·e ts namn samt om verksamheten icke begränsas till inköp av varor för
företageits räkning.

1. Inkomst 1a.v fast eg·endom må beskattas
i den avtalsslutande stat, i vilken egendomen
finnes.

2. Uttrycket "fast eg'endom" skall ha den
betydelse som utti.7cket har enligt gällande
lagar i den avtalsslntande stat, i vilken egendomen i fråga finnes. Under deitta. uttryck
inbegripes dock städse tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruks- och skogsbruksföretag', rättigheter på
vilka föreskrifterna. i allrn.än lag angående
fast egendom äga t illämpning, nyttjanderätt
till fa stighet ävensom rätt till föränderliga
elLer fasta ersättningar för nyttjand et av
mineralfyndigheter, källor och andr.a. naturtillgångar. Fartyg och luftfartyg skola däremot icke betraktas såsom fast egendom.

1. Las rentas procedentes de los bienes
inmuebles pueden someterse a imposici6n en·.
el Estado contratante en que ta.les bienes
esten situados.
2. La expresi6n "bienes inmuebles" se
definirä de acuerdo eon la Ley del Estado
contratante en que los bienes esten situados.
Dicha expresi6n comprende, en todo ca.so,
los accesorios, el ganado y equipo utilizados
en las exp1otaciones agricolas y forestales,
los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a la
propiedad t erritorial, el usufructo de bi.enes
inmuel•les y los derechos a percibir cänones
variables o fijos por la explataci.6n o la concesi6n de la 1explotaci6n de yacimientos minera.les, fuentes u otras riquezas del suelo. Los
buques, emba.rcaciones y aeronaves no se
consideran bienes inmuebles.

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna
artikel skola äg·a tillänipning såväl på inkomst, villren förvärvats genom omedelbart
nyttjande av fastighet, som på inkomst, vilken ·e rhålles genom uthyrning av fastighet
eller genom varj e annat nyttjande av fastigherten.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 av
denna artikel skola även äga tillämpning på
inkomst av företags fasta egendom ävensom
inkomst av fast egendom, som nyttjas vid
utövandet av fria yrken.

3. Las disposici@es del pärrafo 1 se apiican
a las rentas derivades de la utilizaci6n dir·ecta, del arrendamiento o de cualquier otra
forma de explotaci6h de los bienes inmuebles.

4. Las di.sposiciones de los parrafos 1 y 3
se aplican igualmente a las r entas derivadas
de los bienes inmuebles de las empresas y de
los bienes inmuebles utilizados para ·el ejercicio de servicios profesionales.

Artikel 7

Articulo 7

Af f ärsinkomst

Beneficios de las empresas

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat
må beskattas allenast i denna stat, såvida
icke företaget bedriver rörelse i den andra
staten från eit t där beläget fast driftställe.
Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må den andra staten beskatta företagets inkomst, men endast den del därav,
som är hänförlig till det fasta drifästället.

1. Los beneficios de una empresa de un
Estado contratante solamente pueden someterse a imposici6n en este Estado, a no ser
que la empresa efectue operaciones en el otro
Estado por medio de un establecimiento permanente situado en el. En este ultimo ca.so,
los beneficios de la empresa pueden someterse a imposici6n en :el otro E stado pero
solo en la medida en que puedan atribuirse
al establecimiento permaneIItle.
2. Cuando una empresa de un Estado
contratante realice negociios en el otro Estado
contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en el, en cada Estado
contratante se atribuirän al establecimiento
permanente los beneficios que este obtendria
si fuese una empresa distinta y separada
que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones,
y tratase eon total independencia eon la
empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinaci6n del beneficio del
establecimiento permanente se permitirä la
deducci6n de los gastos para los fines del
establecimiento permanente, debidamente demostrados, comprendidos los gastos de direcci6n y genera.les de administraci6n para los
mismos fines, igualmente demostrados, tantio
si se efectuan en el Estado en que se
encuentre el establecimiento permanente o en
otra parte.
4. Mi•e.ntras sea usual en un Estabo contratante determinar los beneficios imputables a
los establecimientos permanentes sobre la
base de un r eparto de beneficios tota.les de
la empresa entre sus diversas partes, lo
establecido en el parrafo 2 no impedirå que

2. Bedriver företag i avtalsslntande stat
rörelse i den andra staten från ett där beläget fast driftställe, skall i vardera staten
till det fasta driftstället hänföras den inkomst, som driftstället skulle ha kunnat medföra, därest driftstället varit ett fristående
fö retag med samma eller liknande verksamhet, bedriven under samma eller liknande
viilkor, samt driftstället självständigt avsluta.t affärer med det företag, till vifa.ert driftstället hör.
3. Vid bestämmandet av det fasta driftställets inkomst skall avdrag medgivas för
kostnader som erlagts för det fasta driftställets rälrning, häri inbegripen jämväl kostnaderna för företagets ledning och allmänna
förvaltning, oavsett om kostnaderna erlagts
i den stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
4. Vad i punkt 2 av denna artikel föreskrives skall emellertid i den mån i avtalsslutande stat inkomst, hänförlig till ett fast
. dri:fltställe ·enligt praxis fastställts på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarn a av företaget icke
2 11533/66
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utgöra hinder för att i denna avtalsslutande
stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes
genom ett dylikt brukligt förfarande. Fördelningssättet skall likväl härvid leda till ett
resultiat, som överenskommer med de i denna
artikel fastställda principerna.
5. Inkomst skall icke anses hänförlig till
ett fast driftställe allenast av den anlodningen att det fasta driftstället inköpt varor
för företagets räkning.
6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i
föregående punkter skall inkomst, hänförlig
.till fast driftställe bestänuIJJas genom sanuna
förfarande år från år, såvida 1cke giltiga
skäl annat föranleda.
7. Då inkomst omfattar vinst, som behandlas särskilt för sig i andra artiklar av detta
avtal, skall bestämmelserna i denna artikel
icke jnverka på föreskrifterna i sagda artiklar.

este Estado contratante determine de esta
manera los beneficios imponibles; sin embargo, el metodo de reparto adoptado habra
de ser tal que el resultado abtenido este de
acuerdo eon los principios enunciadros · en
este Articulo.
5. No se atribuira ningun beneficio a un
establecimiento permanente por el . mero
hecho de que este compre merca.ncias para
la empresa.
6. A e:fiectos de los parrafos anteriores, los
beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularan cada afio por el mismo
metodo, a no ser que evistan motivos validos
y suficientes para proceder en otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Articulos de este Convenio, las disposicirones de
aquellos no quedaran afectadas por las del
presente Articulo.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

Articulo 8
N avegctci6n maritima y aerea

1. Inkomst, som förvärvas genom utövande
av internationell sjöfart eller luftfart, skall
beskattas allenast i den avtalsslutande stat, i'
vilken företaget har sin verkliga ledning .

Los beneficio8 procedentes de la .explota~
ci6n de buques o aeronaves en trafico internacional solamente pod1·an someterse o iniposici6n en el Estado contratante en el que este
situada la sede de di1,ecci6n efectiva de la
empresa.

A11tikel 9
Associerade föret ag

Articulo 9
Enipresas asociadas

I fall då,
a) ett företag i avtaJsslutande stat ilirekt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta
företags kapital, eller
b) san1ma personer direkt eller i'ndirekt
deltaga i ledningen eller övervakningen av
såväl ett företag i den ena avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtalssluta.nde staten eller äga del i båda dessa företags kapital, och om i dessa fall mellan företagen ifråga i deras kommersiella eller ·ekonomiska förbindelser avtalats eller föreskrivits villkor, som avvika från dem, som skulle
ha överenskommits mellan två av varandra
oberoende fö1~etag, må den inkomst som slrnlle
ha tillkommit det @a företaget, om sagda
villkor icke funnits, inräknas i detta företags
inkomst och beskattas i överensstämmelse
därmed.

Cuando
a) una empresa de un Estado contratante
participe, directa o indirectamente, en la
direcci6n control o capital de una empre~a .
del otro E stado contratante, o
b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la direcci6n, control o capital de una empresa de un Estado
contratante y de una empresa del otro Estado
contratante,
y, en uno y otro caso, las dos ~mpresas esten,
en sus relaciones comerciales o financieras,
unidas por oondiciones, aceptadas. o impuestas, que difieran de las que serian acordadas
por empr.esas indepenilientes, los beneficips
que una de las emmpresas habria obtenido
de no existir estas condiciones y que de hecho
no se han producido a causa de las mismas,
pueden ser incluidos en los beneficios de esta
empresa y sometidos a imposici6n en consecueneia.

Artikel 10

Articulo 10

Dividender

Dividendos

1. Dividend, som r avtalsslutande stat
hemmahörande bolag utbetala:t till person
bosatt i den andra avtalsslutande stat·en, må
beskattas i denna a.ndra. stat.

1. Los dividendos pagados por una sociBdad residente de un Estado contratante a
un residente del otro Estado contratante pueden somet.erse a imposici6n en este l1ltimo
Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden
someterse a imposici6n en el Estado contratante .en que resida la sociedad que pague
los dividendos y de acuerdo eon la legislaci6n
de este Estado, pero el impuesto asi exigido
no puede exceder del:
a) 10 por ciento del importe bruto de los
dividendos si el beneficiario es una sociedad
(excluidas las sociedades de personas) que
posea directamente al menas el 25 por ciento
del capital de la sociedad que los abona,

2. A vtalsslutande stat, i vilken det utbetalande bolaget äger hemvist, må likväl
beskatta dividenden i enlighet med sin egen
lagstiftning, men därvid får skaittesatsen
icke överstiga:
a) 10 procent av totalbeloppet av dividenderna om mottagaren är ·ett bolag (med
undantag av ett öppet bolag eller annan därmed jämförlig sammanslutning av personer),
som äger dirnkt 25 procent av det utdelande
bolagets kapital.
b) 15 1)rocent av dividendens totalbelopp i
al1a övriga fall.
De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommelse om tillJämpningen av nämnda begränsning.
Bestämmelserna i denna punkt må ej inverka på det bolags beska;ttn.ing, ur vars
vinst diVidenden utbetalas.
3. Med uttrycket "dividend" förstås i
denna artikel inkomst av akti.ier, vinstandelsbevis -eller -rättigheter, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som utan att
vara på skuldförhållande grundade fordringar medföra del i vinst, ävensom övrig av
bolagsrättigheter erhållen. inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat, där det
bolag, som verkställer utbetalningen, äger
hemvist, anses såsom inkomst av aktier.
4. Bestämmelserna i punkterna l och 2
äro icke tillämpliga, om i avtalsslutande stat
bosatt mottagare av dividend innehar i den
andra avtalsslutancle staten, där det utbetalande bolaget äger hemvist, ett fast driftställie, till villrnn de rättigheter, som utbetalandet av dividenden grunda sig på. I dylikt
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
5. Erhåller bo1ag med hemvist i avtalsslutande stat vinst eller inkomst från den
andra avtalsslutande staten, må denna andra
stat icke påföra skatt på ilividend, som bolaget utbetalar till personer, som icke äro bosatta :il denna stat, och icke heller påföra bo-

b) 15 por ciento del importe bruto de los
dividendos, en todos los demäs casos.
Las Autoridades competentes de los Estados contratantes estableceran, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar estos limites.
Este parrafo no afecta a la imposici6n de
la sociedad por los beneficius eon cargo a los
que se paguen los dividendos.
3. El termino "dividendos", empleado en
el presente Articulo, comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o
bonas de disfrute, de las partes de minas,
de las acciones de fundador o de otros
derechos, excepto los de credito, que permitan
participar en los beneficios, asi como las
rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por
la legislaci6n fiscal del Estado en que resida
la sociedad que las distribuya.
4. Las disposiciones de los parrafos 1 y 2
no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente de un Estado contratante,
tiene en el otro Estado contratante del que
es residente la sociedad que paga los dividendos, un establecimiento permanente eon el que
la participaci6n que genere los dividendos
este vinculada efectivamente. En •este caso
se aplican las disposiciones del Articulo 7.
5. Cuando una sociedad residente de un
Estado contratante obtiene beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante,
este otro Estado no puede exigir ningun
impuesto sobre los dividendos pagados por
la sociedad a personas que no sean r.esidentes

I
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lagets outdelade vinst skatt på outdelad vinst,
även om de erlagda dividenderna eller de
outdelade vinstmedlen helt eller delvis utgöras av vinst eller inkomst, som influtirt i
denna andra stat.

de este ultimo Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un
impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en
beneficios o rentas procedentes de este otro
Estado.

Artikel 11

Artfoulo 11

Räntor

Intereses.

1. Ränta, som härrör från avtalsslutande
stat och utbetalats till person bosatt i den
andra av.talsslutande staten, må beskattas i
denna andra stat.
2. Den avta1sslutande stat, från vilken
räntan ifråga härrör, må dock beskatta
räntan 'enligt sin egen lagstiftning, men
därvid får skattesatsen icke överstiga 10 %
av räntans belopp.
De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommelse om tilllämpningen av nämnda begränsning.
3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna
artikel inkomst av värdepapper som utfärdatS av staten, av obligationer eller debentures, jämväl då desamma utfärdats mot inteckningssäkerhet eller då till dem ansluter
sig rätt till andel i vinst, samt av varje 'annat slags fordran ävensom all annan inkomst,
vilken enligt skattelagstiftningen i den stat,
varifrån inkomsten härrör, jämställes med
inkomst av försträckning.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
äro icke tillämpliga, om i avtalsslutande stat
bosatt mottagare av ränta, innehar ett fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten,
varifrån räntan härrör och till vilken den
fordran, av vilken räntan härflyber, direkt
härför sig. I dylikt fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
1

5. Ränta skall anses härrör;a från avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv
eller en administrativ del av eller lokal myndighet i staten eller en i denna stait bosatt
person. Om likväl den som utbetalar räntan,
oberoende av om han är bosatt i avtalsslutande stat eller ej, i avtalsslutande stat innehar ett fast driftställe, för vilket upptagits
det lån, av vilket räntan härflyter, och räntan bestrides av det fasta driftstället, slmll
räntan dock anses härröra från den avtals-

1. Los intereses procedentes de un Estado
contratante pagados a un residente del otro
Estado contratante pueden someterse a imposici6n en este ultimo Estado.
2. Sin embargo, estos intereses pueden
someterse a imposici6n en cl Estado coritrata.nte del que procedan y de acuerdo eon la
legislaci6n de este Estado, pero el impuesto .
asi exigido no puede .exceder del 10 por
ciento del importe de los intercses.
,
Las Autoridades competentes de los Estados contratantes establecerån, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar este llmite.
3. El termino "intereses", empleado en ·
este Artfoulo, comprende los rendimientos
de la Deuda P{1blica, de los bonos u obligaciones eon 0 sin garantia hipotecaria y eon
derecho o no a participar en beneficios, y de
los creditos de cualquier clase, asi como
cualquier otra renta que la legislaci6n fiscal
del Estado de donde procedan los intereses
asimile a los rendimientos de las cantidades
dadas a prestamo.
4. Las disposiciones de los pårrafos 1 y 2
no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un Estado contratante,
tiene en el otro Estado contratante del que
proceden los intereses, un establecimiento
permanente eon el que el credito que genera
los intereses este vinculado efectivamente.
En este caso se aplican las disposiciones del
Artfoulo 7.
5. Los intereses se consideran procedentes
de un Estado contratante cuando el deudor
es el propio Estado, una de sus asociaciones p-Llblicas, entidades locales, o un residente
del mismo. Sin embargo, cuando el deudor
de los intereses, sea o no residente de un
Estado contratante, tenga en un Estado
contratante un establecimiento permanente en
relaci6n eon el cual se haya contraido la
deuda que da origen a los intereses y este
establecimiento soporte el pago de los mismos,

slutande stat,
är beläget.

villren det fasta drif.tstället

6. Ifall utbetalat räntebelopp, på grund
av särskild I'elation mellan utbetalaren och
mottagaren ;eller mellan dem båda och tredje
person, med hänsyn 'till den skuld, för vilken
räntan erlägges, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan gäldenär och borgenär om dylik relation ickoe förelegat, skio1a
bestämmelserna i denna artilrrel gälla allenast
ifråga om sistnämnda belopp. I dylikt fall
må överskjutande belopp beska.ttas i enlig·het
med lagstiftningen i vederbörande avtalsslutande stat med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

;

los intereses s.e consideraran prncedentes del
Estado contratante donde este el establecimierrto permanente.
6. Cua.ndo, debido a relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario
de los intereses o entre ambos y cualquier
otra persona, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del credito por el que se
paguen, exceda del importe que habria sido
acordado por el deudor y el beneficiario en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones
de este Articulo no se aplicaran mås que a
este l1ltimo importe. En este caso, el exceso
podra someterse a imposici6n de acuerdo eon
la legislaci6n de cada Estado contratante,
teniendo en cuenta las demås disposiciones
de este Conv,enio.

Artikel 12

Artfoulo 12

'Royalty

Canones

1. Royalty, som härrör från avtalsslutande
stat och utbetalats till en i den andra avtalsslutande staten bosatt person, må beskattas
endast .i: denna sistnämnda stat.
2. Den avtalsslutande st.at, från vilken
royaltyn härrör skall dock vara bibehållen
vid rätten att 'enligt sin 1eg.en lagstiftning
beskatta royaltyn, men därvid får skattesatsen icke överstiga 5 procent a.v royaltyns
totalbelopp.
De behöriga myndighetr..r na i de båda staterna skola träffa överr,1skommelse om tilllä.mpningen av nämnda begTänsni!ng.
3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slag av betalning som uppbär es såsom ersättning för nyttjandet av
eller rätten till att nyttja upphovsrätt till
litterära, konstnärliga eller vetenskapliga
V!erk, däri inbegri.pet kinematografisk film,
patent, varumärke, mönster eller modell,
ritning, hemligt recept eller tillverkningsa.nvisning ä1nensom för nyttjandet av eller
rätten att nyttja industriell, kommersiell eller
vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
ära icke tillämpliga, om i a1ntalsslutandie stat
bosatt mot,tagare av royalty, innehar ett fast
driftställe i den andra a.vtalsslutande staten,
varifrån royaltyn härrl.ir och till vilken den
rättighet reller egendom, av vifä:.en royaltyn

1. Los canones procedentes d(; Ull Estado
contratante pagados a un residente del otro
Estado contratante pueden someterse a irnposici6n en este ultimo Estado.
2. Sin embargo, estos canones pueden
:>ometerse a imposici6n en el Estado contratante de que procedan y de acuerdo eon la
legislaci6n de este Estado, pero el impuesto
asi •exigido no puede exceder del 5 por ciento
del importe bruto de los canones.
Las Autoridades competentes de los Estaclos contratantes estableceran, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar este lirnite.
3. El termino "ciinones", 1empleAclo en este
Artfoulo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesi6n
de uso de derechos de autor sobre obre obras
literarias, artfsticas o cientlficas, incluidas
las pelfoulas cinematograficas, de patentes,
marcas de fäbrica o de comercio, dibujos o
modelos, planas, f6rmulas o procedimientos
t>ecretos, asi como por el uso o la concesi6n
de uso de equipos industriales, comerciales o
cientlficos, y las cantidades pagadas por
informaciones relativas a .e xperiencias mdustriales, comerciales o cientlficas.
4. Las disposiciones de los parrafos 1 y 2
no se aplican si el beneficiario de los cånones,
residente de un Bstado contratante, tiene, en
el otro Estado contratante del cual proceden
los canones, un establecimiento permanente
eon el cual el derecho o propiedad por que
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härJ'lyter, direkt hänför sig. I dylikt fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
5. Royalty skall anses härröra från avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv,
dess administrativa del eller lokal myndighet
i staten eller en person som är bosatt i denna
sta.t. Innehar den som utbetala.r royaltyn antingen han är bosatt i avtalsslutande stat
el1er ej - i avtalsslutande stat fast drift.
stäUe, som utbetalar royaltyn, anses sagda
royalty härröra från den stat, i vilken det
fasta driftstället är beläget.

6. :F'öra.n leder särskild relation mellan utbetalaren och mottagaren ieller mellan dem
båd~i och t.redje person att det utbetalade
royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning,
för vilken royaltyn erlägges, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om dylik relation icke
förelegat, skola bestämmelserna i denna artikel gälla allenast sist avsedda belopp. I dylikt
fall skall överskjutande belopp beskattas i
enlighet med lagstiftningen i vederbörande
avtalsslutande stat med iakttagande av övriga
bestämmelser i de1tta avtal.

se pagan los canones este vincula.do efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del Articulo 7.
5. Los canones se consideran procedentes
de un Estado contratante cuando el deudor
es el propio Estado, una de sus asocia.ciones
p'Llblicas una de sus entidades locales, o un
residente del mismo. Sin embargo, cuando el
deudor de los canones, sea o no residente de
un Estado contratante, tenga en un Estado
contratante un establecimiento permanente al
cual esta vinculada la prestacion por la que
se pagan los canones y este establecimiento
soporte el pago de los mismos, los canones
se consideraran proeedentes del Estado contratante donde este el establecimiento permanente.
6. Cuando, debido o, relaciones especiales
existentes entre el deudor y el heneficiario
en ausencia de ta.les relaciones, las disposiciones de los canones o entre ambos y cualquier
otra persona, el importe de los canones pagados, ha.bida cuenta de la prestacion por la
que se paguen, exceda del importe que ha.bria
sido acordado por el deudor y el beneficiario
en ausencia de ta.les relaciones, las disposiciones de este Ar'ticulo no se aplicaran mas
que a este {1ltimo importe. En este caso, el
exceso podra someterse a imposicion de
acuerdo eon la legislacion de cada Estado
contratante, teniendo en cuenta las demas
disposiciones de este Convenio.

av överlåtelse av lös egendom, som avses i
artikel 22 punkt 3, må dock beskattas allenast i d!en avtalsslutande stat, i vilken dylik
egendom. 1enligt nämnda artikel är underkastad skatt.

este otro Estado. Sin embargo, las ganancias
derivadas de la enajenacion de bienes muebles
mencionados en el parrafo 3 del Articulo
22 solo pueden someterse a imposicion ,en el
Estado contratante al que, de acuerdo eon
dicho Articulo, corresponde el derecho a
gravarlos.
3. Vinst på gnrnd av överlåtelse av all
3. Las ganancias derivadas de la enajeannan än i punkterna l och 2 ovan avsedd nacion de cualquier otro bien distinto ·de los
egendom må beskattas alLenast i den stat, i mencionados en los parrafos 1 y 2, solo
vilken överlåtaren är bosatt.
. pueden someterse a imposicion en el Estado
en que reside el transmitente.
1

1

Artikel 13

Articulo 13

Försäljningsvinst

Ganancias de capital

1. Vinst på grund av överlåtelse av i
artikel 6 punkt 2 avsedd fast egendom, må
beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken
eg·endomen är belägen.
2. Vinst på grund av överlåtelse av lös
egendom, som är att hänföra till driftkapitalet i ett fast driftställe, vilket ett företag i
aYtalsslutande stat innehar i den andra. avtalsslutande staten, ell!er av lös egendom, som
är att hänföra till 1en stadigvarande affärsanordning, över vilken en person som är ho8att i avtalsslutande stat förfogar i den andra
avtalsslutande staten för utövande av fritt
yrke, däri inbegripen vinst genom överlåtelse
av dylikt fast driftställe (särskilt för sig eller
i samband med överlåtielse av hela företaget)
eller av dylik stadigvarande anordning, må
beskat tas i denna andra stat. Vinst på grund

1. Las ganancias dcrivadas de la enaj enacion de bienes inmuehles, conforme se
definen en el parrafo 2 del Articulo 6, pue~
den someterse a imp.osicion en el Estado
contratante en que esten sitos.
2. Las ganancias derivadas de la enajenacion · de bienes muebles que formen parte
del activo de un esta.blecimiento permanente
que una cmpresa de un Estado contratante
tenga en el otro Estado contratante, o de
bienes muebles que pertenezcan a una base
fija que un residente de un Estado contratante posea en el otro Esta.do contratante
para la pr.estacion de servicios profesionales,
comprendidas las ganancias derivadas de la
enajenacion del establecimento permanente
(solo o eon el conjunto de la empresa.) o de la
base fija, p.o dran someterse a imposicion en

Artikel 14

Articulo 14

Självständigt personligt w1·bete

Profesiones independ1'.entes

1. Inkomst, som förvärvats av en i avtalsslutande stat bosatt person genom utövande
av fritt yrke eller annan därmed jämförbar
självständig verksamhet, skall beskattas allenast i denna stait, såvida han icke har en
stadig11arande anordning i den andra avtalsslutande staten, som regelbundet står till
hans förfogande för utövandet av verksamheten. Därest han har en sådan stadigvarande
anordning, må den del av inkomsten, som är
hänförlig till denna anordning, beskattas i
denna andra stat.
2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar särskilt självständig verksamhet av vetenskaplig,
litterär, konstnärlig, pedagogisk eller undervisningsmässig art samt självständig verksamhet såsom läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare, revisor och handelsagent
( "agentes mediadores").

l . Las rentas ohtenidas por un residente
de un Estado contratante por la prestacion
de Sel'Vicios profesionales 0 el ejercicio de
otras actividades independientes de naturaleza
analoga, solo pueden someterse a imposicion
en este Estado a. no ser que dicho residente
disponga de manera habitual en el otro
Esta.do contratarute de una base fija para el
ejercicio de su actividad. En este ttltimo
ca.so, dichas rentas pueden someterse a imposicion en el otro Estado, pero solo en la
medida en que proceda aJtrihuirlas a la base
fija.
2. La expresi6n "servicios profesionales"
comprende, especia1mente, las actividades
cientificas, literarias, artisticas, de educacion o ,ensefianza, asi co1110 las actividades
independientes de los medicos, abogados,
ingenieros, arquitectos, odontologos, conta.dores y agentes mediadores.

1

Artikel 15

Articulo 15

Osjälvständigt personligt arbete

Trabajo dependiente

l. Därest icke bestämmelserna i' artiklarna
16, 18, och 19 i detta avtal a.nnait föranleda
skola arvoden, löner och andra liknande vederlag som person, bosatt i a.vta1sslutande
stat uppbär för personligt arbete, beskattas
allenas;t i denna stat, såvida icke arbetet utförts i den andra avtalsslutande staten. Om
arbetet utförts i den andra staten, må vederlaget härför beskattas i denna stat.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los
Articulos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y
remuneraciones similares obtenidos por un
residente de un Estado contratante por
raz6n de un empleo, solo pueden someterse a
imposicion en estc Estado, a no ser que el
empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el iempleo se ejerce en este {1ltimo
Estado, las remuneraciones derivadas del
mismo pueden 'someterse a imposicion en este
Estado.
2. No obstante las disposiciones del parrafo
1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razon

2. Utan hinder av bestämmelserna. i
punkt 1 ovan skall vederlag, som i avtalsslutande stat bosatt person 'uppbär för arbete

17

16
som utförts i den andra ,a vtalsslutande staten,
beskattas allenast i fö r stnämnda stat, under
förutsättning att:
a) den som uppbär vederlaget vistas i
denna andra stat under en tidrymd eller tidrymder, som sa1mnanlagt icke överstiger 183
dagar 1mder beskattningsåret i fråga,
b) vederlaget betalas av eller på uppdrag
av en arbetsgivaJ'e, som ej är bosatt i denna
andra stat, och
c) vederlaget ej såsom omkostnad belastar
ett fast driftställe eller en stadigvarande
anordning, som arbetsgivaren har i denna
andra sta.t.
3. Utan hinder av vad som är stadgat ovan
i denna artikel må vederlag för personligt
arbete, som utförts om.bord på fartyg eUer
lufäfar tyg i internationell trafik, beska.ttas i
d en avtalsslutande stat, i vilken företaget
har sin verkliga ledning.

de un empleo ejercido en el otro Estado
contratante, solo pueden someterse a imposicion en d primer Estado si:
a) el empieado no permanece en total en
el otro Estado, en uno o varios periodos, mas
de 183 dias durante el afio fiscal considerado, y
b) las remuneraciones se pagan por, o en
nombre de, una persona que no es residente
del otro Estado, y
c) las remuneraciones no se sc-portan por
un establecimiento permanente o una base
fija que la persona para quien se trabaja
tiene en 1el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este Articulo, las r,e muneraciones
obtenidas por razon de un empleo ejercido
a borda de un buque o aeronave en trafico
internacional, pueden someterse a imposicion
en el Estado contratante donde se encuentre
la sede de direccion efectiva de la ,empresa. ·

Artikel 16

Articulo 16

Styrelsearvoden

Participaciones de Consejeros

Styrelsearvoden eller liknande vederlag,
som uppbäres av person bosatt i avt,alsslutande stat i eg·enskap av st.yrelseledamot i
bolagets styrelse eller förvaltningsorgan i den
andra avtalsslutande staten, må beskattas i
denna andra stat.

Las participaciones, dietas de asistencia, Y
retribuciones similares que un residente de
un Estado contratante obtiene como miembro
de un Conscjo de administracion o de vigilancia de una sociedad residente del otro
Estado contratante, pueden someterse a imposicion en este ,otro Estado.

1

.:
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ilrtikel 17

Articulo 17

Konstnärer och idrottsmän

Artistas y deportista;;

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 av detta avtal må inkomst, som
professionella konstnärer, såsom skådespelare,
filmskådespelare, radio- eller televisionsartister och musiker ävensom idrottsmän förvärva
i denna sin yrkesutövning, beskattas i den
avtalsslutande sta.t, i vilken denna verksamhet utövats.

No obstante las disposiciones de los articulos 14 v 15 las rentas obtenidas por los
profesion;les del espectaculo, tales como las
artistas de teatro, cine, radiodifusion y teLevision y los musicos, asi como por los deportistas por sus actividades personales en este
conce~to, pueden someterse a imposicion en
el Estado contratante donde actl1en.

Ar.tilrel 18

Articulo 18

Pensioner

Pensiones

Därest icke av bestämmelserna i artikel 19
purikt 1 annat föranledes skola pensioner och
liknande vederlag, som uppbäras i .anledning
av tidigare anställning, beskattas allenast i
den avtalsslutande stat, i villren den som
uppbär vederlaget är bosatt.

Sin p erjuicio de las disposiciones del
pärrafo 1 del Articulo 19, las pensiones !
remuneraciones similares pagadas, en cons1deracion a un empleo anterior, a un residente
de Ull Estado contratante, solo pueden someterse a imposicion en este Estado.

Artikel 19
Offentliga ai·voden

Articulo 19
Ret ribuciones publicas

1. Vederlag ävensom pensioner, som avtalsslutande stat, en adminst r ativ del av eller
lokal myndighet, organ med självbestämmanderätt i denna stat av sina medel -e ller
särskilda fonder erlägger till fysisk person
för arbete, som. denne utfört i tjänst hos
sagda stat, en administrativ del av eller lokal
myndighet i sagda s1:1a,t, må beskattas i denna
avtalsslutande stat.

1. Las remuneraciones, incluidas las pensiones, cualquier a que sea su beneficiario,
pagadas, directament e o eon cargo a un fondo
especial, por un Est ado contrat ante, una de
sus asociaciones publicas o entidades locales,
un organismo aut onoma o persona juridica de
derecho publico de este Estado, a una persona fisica, en consideracion a · servicios
prestados en el ejer cicio de funciones de
caracter publico, solo pueden someterse a
imposicion en el Estado contratante ·del que
proceden tales r emuneraciones.
_
2. Las d isposiciones de los Articulos ' 15,
16 y 18 se aplican a las remuneraciones y
pensiones pagadas por servicios prestados en
relacion eon las actividades comerciales o
industriales, realizadas por un Estado contratante, una de sus asociaciones publicas · o
entidades locales.
·

2. Best ämmelserna i artiklarna 15, 16 och
18 av detta avtal äro tillämpliga på vederlag
och pensioner, som utbetalats för tjänster,
utförda i samband med närings- eller affärsverksamhet, som bedrivits av avtalsslutande
stat, dess administrativa del ·e ller lokal myndighet.

Artikel 20
Professor, lärare och studerande

1. Professor eller lärar:e, bosatt i avtalsslut ande stat, som under en tidrymd ej överstig.ande två år på inbjudan undervisar vid
universitet, högskola eller annan högre undervisningsanstalt eller vetenskaplig forsknin gsanstalt för att utöva undervisningseller forskningsverksamhet i sådan inrättning
i denna andra stat, beskattas icke för undervisningen eller forskningsverksamheten upp buret vederlag i denna andra stat.

2. Studerande eller affärspraktikant från
avtalsslutande stat, som vistas i den andra
staten allenast för sin undervisning eller utbildning, skall ej beskattas i denna andra
stat för belopp, som han uppbär till bestridand'e av sitt uppehälle, studier eller sin utbildning, därest beloppen i fråga utbetalas
till honom_ från källor utanför ifrågavarande
stat.

Articulo 20
C·

Prof esores y estudinntes _ L_·:.c ~,:,,
1. Un r esidente de un Estado coiltratante
que por invitacion de una Univ:er,_siclacl;
Colegio u otro establecimiento de Ense:fian-za
Superior o de investigacion cientlfica ~del
ot ro Estado contratante visite ,este otro Estado solamente eon el objeto de ensefiar o
realizar investigaciones cientificas en ·tal
institucion, por un periodo que no exceda
de dos afios, 110 sera gravado -e n este otro
Estado por las remuneraciones que reciba
por tales actividades de ensefianza o investigacion
2. Las cantidades que un estudiante o una
persona en practicas, que sea o haya sido
anteriormente residente de un Estado contratante y que se encuentre en el otro Estado
contratante eon el -Lmico fin de proseguir sus
estudios o completar su formacion, reciba
para sufragar sus gastos de mantenimiento,
estudios o formacion, no se someteran a imposicion en el Estado -L1ltimamente citado,
siempr,e que tales cantidades procedan de
fuentes de fuera de este Estado.

Artikel 21
Icke särskilt nämnda inkomster

Articulo 21
Rentas no rnencionadcis expresamente

Inkomst, som icke uttryckligen nämnts i
föregående artikel av detta avtal, skall be-

Las rentas de un residente de un Estado
contratante no mencionadas expresamente en
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skattas allenast i den stat, i vilken den som
uppbär inkomsten är bosatt.

los Articulos anteriores, solo pueden someterse a imposicion en este Estado.

Kapitel 21

Capitulo IV

Beskattning av förmögenhet

Imposici6n sobre el patrimonio

Artikel 22

Articulo 22

Förmögenhet

Patrimonio

1. Fas:t egendom, som definierats i artikel 6 punkt 2 av detta avtal, må beskattas
i den avtalsslntande stat, i vilken egendomen
är belägen.

1. El patrimonio constituido por bienes
inmuebles, segtl.n se definen en el parrafo 2
del Articulo 6, puede someterse a imposicion en el Estado contratante en que los
bienes esten sitos.
2. El patrimonio constituido por bienes
muebles que formen parte del activo . de un
establecimiento permanente de una empresa,
o por bienes muebles que pertenezcan a .u na
base fija utilizada para el ejercicio de una
actividad profesional, puede someterse a imposicion en el Estado contrat ante en que el
establecimiento permanente o la base fija
esten situados.
3. Los buques y aeronaves dedicados al
trafico internacional y los activos, que no
sean bienes inmuebles, afectos a su explotacion, solo pueden someterse a imposicion en
el Estado contratante en que este situada la
sede de direccion efectiva de la empresa.
4. Todos los demas elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposicion en
este Estado.

2. Lös egendom, som utgör driftkapital
som är hänförlig till ett företags :fasta drift-ställe eller ansluter sig till en stadig-varande
anordning för utövandet av yrkesverksamhet,
må beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.
3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i
internationell trafik ävensom lös egendom,
som är hänförlig till nyttjandet av sådana
fartyg och luftfartyg, beskattas allenast i den
avtalsslutande stat, i vilken företaget i fråga
har sin verkliga ledning.
4. Alla andra slag av förmögenhet, som
innehavas ·a v person bosatt i avtalssluta.nde
stat, beskattas allenast i denna stat.

Kapitel V

Capltulo V

Metoder för eliminering av dubbelbeskattning

Disposiciones para evitar la doble
·
imposici6n

Artikel 23
Förfarandet för förhindrande av clubbelbeskattning

Articulo 23

Mctoclos para evitar la doble imposici6n

1. Då re n person, bosatt i avtalssluta.nde
stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten eller inn ehar förmögenh et i
denna andra stat, som enligt bestämmelserna
i detta avtal må beskattas i denna andra stat,
skall den förstnämnda staten, därest icke bestämmelserna i punkt 2 av denna artikel
annat föranleda, medgiva som 1a vdrag från
skatt på inkomst eller förmögenhet ett belopp,
som motsvarar den del av skatten på inkomsten eller förmögenheten, villrnn propor-

1. Cuando un residente de un Estado
contratante obtenga rentas o posea bienes
que, de acuerdo eon las disposiciones del
presente Convenio puedan someterse a imposicion en el otro Estado contratante, el
prinl!er Estado, salvo lo dispuesto en el
parrafo 2 siguiente, deducira del impuesto
sobre la renta o del impesto sobre el patrimonio un importe igual a la fraccion de
impuesto correspondiente, segun el caso, a
las rentas r,ecibidas del otro Estado contra-

tionellt hänför sig till den i den andra avtalsslutande staten inflytande inkomsten eller
den där belägna förmögenheten.
2. Då i avtalsslutande stat bosatt person har inkomst, som i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 10, 11 och 12 i detta
avtal må beskattas i den andra staten, skall
den förstnämnda staten från sagda persons
skatt på inkomst medgiva ett avdrag, motsvarande det skattebelopp, som erlagts i! den
andra avtalsslutande staten. Avdraget må
dock icke överstiga beloppet av den del av
skatten, beräknad utan dylikt avdrag, som
belöper sig på från den andra staten förvärvad inkomst.
3. Ha.r i fråga om skatt på dividender,
räntor och royalty, vilka härrör av lån 'eller
utlåning, på gTUndvalen av den avtalsslutande statens inre lagstiftning beviljats fullständig befrirelse eller nedsättning, skall den
andra avtalsslutande s'lat'en med tillämpning
av bestämmelserna i punkt 2 denna artikel
avdraga från sin skatt ett belopp motsvarande den skatt, som borde ha uppburits,
om sådan befrielse ej medgivits.

tante o al · patrimonio poseido en este otro
Estado contratante.
2. Cuando un residente de un Estado
contratante obtenga rentas que, de acuerdo
eon las disposiciones de los Articulos 10,
11 y 12, puedan someterse a imposivion en
el otro Estado contratante, el primer Estado
deducira del impuesto sobre las rentas de
esta persona una cantida.d igual al impuesto
pag·ado en el otro Estado contratante. Sin
embargo, esta deduccion no puede exceder de
la parte del impuesto, computada antes de la
deduccion, correspondiente a la renta obtenida en ·el otro Estado contratante.
3. Para la aplicacion de lo dispuesto ,e n
el parrafo 2 de este Articulo, cuando sea de
aplicacion una exencion total o parcial de
los impuestos exigibles sobre los intereses de
emprestitos 0 prestamos, dividendos y canones, concedida por la legislacion interna de
uno de los Estados contratantes, el otro Estado contratante deducira de la cuota impositiva que corresponderia pagar en dicho Estado, una cantidad igual al inipuesto que
corresponderia pagar en el Estado que concede la exencion, si tal exencion no existiese.

Kapitel VI

Capitulo VI

Särskilda föreskrifter

Disposiciones especiales

Artikel 24

Articulo 24

Förbud mot diskriminering

N o discriminaci6n

1. Medborgare i avtalsslutande stat skola
icke i den ,andra staten bliva föremål för
någon beskattning eller någon därmed sammanhängande förpliktelse av annat slag :e ller
mer tyngande än medborgarna i den senare
staten under samma förhållanden.

1. Los nacionales de un Estado contratante · no seran sometidos en el otro Estado
contratante a ningtl.n impuesto ni obligacion
relativa al mismo que no se exijan o que sean
mas gravosos que aquellos a los que esten
o pue(lan estar sometidos los nacionales de
este ultimo Estado que se encuentren en las
mismas condiciones.
2. El termino "nacionales" significa:
a) todas las personas fisicas que pose an
la nacionalidad de un Estado contratante;
b) todas las personas juridicas, sociedades
de personas y asociaciones, constituidas eon
arreglo a las leyes vigentes en un Estado
eontratante.
3. Un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado contratante tenga en
el otro Estado contratante no sera sometido
a imposicion en este Estado de man.era menos

2. Uttrycket "medborgare" innefattar:
a) alla fysiska personer, som äro medborgare i avtalsslutande stat;
b) alla juridiska personer och sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande lag
i avtalsslutande stat.
3. Beskattningen av ie tt fast driftställe,
som företag i avtalsslutande stat har i den
andra staten, skall i denna andra stat icke
vara mindre fördelaktig än beskattningen av

. I
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företJag i den andra staten, som bedriva
liknande verksamhet.
Denna bestämmelse skall icl'1e anses medföra förpliktelse för avtalsslutande stat att
medgiva personer bosatta i den andra avtalsslutande staten sådan rätt till personliga
avdrag vid beskattning,en, skattebefrielser
eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som
medg'iv:es personer, bosatta i den förstnämnda
staten.
4. Företag i avtalsslutande stat, vars kapital direkt eller indirekt antingen helt eller
delvis äges av en i den andra avtalsslutande
staten bosatt person eller av där bosatta eller
varöver sagda personer på nämnt sätt bestämmer, må icke i den förstnämnda staten
påföras andra eller tyngre skatter .e ller till
beskattningen anslutna förpliktelser än andra
liknande företag i sagda stat äro eller kunna
bli underkastade.
5. Bestämmelserna i denna artikel äga
tillämpning i fråga om samtliga i detta avtal behandlade skatter.
Artikel 25
Överenskommelse[ örfarande
1. Avser i avtalsslutande stat bosatt person att i ie ndera av båda staterna vidtagits
åtgärder, som för honom medfört eller
komma att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, må han, oberoende av de
i berörda staters interna lagstiftning honom
förbehållna rättsmedlen, göra framställning i
saken hos behörig . myndighet i den stat, i
vilken han är bosatt.
2. Om den behöriga myndigheten finner
framställningen grundad, men ej själv kan
åvägabringa en tillfredsställande lösning,
skall myndighet.en söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med den behöriga
myndighet.en i den andm avtalsslutande staten så att en mot detta avtal stridande beskattning undvikes.
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skola ,e ftersträva att genom
ömsesidig överenskommelse undanröja svårigheter eller tvivelsmål, som uppkomma rörande tolkningen eller tillämpningen av detta
avtal. De kunna jämväl föra förhandlingar
om förhindrande av dubbelbeskattning i sådana fall, som ej omfattas av detta avtal.

favorabde que las empresas de este ultimo
Estado que realicen las mismas actividades.
Esta disposici6n no obliga a un Estado
contratante a conceder a los residentes del
otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones de impuestos que otorgue a sus propios residentes
en consideraci6n a su estado civil o · cargas
familiares.
4. Las empresas de un Estado contratante,
cuyo capital este, en todo o en parte, poseido
o controlado, directa o indirectamente, por
uno o mas residentes del otro Estado contratante, no seran sometidas en el Estado contratante citado en primer lugar a niglin impuesto ni obligaci6n relativa al mismo que
no se ,e xijan o que sean mas gravosos que
aquellos a los que esten o puedan estar
sometidas las empresas similares del primer
Estado.
5. El presente Artfoulo es de aplicaci6n
a todos los impuestos comprendidos en ,este
Convenio.
Artfoulo 25
Procedimiento amistoso
1. Cuando un residente de un Estado
contratante considere que las medidas tomadas por uno o ambos Estados contratantes
implican 0 puedan implicar para el Ull gravamen que no este conforme eon el presente
Convenio, eon independencia de los recursos
previstos por la legislaci6n nacional de los
Estados, podra someter su caso a la Autoridad competente del Estado contratante del
que es residente.
2. Esta Autoridad competente, si la reclamaci6n le parece fundada y si ella misma no
esta en condiciones de adoptar una soluci6n
satisfactoria, hara lo posible por resolver la
cuesti6n mediante un acuerdo amistöso eon
la Autoridad competente del otro Estado
contratante, a fin de evitar la imposici6n que
no se ajuste a este Convenio.
3. Las Autoridades competentes de los
Estados contratantes haran lo posible por
resolver mediante acuerdo ainistoso las dificultades o disipar las dudas que plantee la
interpretaci6n o aplicaci6n del presente Conv;enio. Tambien podran ponerse de acuerdo
para tratar de evitar la doble imposici6n en
los casos no previstos en el mismo.

4. De behöriga myndigheterna i de •avtalsslutande staterna må i det syfte som avses i
de föregående punkterna, för att uppnå avtal
rådgöra direkt med varandra. Ifall muntliga
överläggningar. förefalla att underlätta en
överenskommelse, må sådana överlä:ggningar
äga rum i en kommission, bestående av representanter för de . behöriga myndigheterna i
de båda avtalsslutande staterna.

4. Las Autoridades competentes de los
Estados contratantes podran comunic~rse
directamente entre si a fin de lograr los
acuerdos a que se refieren los parrafos anteriores. Cuando se considere que estos acuerdos pueden facilitarse mediante contactos
personales, el intercambio de ptmtos de vista
podra realizarse en el seno de una comisi6n
compuesta por representantes de las Autoridades competentes de ambos Estados contratantes.

Artikel 26
Diplomater och konsuler

Articulo 26
Funcionarios diplomaticos y consulares

Detta avtal berör icke sådana privilegier i
beskattningshänseende, vilka enligt folkrätt.ens allmänna regler eller jämlikt föreskrifter 'i sarskilda överenskonunelser tilllrnmma
diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Las disposiciones del presente Convenio
no afectan a los privilegios fiscales que
disfrutan los funcionarios diplamaticos o consulares de acuerdo eon los principios generaJes del Derecho Internacional o en virtud de
acuerdos especiales.

Artikel 27
'utbyte· av upplysningar

Articulo 27
Intercambio de informaci6n

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skola ömsesidigt utbyt a
upplysningar, vilka äro erforderliga för att
genomföra detta avtal samt upplysningar om
de ·lagar ri: de. avtalsslutande staterna, som
gälla i det:t a anal avsedda skatter, i den mån
beskattning · på grund av dem beröras av
detta avtal. Alla sålunda utbytta upplysningarna _ skola ".hå:llas hemliga och må yppas
endast för myndigheter och personer, villrn
det åligger att fastställa eller uppbära dessa
skatter.
·
2. Bestämmelserna i punkt 1 skola likväl
icke tolkas så, att de skulle förplikta avtalsslu tande stat att :
a) vidtaga administrativa åtgärder, som
icke stå ·~ överensstämmelse med dess eller
den andra statens lagstiftning eller administrativa praxis;
b) lämna upplysningar, vilka inom . gränserna för lag eller normalt administrativt
förfarande icke lnmna införskaffas i den ena
eller den andra avta1sslutande staten;
c) lämna upplysningar, vilka skulle blotta
till affärsverksamhet hänförlig hemlighet
eller en industri~ eller yrkeshemlighet eller
ett förfaringssätt eller upplysningar, vilka
skul1e. skada dtn allmänna ordningen (orden
publico).
1
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1. Las Autoridades competentes de los
Estados contratantes intercambiaran las inforri1aciones necesarias para la aplicaci6n del
presente Convenio y de las leyes internas de
los Estados contratantes relativas a los impuestos comprendidos en el mismo que ·se
exijan de acuerdo eon el. Las inforruaciones
asi intercambiadas seran mantenidas secretas
y no se podran revelar a ninguna persona .o
Autoridad que no este encargada de la liquidaci6n o recaudaci6n de los impuestos objeto
del presente Convenio.
2. En ningun caso, las disposiciones del
parrafo 1 obligan a un Estado contratante a :
a) adoptar rnedidas administrativas contrarias a su legislaci6n o practica administrativa o a las del otro Estado contratante;
b) suministrar informaci6n que no se
pueda obtener sobre la base de su propia
legislaci6n o practica administrativa normal
o de las del otro Estado contratante;
c) transmitir informaciones que reveLen
un secreto comercial, industrial, de negocios
o profesional o un procedimiento comercial o
industrial, o informaciones cuya comunicaci6n sea contraria al orden publico.
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Artikel 28
Ikraftträdandet

Artfoulo 28
Entrada en vigor

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skola så snart som möjligt utväxlas i Madrid.
2. Avtalet träder i kraft då ratifikationshandlingarna utväxlats och dess bestämmelser äg·a för första gången tillämpning:

a) i Spanien: i fråga om skatter, vilka
förfalla till betalning efter den 1 januari det
år som följ 1er det näsrt ·efter det år då ratifikationshandlingarna utväxlats;
b) i Finland: i fråga om skatter, vilka
förfalla till betalning efter den 1 januari
det beskattningsår som följer näst eft.er det
år då ratifikationshancllingarna utväxlats,
eller därefter.

1. El presente Conv.enio sera ratificaclo
y los Instrumentos de ratificaci6n seran infercambiados en Madrid lo antes posible.
2. Una vez intercambiados los Instrumentos de ratificaci6n el Convenio entrara en
vigor y sus disposiciones se aplicaran por
primera vez:
a) En Espafia: para los impuestos que se
devenguen a partir del 1 de Enero del afio
siguiente a aquel en que se hayan intercambiado los Instrumentos de ratificaci6n;
b) En Finlandia: para los impuestos que
se devenguen el afio fiscal que empieza el
1 de Enero siguiente al afio en que se hayan
intercambiado los Instrumentos de ratificaci6n o despues de esta fecha.

Artikel 29
Uppsägning

Artfoulo 29
Denuncia

Detta avtal skall förbliva i kraft till dess
detsamma uppsagts av endera avtalsslutande
starten. Vardera avtalsslutande staten må
på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom
underrättelse senast sex månader före utgången av varje kalenderår. I händelse av
sådan uppsägning skall avtalet upphöra att
vara i kraft:
a) i Spanien: i fråg·a om skatt:ter, vilka
förfalla till betalning efter den 1 januari
det år, som följer näst re fter uppsägningsåret.
b) i Finland: i fråga om skatter, vilka
förfalla till betalning .e fter den 1 januari
det beskattningsår som folj1er näst ·e fter uppsägningsåret, eller därefter.
Till bekräftelse härav ha undertecknade
befullmäktigade ombud undertecknat detta
avtal och försett detsamma ffiled sina sigill.
Som skedde i Helsingfors den 15 november
1967 i tvenne exemplar på finska och spanska
språket, vilka båda texter äga lika vitsord.

El presente Convenio p.e rmanecerå en
vigor hasta que se denuncie por uno de los
Estados contratantes. Cualquiera de ellos
podrå denunciarlo por via diplomåtica, comunicandolo al menos eon seis meses de antelaci6n a la terminaci6n de cada afio natural.
En tal caso, el Convenio dejara de tener
efecto:
a) En Espafia: para los impuestos que
se devenguen a partir del 1 de Enero del
afio siguiente a aquel en que se 1efectue la
denuncia;
b) En Finlandia: para los impuestos que
se devenguen el afio fiscal que empi.eza el
1 de Enero siguiente al afio en que se
efectue la denuncia o despues de esta
fecha.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios
nombrados han firmado y sellado este Convenio.
Hecho en Helsinki en idiomas espafiol y
fines en doble ejemplar, haciendo fe ambos
textos igualmente, el 15 noviembre 1967.

Åke Frey

Manuel Viturro

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande
av vissa s.t adganden i avtalet med Spanien för förhindrande
av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.
På önskan av vissa organisati'oner inom
näringslivet .tog man från finsk sida år 1964
initiativ till att med Spanien åstadkomma ·e tt
avta.I för förhindrande av dubbelbeskattning
av inkomst och förmögenhet. Av de båda
länderna utsedda delegationer underhandlade
i saken i mars 1966 i Madrid. Ett utkasrt till
överenskommelse, som baserade sig på resultatiet av dessa underhandlingar paraferades
och sedan utkastet till vissa delar kompletterats undertecknades avtalet i Helsingfors
den 15 november 1967.
l\fod synnerligen få undantag följer skatteavtaleit 1e tt av skattekommiit.ten inom Europas !ekonomiska samarbets- och utvecklingsorganisation ( OECD) utarbetat utkast till
avtal och motsvarar det till sitt innehåll
närapå helt den mellan Norg.e och Spanien
1963 avslutade överenskommelsen.
Skatteavtalets huvudprincip är, att inkomst beskattas i den avtalsslutande stat, i
villrnn den som uppbär inkomsten är bosatt
(t. ex. art. 7 "Affärsinkomst" och art. 21
"Icke särskilt nämnda inkomster"). De artiklar soin berör beskattnings'tleknisk hemort
(art. 4) och definitioner, såsom t. ex. begreppet fast driftställe (art. 5) motsvarar
även föreskrifterna. i förutnämnda modellavtal.
Bestämmelserna angående beskattning av
fast egendom (art. 6), :affärsinkomst (art. 7),
inkomst av sjö- och luftfarrt (art. 8), inkomst
av associerade företag (art. 9), försäljningsvinst (art. 13) och förmögenhet (art. 22)
motsvarar även allmän praxis. Detsamma gäller de särskilda föreskrifterna i kapitel VI,
såsom t . ex. förbud mot diskriminering
(art. 24), överenskommelseförande (art. 25),
utbyte av upplysning·ar (art. 25) samt diplomat.er och konsuler (art. 27) .
Även beträffande beskattni'ngen av dividender och räntor bör avtalet anses motsvara gällande praxis i det avseiende, att beskattningsrätten i princip tillkommer den
stat, där mottagaren är bosatt, dock sålunda,
att källsta.t en förbehåller sig rätt att upp11533/66

bära 1en källskatt. Källskatten för · dividender
är en allmänt tillämpad skatt på 15 %. av
dividendens totalbelopp och .motsvarande
källskatt i dotterbolagsförhållandet är 10 %,
medan modellavtalet i detta fall l'ekommenclerar en källslfatt på 5 %. Den · "ägandeandelströskel" som utgör villkor för moderbolagsförmånen är 25 % av moderbolagets
aktiekap~tal . Även källskatt1en på 10 % i
fråga om räntor motsvarar rekommendationen i förutnämnda modellavtal.
I enlighet med ett förslag från spansk sida
har man beträffande roya1ty avvikit från den
sedvanliga ståndpunfoten såtillvida, att det
utbetalande landet får uppbära .en källskatt
som icke överstiger 5 %. Pinland har i vissa
av sina tidigare skatteavtal godkänt källskatt
äv·en beträffande royalty. Enligt avtalet med
Östle rrike uppbäres en källskatt på 10 %,
men detta gäller endast royalty till moderbolaget i ett dotterbolagsförhållande och
äg·andeandelströskeln utgör 50 % av dotterbolagets stamkapital. Även enligt avtalet med
Israel uppbäres en källskatt på 25 procent
och :i enlighet med skatteavtalet med Förenade Arabrepubliken en källskatt på 15 procent.
Vid beskattningen av inkomst, som förvärvas g;enom personligt arbete, motsvarar bestämmelserna allmän p1·axis (art. 14-20).
Nästan såsom enda undantag må nämnas att
gruppen utöval'e av fritt yrke (art. 14 p. 2)
kompletterats med "ha.ndelsagenter" (agent€s
mediadores).
Vid elimineringen av dubbelheskattning
(art. 23) tillämpa båda 'avtalsslU:tande parter befrielseförfarandet, enligt vilket den
ska.ttskyldiges hemstat från egen skatt medger ett avdrag, utgörande den del av skatten,
som motsvarar den i den andra staten influtna
inlrnmsten eller den där befintliga förmögenheten. Sedvanligt undantag utgöra de av
rörligt kapital :influtna inkomsterna, såsom
divjdend, ränta och roya1ty. Det land, där
mottagai·en är bosatt, skall med i avtalsbestämmelsen nämnd begränsning· från sin
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skatt 'a vdra den skat·t, som uppburits i källstaten. Såsom ictt särdrag i avtalet ingår i
denna artikel äv en medgivande av gottgörelse
för skatt, som utg·år i den stat, där mottagaren är bosatt, på dividend, ränta och royalty
på grund av undantagsvis genom sp:ecialbestämmelse 1a vlyft skatt som vanligtvis uppbär;es i källstaten. Stadgandet syftar till, att
den förmån, som källstaten i form av skattefrihet ensidigt medgier utländska investerare,
inte skall bli omintetgjord genom att beskattningsinyndigheten i den stat, där mottagaren är bosatt beskattar äv·en elen i källstaten befriade inkomstandelen. I intiernationell skatterätt kallas förfarandet "motsvarande avdrag" (maitching cred~t, fictitious
credit, ilax sparing osv.) . Ett motsvarande
stadgande ingår även i skatteavtalm med

land i fråga om skatter , vilka förfalla till
betalning iefter den 1 januari det beskattninghår som följ er näst efter det år, då
ratifikationshandlingarna utväxlats, eller därefter. I Spanien t illäri1pas avtalet på motsvarande sätt räknat från den 1 janum·i det
år som följer näst 1efter det år då ratifikationshandlingarna utväxlats.
lVIed stöd av vad ovan ra nförts, föreslås i
enligheit med 33 § regeringsformen,

Isrwel.

Enär ifrågavarande avtal innefattar föreskrifter, vilka hänföra sig till området för
lagstiftningen, förelägges Riksdagen samtidigt till antagande följande lagförslag:

1

A v't1alet träder i kraft då ratifikationshandlingarna utväxlats och dess bestämm~l
ser äga för första gången ·t illämpning i Fin-

att Riksdagen måtte godkänna de
föreskrifter och bestämmelser i det i
Helsing f ors den 15 november 1967
mellan Finland och Spanien ingångna
avtalet för f är hindrande av dubbelbeskattning av inkoinst och f örrnögenhet,
vilka kräver Riksdagens samtycke.

Lag
om godkännande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Spanien för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.
I @ lighet med Riksdagens beslut stadgas:
:B'öreskrifterna och bestämmelserna i det i
Helsingfors den 15 november 1967 undertecknade avtalet för förhindr;ande iw dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet skola,
försåvitt de höra till lagstiftni;n gens område,

vara i kraft såsom om dem överenskommits.
Närmare bestämmelser som äro erforderliga
för verkställigheten av nämnda föreskrifter
och bestämmelser utfärdas genom förordni'ng.

Helsingfors den 8 december 1967.

Republikens President

Tf. minister för utrikiesär,e ndena

AVTAL

CONVENIO

mellan Republiken Finland och Spanien för
förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet .

entre Espafia y la Republica de Finlandia
para evitar la doble imposici6n en materia
de impuestos, sobre la renta y sobre ·
el patrimonio

Republiken Finlands President och Spaniens Statsöverhuvud ha, föranledda av önskan att ingå etrt avtq,l om förhindrande av
dubbelbeska:ttning av inkomst och förmög.enhet i detta syfte till sina befullmäktigade
ombud förordnat:

El J efe del Estado espafiol y el Presidente
de la Republica Finlandesa, deseando concluir un Convenio para 'e vitar la doble imposici6n en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio, han designado a tal
efecto como plenipotenciarios:

Republiken Finlands President :

El J efe del Estado espafiol:

Avdelningschefen
Åke Frey

Al Excmo S'e nor Don lVIanuel Viturro
E1nbajador de Espafia

Spaniens Stiatsöverhuvud:

El Presidente de la Republica Finlandesa:

Hans Excellens, Spaniens Ambassadör
lVIanuel Viturro,

Al Excmo Sefior Don Åke Frey

vilka, efter atrt för varandra ha företett sina
fullmal~ter och funnit dem vara riktiga och
behöriga, överenskommit om följande:

los cuales, despues de haber canjeado sus
plenipotencias y haberlas encontrado en
buena y debida forma, han acordado lo siguiente:

Kapitel I

Capitulo I

Avtalets tillämpning·sområde

Ambito de aplicaci6n del Convenio

Ar,tilrnl 1
Personligt tillämpningsområde

Articulo 1
Arnbito personal

Detta avtal ,t illämpas på personer, som äro
bosatta i någondera av de avtalsslutande staterna eller i båda staterna.

El presente Cmwenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados
contratantes.

Artikel 2

Articulo 2

I avtalet avsedda skatter

Ambito objetivo

1. Avtalet är tillämpligt på skatter på inkimst och förmögenhet, vilka uppbäras 1a v
någondera av de avtalsslutande staterna eller
dess administrativa del eller lokala myndig-

1. El presente Convenio se aplica a los
impu estos sobre la renta y sobre el patrimonio ,exigibles por cada uno de los Estados
contratantes, asociaciones p1fölicas y entida-
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heter, oberoende av sättet för slrnttens uppbärande.
2. Med skatt er på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgå på inkomst
eller på förmögenhet i dess helhet eUer på
de1ar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse
av lös 1eller fast egendom samt på totalbeloppet av arbetslöner, som utbetalats av företag (förutom soc.Lalskyddsandelen) ävensom slrntter på värdestegring.
3. De skatter, på vilka avtalet skall äga
tillämpning, äro för närvarande :ilsynnerhet :
a) I Spanien:
1) allmän skatt som fysiska personer erlägger på inkomst;
2) allmän skatt på bolags och andra juridiska personers inkomst medrälmad specialskatten på 4 % enlig.t artikel 104 lagen den
11 juni (41/1964) ;
3) följande skatter: skatt på fastighet
på landet samt skatt på kreatur, skatt på
fastiglJJet i stad, skatt på personlig arbetsinkomst, skatt på inkomst av kapital, skatt på
kommersiell och industriell v·erksamhet samt
inkomst där av;
4) ska:tt. på inkomst (av ai·beoo och förmögenhet) och på bolags affärsinkomst i F :e rnando P6o, Rio Muni, Sal1ara ioch Ifni;
5) beträffande i lagen den 26 december
1958 avsedda företag, som bedriva undersökning och utvinning av oljefyndigheter, är
avtal•et tillämpligt, utöver på övriga i denna
artil>:!el uppräknade skatter, på roaltyn för
marken, på skatten på bruttoavkastningen
samt på den särskilda skatten på ifrågavarande företags vinst;
6) kommunala skatter på inkomst och förmögenhet (vilka skatter i det följande benämnas "spansk skatt").
b) i Finland :
1) inkomst- och förmögenhetsskatten;
2) kommunalskatten;
3) kyrkoskatten;
4) sjömansskatten; (vilka skatter i det
följande benämnas "finsk skatt").
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<les locales, cua.lquiera que sea el sistema de
su exacci6n.
2. Se consideran impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio los que gravan la
totalidad de la r enta o del patrimonio, o
cualquier p arte de los mismos, incluidos los
impnestos sobre las ganancias derivadas de la
enajenaci6n de bienes muebles o inmll'ebles,
los impuesfos sobre el importe de los salarios
pagados por las empresas (no se incluyen las
cuotas de seguridad social), asi c9mo los
impuestos sobl'e las plus-valias.
3. J..Jos impuestos actuales a los que, concr etamente, se aplica este Convenio son :
a) en Espafia:
1) el Impuest o general sobre la renta de
las personas fisicas;
2) ·el Impuesto general sobre la renta de
sociedades y demas entidades juridicas, eon
inclusi6n del gravamen especial del 4 %
establecido por el Articnlo 104 de la Ley
41/1964, de 11 de junio;
3) los siguientes impuestos a cuenta: la
Contribuci6n territorial sobre la Riqueza
Rustica y Pecuaria, la Contribuci6n Territorial sobr·e la I{iqu eza Urbana, el Impuesto
sobre Los Rendimientos del Trabajo Personal,
el I mpuesto sobre las Rentas del Capital y
el lmpuesto sobre actividades y Beneficios
Comerciales e Industriales ;
4) en Fernando P6o, Rfo Muni, Sahara e
Ifni, los impuestos sobre la renta (sobre los
rendimientos del trabajo y del patrimonio)
y sobre el beneficio de las empresas;
5) para las empresas reguladas por la Ley
de 26 de diciembre de 1958 que se dedican
a la investigaci6n y explotaci6n de hidrocarbu ros, ademas de a los otros impuestos enumerados en este Articulo, al canon de superficie, al impuesto sobre el producto brnto y
al impuesto especia1 sobre los beneficios de
clichas sociedades;
6) los impuestos locales sobre la renta o el
patrimonio (los que, en lo sucesivo se denominan "impuesto ·e spafiol").
b) en Finlandia:
1) Impuesto estatal sobre la Renta· y el
Patrimonio;
2) Impuesto local sobre la Renta;
3) Impuesrto para l·a iglesia;
4) Impuesto sobre los marinas. (Los que
en lo sucesivo se denominan "impuesto
fines").

4. Avtalet skall likaledes tillämpas på
skatter av samma eller likartat slag, vilka
framde],es påföras utöver ell:er i stället för
de för närvarande utgående skatterna. V ederbörandc rnyndighcte1· i de båda avtalsslut andc staterna skola årligen meddela varandra i skattelagstiftningen företagna ändrmgar.

4. El presente Convenio se aplicara tambien a los impu estos futuros de naturaleza
identica .Q analoga qne se afiadan a ]os actua]es o que los sustituyan. Cada afio, las Antoridades competentes de los Estados contratantes se comunicaran las modificacioncs que
s.e hayan introducido en sus respcctivas
legislaciones fiscales .

Kapitel II

Capitulo II

Definitioner

Definiciones

Artikel 3

Articulo 3

illliniinna definitioner

Definiciones generales

1. Där icke sammanhanget anna.t föranleder, skall i detta avtal:

1. En el presente Convenio, a menas que
de su texta se infiera una interpretaci6n
diferente:
a) el termino "Espafia" significa el Estado
espafiol (y cuando se emplea en sentida geografico, Espafia Peninsular, las Islas Baleares y Canarias, las P lazas y Provincias espafiolas en Africa y la Guinea Ecuatorial, formada por los territorios de Rio Muni y Fernando P6o, 1estos dos territorios en proceso
de autodeterminaci6n);
b) el termino "Finlandia ", sigvifico cl
territorio del tenitorio de la Rep1fölica
Finlandesa;
c) las expresiones "un Estado contratante"
y "el otro Estado contratante " significan
Espafia o Finlandia seg{m se derive del
texto;
d) el termino "persona" comprende las
personas fisicas, las sociedades y cualquier
otra agrupasi6n de personas;
e) el termino "sociedad" significa cua1quier persona juridica o cualquicr entidad
que deba considerarsc persona jnridica a
efectos impositi vos;
f) las expresiones "empresa de un Estado
contratante" y "empresa del otro Estado
contratante" significan respectivamente nna
empresa explotada por un r esidente de m1
Estado contratante (incluido el propio Est ado, sus asociaciones publicas y entidades
locales) y una empresa explot ada por u n
residente del otro Estado contratante (incluido el propio Estado, sus asociaciones
publicas y entidades locales);
g) la expresi6n "A utoridad competente"
significa:

a) uttrycket "Spanien" åsyfta spanska staten (och då den användes i geografisk betydelse Iberiska halvön, Balearerna, Kanarieöarna, spanska orter och provinser i Afrika,
Spanska Guinea, som utvecklas för självbestämmanderätt och består av områdena Rio
JVIuni och Fernando P6o).
b) uttrycket "Finland" åsyfta republi ken
Finlands territorium.
c) uttrycken "avtalsslutande stat" och
"den andra avt a.lsslutande staten" åsyfta
Spanien eller Finland, allteftersom sammanhanget förutsätter;
cl) uttrycket "person" inbegripa fysisk
person, bolag och v.arj e annan sammanslutning av personer;
e) uttrycket "bolag" åsyfta varje slag· av
jnl'idisk person eller varje slag av sammanslutning" som :i beskattningshänseende behandlas såsom jlU'idisk person;
f) uttrycken "företag i avtalsslutande
stat" och "för etag i den andra avtalsslutande
staten" åsyfta ett företag, som bedrives av
person, som är bosatt i den ena (vederbörande stat, dess administrativa del och lokala
myndigheter medrälmade) eller i den andra
avtalsslutande staten (vederbörande stat,
dess administrativa del och lokrJa myndigheter medrälmade), allteftersom sammanhanget
kräver;
g) utitrycket . "behörig myndighet" åsyfta
1
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1) i Spanien:
finansministeriet, "generaldirekitören, för
direkta skatter", eller vilkien som hellst 'av
minist.cri1et förordnad myndighet.
2) i Finland:
finansministeriet.
2. Då avtalsslutande stat .tillämpar detta
av:tal, skall såvitt icke sammanhanget annat
förutsätter varje däri förekommande uttryck,
vars innebörd icke i detta ;avtal annorlunda
angivits, anses ha den betydelse, som uttrycket har renligt g'ällandie Jagar inom den ifrågavarande staten rörande sådana skatter, som
avses i av1talet.

1) En Espafi.a:
el Ministro de Hacienda, el Director Gene-.
ral de Impuestos Diirectos o cualquier otra
Autorida.d en quien el Ministro delegue.
2) En Finlandia:
el Ministro de Hacienda.
2. Para. la aplicaci6n del pres·ente Oonv·enio por un Estado 0ontratante, cualquier
expresi6n no definida de otra manera tendra,
a menos que el texto exija una interpretaci6n
diferente, el significado que se le atribuya
por la fogislaci6n de este Estado contratante
relativa a los impuestos qu e son objeto del
presente Oonvenio.

Artikel 4

Articulo 4

Beskattningsteknisk hemort

Doinicilio fiscal

I detta avtal åsyftas med uttrycket "i
avtalsslutande stat bosatt person" varje person, som 1enligit vederbörande stats lagstiftning är därstädes skattepliktig på gTtmd av
bostad, varaktig vistelse, plats för företagsledning ·e ller annan lilmande omständighet.
1.

2. Då enligt bestämmelserna i punkt 1
ovan fysisk person är bosatt i båda staterna,
skall följande gälla:
a) Vederbörande skall anses vara bosatt i
den · a.vtalsslutande stat, i vilken han har
stadigvarande bostad till sitt förfogande.
Har han stadigvarande bostad i båda staterna, anses han v.ara bosatt i den stat, med
vilken han har de fastaste personliga och
-ekonomiska förbindelserna (centrmn för
li'Vsintressena.) .
b) Om det icke kan avgöras, i vilkendera
avtalsslutande staten vederbörandes centrum
för livsint1'esse:na är beläget, eller om han
icke har 1en stadig1Tarande bostad till sitt
förfogande i någondera stat!en, anses han
vara· bosatt i den stat, där han vanligtvis
vistas.
c) Vistas vederbörande vanligtvis i båda
staterna eller vanligtvis icke vistas i någondera · av dem, anses han vara bosatt i den
stat, i villrnn han är medborgar-e.
d) Är vederbörande medborgare i båda
staterna eller om han icke är meclborg·are i
någondera av dem, skola de behöriga. myn-

...

.

'

1. A los efectos del presente Oonvenio,

se considera "residente de un Estado contratante", a toda persona que, en virtud de la
legislaci6n de 1este Estado, .este sujeta a
imposici6n en el por raz6n de su domicilio,
residencia, sede de direcci6n o cualquier otro
criterio de naturaleza analoga.
2. Ouando en virtud de las disposiciones
del parrafo 1, una persona fisica resulte
resident·e en ambos Estados contratantes, el
caso se r·esolvera segun las siguientes reglas :
a) Esta persona sera considerada residente
del Estado contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposici6n. Si tuviera una vivienda permanente a su disposici6n ·en ambos Estados contratantes, se considerara residente del Estado contratante eon
el que mantenga relaciones P'ersonales y
econ6micas mas estrechas (centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado
contratante en el que dicha persona tiene el
centro de sus intereses vitales, o si no tuviera
una vivi,enda permanente a su disposici6n
en ninguno de los Estados contratantes, se
considerara residente del Estado contratante
donde viva de manera habitual;
c) Si viviera de manera habitual en ambos
Estados contratantes o no lo hiciera en
ninguno de ellos, se considerara residente del
Estado contratante del que sea nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados
contratantes o no lo fuera de ninguno de
ellos, las Autoridades competentes de los

dighieterna i de båda staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.
3. Då en annan än en fysisk person enligt
bestämmelserna i pm1kt 1 har sin hemvist
i båda staterna, skall den anses ha hemvist
i den avtalsslutande stat, där plaitsen för dess
verkliga ledning är helägen.

Estados contratantes resolveran el caso de
comun acuerdo.
3. Ouando en virtud de las disposiciones
del parrafo 1, una sociedad sea r.esidente de
ambos Estados contratantes, se considerarå
residente del Estado contratante en que se
encuentr e sn sede de direcci6n efectiva.

Artikel 5

Articulo 5

Fast driflstäUe

Establecirniento perrnan6nte

1. Med uttrycket "fast driftställe" avses i
detta avtal en stadigvarande -affärsanordning,
i vilken företagets verksamhet uteslutande
eller delvis utövas.

1. A los dectos del · presente Oonvenio,
la expresi·6n "esta.blecimient.o permanente"
significa un lugar fijo de negocios en el que
una empresa efectue toda o parte de su
actividad.
2. La •expresi6n "establecimiento permanente" comprende, en especia.l:
a) las sedes de direcci6n;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fäbricas;
e) los talleres ;
f) las minas, canteras o cualquier otro
lugar de extracci6n de recursos natura.les;
g·) las obras de construcci6n o de montajc
cnya duraci6n exceda de clocc meses.
3. El termino "·establecimiento permanente" no comprende:
a) la utilizaci6n de instalaciones eon el
unico fin de almacenar, exponer 0 entregar
mercancias pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un dep6sito de
mercancias pertenecientes a la .ompresa eon
el {mico fin de alrnacenarlas, oxponerlas o
entregarlas;
c) el mantenimiento de un dep6sito de
mercancfas pertenecientes a la empresa oon
el {mico fin de que sean tranformadas por
otra empresa;
d) el mantenimento de un lugar fijo de
negocios eon el unico fin de comprar mercancias o de recoger informaci6n para la
empr.esa;
·e) el mantenimiento de un Jugar fijo de
negocios eon <el unico fin de hacer publicidad,
suministrar informaci6n, realizar investigaciones cientfficas o desarrollar otras actividades similares que tengan caracter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividacles
se realicen para la propia empresa.
4. Una persona que actue en un Estado
contratante por cuenta de una 1empresa del

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

a) platsen för företagets ledning;
b) filial;
c) kontor;
d) fobrfä:;
c) verkstad;
f) gruva, stenbrott eller annan plats för
tillvaratagande av naturtillgångar;
g) pla!ts för byggnads- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.
3. "F·a st driftställe" skall icke. anses innefatta :
a) användningen av utrymmen endast för
lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillilöriga varor;
b) innehavet a.v ett företaget tillilörigt
varulager, avsett uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande;
c) innehavet av ett företaget tillhörigt
varulager, avsett uteslutande för bearbetning
eller förädling genom ett annat företags
försorg·;
d) innehavet av en stadig1Tarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av
varor dler införslmffa.nde av upplysningar
för företagets rälming;
e) innehavet av en stadigvarande affärsanordning·, avsedd uteslutande för att för
företagets räkning ombesörja reklam, införskaffa. upplysningar, bedriva vetenskaplig
forskning eller utöva annan lilmande verksamhet av förberedande eller biträdande art .
4. Person som är verksam i avtalss1utande
stat för ett företag i den andra staiten, men

I
I
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5. Företiag i avfalsslutande stait anses icke
ha ett fast driftställe i elen andra staten allenast på den grund, a:tt företaget idkar affärsverksamhet i den andra staten genom
förmedling av en mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förutsättning att dessa. personer därvid fullgöra
uppdrag, vilka tillhöra deras normala affärsverksamhet.
6. Allenast den oms.tändigheten, att ett
bolag i avtalsslutande stat innehar bestämmanderätten i eller underlyder ett bolag-,
h emmahörande i den andra staten eller som
utför affärs.transaktioner i denna andra stat
(antingen genom ett fast driftställe eller
annorledes) skall icke i och för sig medföra
att någotdera bolag'et betraktas såsom ett
fast driftställe för det andra bolaget.

otro Estado contratante, salvo que se trate de
un agente independiente comprendido en el
parrafo 5, se considera que constituye establecimiento permanente en el Estado primeramente mencionado si tiene y •e jerce habitualmente en este Estado poderes para
concluir contratos en nombre de la empresa,
a menos que sus actividades se limiten a la
compra de mercancias para la misma.
5. No se considera que una empresa de
un Estado contratante tiene establecimiento
permanente en ·el otro Estado contratante
por el mero hecho de que realice actividades
en este otro . Estado por medio de . un cor1.,edor, un comisionista general, o cuaiqui·e r otro
mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actuen
dentro del marco ordinario de su actividad.
6. El hecho de que una sociedad residente
de un Estado contratante controle o sea
controlada por una sociedad residentie del
otro Estado contratante o que realice actividades en .estie otro Estado (ya sea por medio
de establecimiento permanente o de otra
manera) no convierte por si solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

Kapitel III

Capitulo III

Beskattning av inkomst

Imposicion sobre la renta

Artikel 6

Artfoulo 6

Inkomst rw just egendoni

Rentas de los bienes inrnuebles

1. Inkomst av fast egendom må beskattas
i den avtalsslutande stat, i vilken egendomen
finnes.

1. Las rentas procedentes de los bienes
inmuebles pueden someterse a imposici6n en
el Estado contratante en que tales bienes
esten situados.
2. La expresi6n "bienes inmuebles" se
definira de acuerdo eon la Ley del Estado
contratante en que los bienes esten situados.
Dicha expresi6n comprende, en todo caso,
los accesorios, el ganado y equipo utilizados
en las explotaciones agrfoolas y forestales,
los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a la
propiedad territorial, el usufructo de bienes
inmuel;iles y los derechos a percibir canones
variables o fijos por la explotaci6n o la concesi6n de la 1explotaci6n de yacimientos minera.les, fuentes u otras riquezas. del suelo. Los
buques, embarcaciones y aeronaves. no se
consideran bienes inmuebles.

idm är sådan oberoende reprBsentant, som
avses i punkt 5, anses så.som ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han inn ehar och i den förstnämnda sitaten regelbundet använder sig av fullmakt att sluta
avtal i företag·e ts namn samt om verksamh eten icke begränsas till inköp av varor för
företagets räkning.

1

2. Uttrycket "fast eg·endom" skall ha den
betydelse som uttrycket har enligt gällande
lagar i den avtalsslntande st:at, i villrnn egendomen i fråga finnes. Under detta uttryck
inbegripes dock städse tillbehör till fast egendom, levande och döda i!nventarier i lantbruks- och skogsbruksföretag, rättigheter på
vilka föreskrifterna i allmän lag· angående
fast egendom äga tillämpning, nyttjanderätt
till fastighet ävensom rätt till föränderliga
elLer fasta ersättningar för nyttjandet av
mineralfyndigheter, källor och and1»a naturtillgångar. Fartyg och luft.fartyg skola däremot icke betraktas såsom fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna
artikel skola äga tillämpning såväl på inkomst,. villren förvärvats genom omBdelbart
nyttjande av fastighet, som på inlrnmst, vilken ·erhålles genom uthyrning av fas1tighet
eller genom varje annat nyttjande av fastigheten.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 av
denna artikel skola även äg;i, tillämpning på
inkomst av företags fasta egendom ävensom
inkomst av fast ·egendom, som nyttjas vid
utövandet av fria yrken.

4. Las disposiciones de los p&,rrafos 1 y 3
se aplican igualmente a las rentas derivadas
de los bienes innmebles de las empresas y de
los bienes imnuebles utilizados para ·el ejercicio · de servicios profesionales.

3. Las disposiciones del parrafo 1 se aplican
a -las rentas derivades de la utilizaci6n dir·ecta, del arrendamiento o de cualquier otra
forma de explotaci6n de los bienes inmuebles.

Artikel 7

Artfoulo 7

Af f ärsinkomst

Beneficios de las ernpresas

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat
må beskattas allenast i denna stat, såvida
icke företaget bedriver rörelse i den andra
staten från ett där beläge!t fast driftställe.
Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må den andra staten beskatta företagets inkomst, men endast den del därav,
som är hänförlig· till det fasta drifästället.

1. Los beneficios de una empresa de un
Estado contratante solainente pueden someterse a imposici6n en este Estado, a no ser
que la empresa efectfae operaciones en el otro
Estado por medio de tm establecimiento permanente situado en el. En este ultimo caso,
los beneficios de la empresa pueden someterse a imposici6n en ·el otro Estado pero
solo .e n la medida en que puedan atribuirse
al establecimiento permanente.
2. Cuando una empresa de un Es.tado
contratantB realice negociios en el otro Estado
contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en el, en cada Estado
contratante se atribuiran al establecimiento
permanente los benBficios que este obtendria
si fuese una empresa distinta y separada
que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones,
y tratase eon total indep.endencia 0on la
empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinaci6n del beneficio del
establecimiento permanente se permitira la
deducci6n de los gastos para los firres del
establecimiento permanente, debidamente demostrados, comprendidos los gastos de direcci6n y generales de administraci6n para los
mismos firres, igualmente demostrados, tant;o
si se efectfaan en el Estado en que se
encuentre el establecimiento permanente o en
otra parte.
4. Mi·e ntras sea usual en un Estabo contratante determinar los beneficios imputables a
los establecimientos permanentes sobre la
base de un reparto de beneficios totales de
la empresa entre sus diversas partes, lo
establecido en el parrafo 2 no impedira que

2. Bedriver företag i avtalsslutandB stat
rörelse i den andra staten från ett där beläget fas t driftställe, skall i vardera staten
till det fasta driftstället hänföras den inkomst, som driftstället skulle ha lnmnat medföra, därest driftstället varit ett fris,tående
företag med samma eller liknande verksamhet, bedriven under samma ·e ller liknande
villkor, samt driftstället självständigt avslutat ,a ffärer med det företag, till vilkeit driftstället hör.
3. Vid bestämmandet av det fasta driftställets ilnkomst skall avdrag medgivas för
kostnader som erlagts för det fasta driftställets räkning, häri inbegripen j ämväl kosrtnaderna för företagets ledning och allmänna
förvaltning, oavsett om kostnaderna erlagts
i den stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
4. Vad i punlct 2 av denna artikel föreskrives skall emellertid i den mån i avtalsslutande stat inkomst, hänförlig till ett fast
drifäställe ·e nligt praxis fastställts på grundval a.v en fördelning av företag·ets hela inkomst på de olika delarna av företaget foke
2 11533/66
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utgöra hinder för att i denna avtalsslutande
stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes
genom ett dylikt brukligt förfarande. Fördelningssättet . skall likväl härvid leda till ett
resultat, som överenskommer med de i denna
artikel fastställda principerna.
5. Inkomst skall icke anses hänförlig till
ett fast driftställe allenast av den anfodningen att det fasta driftstället inköpt varor
för företagets rälming.
6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i
föregående pm1kter skall inkomst, hänförlig
itill fast driftställe bestämmas genom samma
förfarande år från år, såvida J:cke giltiga
skäl annat föranleda.
7. Då inkomst omfattar vinst, som behandlas särskilt för sig i andra artiklar av detta
avtal, skall bestämmelserna. i denna artikel
icke inverka på föreskrifterna i sagda artiklar.

este Estado contratante determine de , esta
manera los beneficios imponibles; sin embargo, el metodo de reparto adoptado ha.bra
de ser tal que el resultado abtenido este de
acuerdo eon los principios enunciados en
este Articulo.
5. No se a.tribuira ningun beneficio · a. un
esta.blecimiento permanente por el _ mero
hecho de que este compre mercancias para
la empresa.
6. A efoctos de los parrafos a.nteriores, los
beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularan cada a.ifo por el mismo
met odo, a 110 ser que evistan motivos validos
y suficientes para proceder en otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Articulos de este Convenio, las disposiciiones de
aquellos no quedaran afectadas por las del
presente Articulo.

Artikel 8

Articulo 8

Sjöfart och luftfart

N avegnci6n maritinia y aerea

1. Inkomst, som förvärvas genom utövande
av internationell sjöfart eller luftfart, skall
beskattas allenast i den avtalsslutande stat, 1
vilken företa.get har sin verkliga ledning .

Los henefi.cios procedentes de la explotaci6n de buques o aeronaves en trafico inte:rnacional solamente podran someterse o imposici6n en el Estado contratante en el que este
situada la sede de direcci6n efectiva de la
empresa.

Ar1tikel 9

Articulo 9

Associerade föret ag

Empresas asociadas

I fall då,
a) ett företag i avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervalmingen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta
företags kapital, eller
b) samma personer direkt eller i'ndirekt
deltaga i ledningen eller övervakningen av
såväl ett företag i den ena avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avta1sslutande staten eller äga del i båda dessa företags kapit1al, och om i dessa fall mellan företagen ifråga i deras kommersiella eller ekonomiska förbindelser avtalats eller föreskrivits villkor, som avvika från dem, som slmlle
ha överenskommits mellan två av varandra
oberoende fö1~etag, mii den inkomst som skulle
ha tillkommit det ·e na företaget, om sagda
villkor icke funnits, inräknas i detta företags
inkomst och beskattas i överensstämmelse
därmed.

Cuando
a) una empresa. de un Esta.do contratante
participe, directa o indirectamente, en la
direcci6n control o capital de una. empresa
del otro Estado contra.tante, o
b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la direcci6n, control o capita.I de una empresa de un Estado
contratante y de una empresa del otro Estado
contratante,
y, en uno y otro caso, las dos iempresas esten,
en sus relaciones comerciales o financieras,
unidas por condiciones, aceptadas o impuestas, que difieran de las que serian acordadas
por empr.esas independrentes, los beneficios
que una de las emmpresas habria obtenido
de no exi.stir estas condiciones y que de hecho
no se han producido a causa. de las mismas,
pueden S'er incluidos en los beneficios de esta
empresa y sometidos a imposici6n en consecuencia.

Artikel 10

Artfoulo 10

Dividender

Dividendos

1. Dividend, som i avta.lsslut ande stat
hemmahörande bolag utbetala;t till person
bosatt i den andra avtalsslutande staten, må
beskattas i denna andra stat.

1. Los dividendos pagados por una socredad iiesidente de Ull Estado contra.tante a
un residente del otro Estado contratant'e pueden sometierse a. imposici6n en este ultimo
Ji;stado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden
someterse a imposici6n en el Estado contratante .en que resida la sociedad que pague
los dividendos y de acuerdo eon la legislaci6n
de este Estado, pero el impuesto asi exigido
no puede exceder del:
a) 10 por ciento del importe bruto de los
dividendos si el beneficiario es una sociedad
( excluidas las sociedades de personas) que
posea directa.mente al menos el 25 por ciento
del capital de la sociedad que los abona,

2. A vtalsslutande stat, i vilken det utbet alande bolaget äger hemvist, må likväl
beskatta dividenden i enlighet med sin egen
lagstiftning, men därvid får slrnttesatsen
icke överstiga :
a) 10 procent av totalbeloppet av dividenderna om mottagaren är ,e tt bolag (med
undantag av ett öppet bolag eller annan därmed jämförlig sammanslutning av personer),
som äger dirnkt 25 procent av det utdelande
bolagets kapital.
b) 15 procent av dividendens totalbelopp i
al1a övriga fall.
De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommelse om tillfämpningen av nämnda begränsning.
Bestämmelserna. i denna punkt må ej inc
verka på det bolags beskattning, ur vars
vinst dividenden utbetalas.
3. Med uttrycket "dividend" förstås i
denna artikel inkomst av alrtiier, vinstandelsbevis ,eller -rättigheter, gruvaktier, stiftare
andelar eller andra rättigheter, som utan att
vara på skuldförhållande grunda.de fordringaJ.• medföra del i vinst, ävensom övrig av
bolagsrärttigheter erhållen inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat, där det
bolag, som verkställer utbetalningen, äger
hemvist, anses såsom inkomst av aktier.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
äro icke tillämpliga, om i avta1sslutande ~'3ta.t
bosatt mottagaI"e av dividend innehar i den
andra avta.lssluta.nde staten, däl' det utbetalande bolaget äger hemvist, ett fast driftställ!e, tiU vilken de rättigheter, som utbetalande.t av dividenden grunda sig på. I dylikt
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
5. Erhåller bo1ag med hemvist i avtalsslutande stat vinst eller inkomst från den
andra avtalsslutande staten, må denna andra
stat icke påföra skatt. på dividend, som bolaget utbetalar till personer, som icke äro bosatta ] denna st:at, och icke heller påföra bo-

b) 15 por ciento del importe bruto de los
dividendios, en todos los demäs ca.sos.
Las Autoridades competentes de los Estados contratantes esta.blecerän, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar estos limites.
Este pärrafo no afecta a la imposici6n de
la sociedad por los beneficiios eon cargo a los
que se paguen los dividendos.
3. El termino "dividendos", empleado en
el presente Articulo, comprende los rendimientos de las acciones, cle las acciones o
bonas de disfrute, de las partes de minas,
de las acciones de fundador o de otros
derechos, excepto los de credito, que permitan
participar en los beneficios, asi corrio las
rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por
la legisla.ci6n fiscal del Estado en que resida
la sociedad que las distribuya.
4. Las disposiciones de los parrafos 1 y 2
no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente de un Estado contratante,
tiene en el otro Estado contra.tante del que
es residente la sociedad que paga los dividendos, un establecimiento permanente eon el que
la participaci6n que genere los dividendos
este vinculada efectivamente. En 'este ca.so
se aplican las disposiciones del Articulo 7.
5. Cuando una sociedad residente de un
Ji;stado contratante obtiene beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante,
este otro Estado no puede exigir ningun
impuesto sobre los dividendos pagados por
la sociedad a persona.s que no sean residentes

"
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lagets outdelade vinst skatt på outdelad vinst
även om de erlagda dividenderna eller d~
outdelade vinstmedlen helt eller delvis utgöras av vinst eller inkomst, som influtirt i
denna andra stat.

de este ultimo E stado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un
impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en
beneficios o rentas procedentes de este otro
Estado.

Artikel 11

Artfoulo 11

Räntor

I ntereses.

1. Ränta, som härrör från avtalsslutande
stat och utbetalats till person bosatt i den
andra avtalsslutande staten, må beskattas i
denna andra stat.
2. Den avtialsslutande stat, från vilken
räntan ifråga härrör, må dock beskatta
r äntan 1enligt sin egen lagstiftning, men
därvid får skattesatsen icl\:e överstiga 10 %
av räntans belopp.
De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommelse om tilllämpningen av nämnda begränsning.
3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna
artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, jämväl då desamma utfärdats mot int eckningssäkerhet eller då till dem ansluter
sig rätt till andel i vinst, samt av varje ra nnat slags fordran ävensom all annan inkomst
vilken enligt skattelagstiftningen i den stat'.
varifrån inkomsten härrör, jämställes med
inkomst av försträckning.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
äro icke tillämpliga, om i avtalsslutande stat
bosatt mottagare av ränta, innehar ett fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten
varifrån räntan härrör och till vilken de~
fordran, av vilken räntan härflyt;er, direkt
härför sig. I dylikt fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
5. Ränta skall anses härröra från avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv
eller en administrativ del av eller lokal myndighet i staten eller en i denna sta1t bosatt
person. Om likväl den som utbetalar räntan,
oberoende av om han är bosatt i avtalsslutande stat eller ej, i avtalsslutande sta.t innehar ett fast driftställe, för vilket upptagits
det lån, av vilket räntan härflyter, och räntan bestrides av det fasta driftstället, skiall
räntan dock ra nses härröra från den avtals-

.
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1. Los intereses procedentes de un Estado
contratante pagados a un resident e del otro
Estado contratante pueden someterse a imposici6n en este ultimo Estado .
2. Sin embargo, estos intereses pueden
someterse a imposici6n en cl Estado contratante del que procedan y de acuerdo eon la
legislaci6n de este Estado, pero el impuesto
a~i exigido no puede .e xceder del lQ por
ciento del importe de los intercses.
Las Autoridades competentes de los Estados contratantes estableceran, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar este limite.
3. El termino "intereses", ·e mpleado en
este Artfoulo, comprende los rendimientos
d.e la Deuda Publica, de los bonos u obligac10nes eon o sin garantia hipotecaria y eon
derecho o no a participar en beneficios, y de
los creditos de cualquier clase, asi como
cualquier otra renta que la legislaci6n fiscal
del Estado de donde procedan los intereses
asimile a los rendimientos de las cantidades
dadas a prestamo.
L1. Las disposiciones de los parrafos 1 y 2
no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un Estado contratante
tiene en el otro Estado contratante del qu~
proceden los intereses, un establecimiento
permanente eon el que el credito que gen era
los intereses est e vinculado efectivamente.
En este caso se aplican las disposiciones del
Articulo 7.
5. Los intereses se consideran procedentes
de un Estado contratante cuand.o el deudor
es el propio Estado, una de sus asociaciones p-C1blicas, entidades locales, o un residente
del mismo. Sin embargo, cuando el deudor
de los inter eses, sea o no residente de un
Estado contratante, tenga en un Estado
contratante un establecimiento permanente en
relaci6n eon el cual se haya contraido la
deuda que da origen a los intereses y este
establecimiento soporte el pago de los mismos,

slutande stat,
är beläget.

vilken det fasta driftstället

6. Ifall utbetalat räntebelopp, på grund
av särskild 1•elation mellan u tbetalaren och
mottagaren ;eller mellan d em båda och tredje
person, med hänsyn ;t ill den slmld, för villren
räntan erlägges, överstiger det belopp som
skulle h a avtalats mellan gäldenär och borgenär om dylik relation icfoe förelegat, sk.ola
bestämmelserna i denna artifoel gälla allenast
ifråga om sistnämnda belopp. I dylikt fall
må överskjutande belopp beskattas i enlighet
med lagstiftningen i vederbörande avtalsslutande stat med iakttagande av övdga bestämmelser i detta avtal.

lös intereses s.e consideraran procedentes del
Estado contratante doncle este el establecimiento permanent e.
6. Cuando, debido a relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario
de los intereses o entre ambos y cualquier
otra persona, el importe de los intereses pagados, h a bida cuenta del credito por el que se
paguen, exceda del importe qu e habria sido
acordado por el deudor y el beneficiario en
ausencia de tales relaciones , las disposiciones
de este Ar ticulo no se aplicaran mas que a
este ultimo importc. En este caso, el exceso
podra someterse a imposici6n de acuerdo eon
la lcgislaci6n de cada Estado contratante,
teniendo en cuenta las demas disposiciones
de este Gonv.enio.

ArtikBl 12

Articulo 12

Royalty

Canones

1. Royalty, som härrör från avtalsslutande
stat och u tbetalats till en i den andra avtalsslutande staten bosatt person, må beskattas
endast 1 denna sistnämnda stat.
2. Den avtalsslutande stat, från vilken
royaltyn härrör skall dock va.r a bibehållen
vid rätten att 'e nligt sin 1eg,en lagstiftning
beskatta royaltyn, uren därvid får skattesatsen icke överstiga 5 procent a.v royaltyns
totalbelopp.
De behöriga myn digh etrnrn i de båda staterna skola träffa över1"u.skommelse om t illJäm}Jningen av nämnda begTänsnilng.
3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slag av betalning som uppbäres såsom ersättning för nyttjandet av
eller r ätten till att nyttja upphovsrätt till
litterära, konstnärliga eller vetenskapliga
v1erk, däri inbegripet kinematografisk film,
patent, varumärke, mönster eller modell,
ritning, h emligt recep t eller tillverkningsanvisning ä"\nensom för nyttjandet av eller
rätten att nyttja indus triell, kommersiell eller
vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommer siell eller vetenskaplig natur.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
äro icke t illämpliga, om i a\ntalsslutande stat
bosatt mottagar e: av royal ty, im1ehar ett fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten,
varifrån royaltyn härrlir och till vilken den
rä tt.ighet ·eller egendom, av vilken royaltyn

1. Los canones procedentes de Ull Estado
contratante pagados a un resid ente del otro
Estado contratante pueden someterse a imposici6n en este -C1ltimo Estad.o.
2. Sin embargo, estos canones pueden
someterse a imposici6n en el Estado contra·
tante de que procedan y de acuerdo eon la
legislaci6n de este Estado, pero el impuesto
asi exigido n o puede exceder del 5 por ciento
del importe bruto de los canones.
Las Autoridades competentes de los Estados contratantes estableceran, de mutuo
acuerdo, la forma de aplicar este limite.
3. E l termino "cfmon es", 1emple:.ado en este
Articulo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesi6n
de uso de derechos de autor sobre obre obras
literarias, artisticas o cientificas, incluidas
las peliculas cinematograficas, de patentes,
marcas de fäbrica o de comercio, dibujos o
modelos, p lanos, f6rmulas o procedimientos
secretos, asi como por el uso o la concesi6n
de uso de equipos industriales, comerciales o
cientificos, y las cantidades pagadas por
informaciones relativas a experiencias industriales, comer ciales o cientificas.
4. Las disposiciones de los parrafos 1 y 2
no se aplican si el ben eficiario de los canones,
residente de un I~stado contratante, t iene, ·e n
el otro Estado contratante del cual proceden
los canones, Ull establecimiento permanente
eon el cual el clerecho o propiedad por que

_,
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härflyter, direkt hänför sig. I dylikt fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7.
5. Royalty skall anses härröra från avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv,
dess administrativa del eller lokal myndighet
i staten eUer en person som är bosatt i denna
sta.t. Innehar den som utbetalar royaltyn antingen han är bosatt i avtalsslutande stat
el1er ej - i avtalsslutande s:tat fast driftställe, sorn utbetalar royaltyn, anses sagda
royalty härröra från den stat, i vilken det
fasta driftstället är beläg,et.

6. Föranleder särskild relation mellan utbetalaren och mottagaren dler mellan dem
båda och tredje person att det utbetala.de
royal:t yoeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning,
för villren royaltyn erlägges, överstig·er det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och motta.g·aren om dylik relation foke
föreleg·at, skola bestämmelserna i denna artikel gälla allenast si:st avsedda belopp. I dylikt
fall skall överskjutande belopp beskattas i
enlig·het med lagstiftningen i vederbörande
avtalsslutande stat med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

se pagan los canones este vincula.do efectivamente. En este ca.so, se aplican la.s disposiciones del Artfoulo 7.
·
5. Los canones se consideran procedentes
de un Estado contra.ta.nte cuando el deudor
es el propio Esta.do, una de sus asociaciones
publicas una. de sus entidades locales, o un
residente del mismo. Sin embargo, cuando el
deudor de los canones, sea o no residente de
un Estado contratante, tenga en un Estado
contra.tante un establecimiento permanente al
cual esta vinculada la prestacion por la que
se pagan los canones . y 1e ste establecimiento
soporte el pago de los mismos, los canones
se consideraran procedentes del Esta.do contra.tante donde este el establecimiento permanente.
6. Cuando, debido ;;, rela.ciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario
en a.usencia. de ta.les relaciones, 1as disposiciones de los canones o entre a.mbos y cualquier
otra persona, el importe de los canones pagados, ha.bida cuenta de la presta.cion por la.
que se paguen, exceda del importe que habrfa
sido acordado por el deudor y el beneficiario
en ausencia de ta.les rela.ciones, las disposiciones de este Ar ticulo no s:e aplicaran mas
que a este llltimo importe. En este ca.so, el
exceso podra someterse a imposicion de
acuerdo eon la legisla.cion de cada Estado
contratante, teniendo en cuenta la.s demäs
disposiciones de este Convenio.
1

Artikel 13

Artfoulo 13

Försäljningsvinst

Ganancias de capital

1. Vinst på grund av överlåtelse av i
artikel 6 punkt 2 avsedd fast egendom, må
beskattas i den avtalsslu'tande stat, i vilken
egendomen är belägen.
2. Vinst på gTund av överlåtelse av lös
egendom , som är att hänföra till driftkapitalet i et.t fast driitställe, vilket ett företag i
aY•talsslutande stat ,i nnehar i den andra aYtalsslutande stat;ei1, ell!er av lös egendom, som
är att hänföra till 1en stadigvarande affärsa.nordning, över vilken en person som är bor;att i avtalsslutande stat förfogar i den andra
avtalsslu:tande staten för utövande av fritt
yrke, däri inbegripen vinst genom överlåtelse
av dylikt fast driftställe (särskilt för sig eller ·
i samband med överlåt1eh1e av hela företaget)
eller av dylik stadigvarande anordning, må
beskattas i denna. andra. stat. Vinst på grund

1. Las ganancia.s deriva.das de la enajenacion de bienes inmuebles, conforme se
definen en el piirra.fo 2 del Artfoulo 6, pueden someterse a. imposicion en el Estado
contratante en que esten sitos.
2. Las ga.na.ncia.s deri.vadas de la · enajena.cion de bienes muebles que formen pa.rte
del activo de un establecimiento permanente
que una empresa de un Estado contra.tant e
teng·a en el otro Estado contratante,· o de
bienes muebles que pertenezcan a. una base
fija que un residente de un Estado contra.ta.nte posea en el otro Esta.do contratante
para la pr.e stacion de servicios profesionales,
comprendida.s las ganancias deriva.das de la
enajena.cion del establecimento permanente
(solo o eon el conjunto de la empresa) o de la
base fija., p.odran someterse a imposicion en

av överlåtelse av lös egendom, . som avses i
artikel 22 punkt 3, må dock beskattas allenast i den avtalssluta.nde stat, i vilken dylik
egendom 1enligt nämnda 1a rtikel är underkastad skatt.
3. Vinst på grund av överlåtelse av all
annan än i punkterna 1 och 2 ovan avsedd
egendom må beskattas al1enast i den s>tat, i
vilken överlåtaren är bosatt.

este otro Estado. Sin embargo, las gana.ncias
derivadas de la enajena.cion de bienes muebles
menciona.dos en el parrafo 3 del Articulo
22 solo pueden someterse a imposicion :e n el
Esta.do contratante al que, de acuerdo eon
dicho Artfoulo, corresponde el derecho a.
gravarlos.
3. Las ganancia.s derivadas de la ena.jena.cion de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los pftrrafos 1 y 2, solo
pueden someterse a imposici6n en el Estado
en que reside el transmitente.

Artikel 14

Artfoulo 14

Självständigt personligt al'bete

Prof esiones independientes

1. Inkomst, som förvärvats av en i avtalsslutande stat bosatt person genom utövande
av fritt yrke eller annan därmed jämförbar
självständig verksamhet, skall beskattas allenast i denna staJt, såvida han icke har en
stadigvarande anordning i den andra. avtalsslutande staten, som regelbundet står iill
hans förfogande för utövandet av verksamheten. Därest han har en sådan stadigvarande
anordning, må den del av inkomsten, som är
hänförlig till denna anordning, beska.Mas i
denna andra st•at.

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar särskilt självständig verksamhet av vetenskaplig,
litterär, konstnärlig, pedagogisk eller undervisningsmässig art samt självständig verksamheit såsom läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare, revisor och handelsa.g·ent
( "1agentes mediadores").

1. Las rentas obteni.da.s por un residente
de un Esta.do contra.ta.nte por la prestacion
de servicios profesionales 0 el ejercicio de
otra.s actividades iridependientes de natura.leza
analoga., solo pueden someterse a imposici6n
en este Estado a no ser que dicho residente
disponga de ma.nera habitual en el otro
Estado contratanite de una base fija para el
ejercicio de su activida.d. En este ultimo
ca.so, dichas rent.as puedeu someterse a imposicion en el otro Estado, pero solo en la.
medicla en que proceda atribuirlas a. la base
fija..
.
2. La expresi6n "servicios profesionales"
comprende, especialmente, las actividades
cientificas, literarias, a.rtisticas, de educacion o ,ensefianza, asi como las a.ctividades
independientes de los medicos, a.boga.dos,
ingenieros, arquitectos, odori.tologos, contadores y a.gentes media.dores.

Artikel 15

Articulo 15

Osjälvständ1:gt versonligt arbete

Trabajo dependiente

1. Därest icke bestämmelserna i· ai'tikla.rna
16, 18, och 19 i detta avtal a.nnait föranleda
skola arvoden, löner och andra lilmande vederlag som person, bosatt i avtalssluta.nde
stat uppbär för personligt arbete, beskattas
allenas:t i denna stat, såvida icke arbetet utffö'ts i den andra avtalsslutande staten. Om
arbetet utförts i den .andra staten, må vederlaget härför beskattas i denna stat.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los
Articulos 16, 18 y 19, los sueldos, sala.rios y
remunera.ciones similares obtenidos por un
residente de un Estado contratante por
ra.zon de 'un empleo, solo pueden someterse a
imposicion en estc Estado, a no ser que el
empleo se ejerza en el otro Estado contra.tante. Si el ,empleo se ejerce en este ultimo
Estado, las remunera.ciones derivadas del
mismo pueden someterse a imposicion en este
Estado.
2. No obstante las disposiciones del parrafo
1, la.s remunera.ciones obtenidas por un resi.dente de un Estado contrata.nte por razon

2. Utan hinder av bestämmelserna
pmikt 1 ovan skall vederlag, som i avtalsslutande stat bosatt person uppbär för arbete

'
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som utförts i den andra .a vtalsslutande stat1en,
beslrnttas allenast i förstnämnda. stat, under
förutsättning att:
.
.
a I den som uppbär vederlaget vistas 1
clen~a andra stat under en tidrymd eller tidr ymder, som sammanlagt ieke överstiger 183
dao',a r under beskattningsåret i fråga,
1~) vederlaget betalas av eller på ~ppdrag
av en arbetsgivare, som .ej är bosatt i denna
alldra stat, och
c) vederlaget ej såsom omkostnad belastar
ett fast driftställe •eller en stadigvarande
anordning, som arbetsgivaren har i denna
andra stat.
3. Utan hinder av vad som. är stadgat ovan
i denna artikel må vederlag för personligt
arbete som utförts ombord på fartyg el1er
lufäfa{·tyg ± internationell trafik, beskaittas i
den avtalsslutande stat, i villrnn företaget
har sin verkliga ledning.

de un empleo ejercido en el otro Estado
contratante, solo pueden someterse a imposicion en el primer Estado si:
a) el empleado no permanece en total en
el otro Estado en uno o varios periodos, mas
de 183 dias ~lurante el afio fiscal considerado, y
b) las remuneraciones se pagan por, o .en
nombre de, una persona que no es residente
del otro Estado, y
c) las remuneraciones no se sqJortan por
un establecimiento permanente o una base
fija que la persona para quien se trabaja
tiene en 1el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este Articulo, las r.emuneraciones
obtenidas por razon d e un empleo ejercido
a bordo de un buque o aeronave en trafico
internacional, pueden someterse a imposicion
en el Estado contratante donde se encuentre
la sede de direccion efectiva de la .empresa.

Artikel 16

Articulo 16

Sty·1·elsearvoden

Participaciones de C onsejeros

Styrelsearvoden eller likna11de vederlag,
som uppbäres av person bosatt i avtalsslu~
tande stat i egenskap av styi.'elseledamot i
bolagets styrelse eller förvaltningsorgan i den
andra avtalsslutande staten, må beskattas i
denna andra stat.

Las participaciones, diet.as de asi~tencia, Y
retribuciones sim:ilares que un res1dente de
un Estado contratante obtiene como miembro
de un Consejo de administracion o de vigilancia · de una sociedad residente del otro
Estado contratante, pueden someterse a imposicion en este otro Estado.

Artikel 17
J(onstnärer och idrottsmän

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 av detta avtal må inkomst, som
prnfessionella konstnärer, såsom sk~~espela~e,
filmskådespelare, radio- eller telev1s1onsartister och musiker ävensom idrottsmän förvärva
i denna sin yrkesutövning, beskattas i den
avtalsslutande stat, i vilken denna verksam het utövats.

Articulo 17
Artistas y d eportista;;

No obstante las disposiciones de los art.i~
culos 14 y 15, las rentas obtenidas por los
profesionales del espectaculo, tales como las
artistas de teatro, cine, radiodifusion Y television y Los musicos, asi como por los deportistas, por sus actividades pers?nales. ~n este
concepto, pueden someterse a impos1c1on en
el Estado contratante donde actuen.

Artikel 18

Articulo 18

Pensioner

Pensiones

Därest icke av bestämmelserna i artikel 19
punkt 1 annat föranledes sko.~a pe!1sioner ?ch
liknande vederlag, som uppbaras i anledmn~
av tidigare anställning, beskattas allenast 1
den avtalsslutande stat, i villren den som
uppbär vederlaget är bosatt.

Sin perjuicio de las disposici01~es del
parrafo 1 del Articulo 19, las pens10nes ?
remuneraciones similares pagadas, en cons1deracion a un empleo anterior, a un residente
de Ull Estado contratante, solo pueden someterse a imposicion en este Estado.

Artikel 19
Offentliga arvoden

Articulo 19
Retribuciones publicas

1. Vederlag ävensom pensioner, som avtalsslut·a nde stat, en adminstrativ del av eller
lokal myndighet, organ med självbestämmanderätt i denna stat av sina medel ·eller
särskilda fonder erlägger till fysisk person
för arbete, som denne utfört i tjänst hos
sagda stat, en administrativ del av eller lokal
myndighet i sagda sta.t, må beskattas i denna
avtalsslutande stat.

1. Las remuneraciones, incluidas 'las pensiones, cualquiera que sea su beneficiario,
pagaclas, clirectamente o eon cargo a un fondo
especial, por un Estado contratante, una de
sus asociaciones p1fölicas o entidades locales,
un organismo autonomo o persona juriclica de
derecho p1fölico de este Estado, a una persona fisica, en consideracion a servicios
prestados en el ejercicio de funciones de
caracter publico, solo pueden someterse a
imposicion en el Estado contratante del que
proceden tales remuneraciones.
..
2. Las clisposiciones de los Articulos 15,
16 y 18 se aplican a las remuneracioneii y
p.ensiones pagadas por servicios prestados en
relacion eon las actividades comerciales o
industriales, realizadas por un Estado contratante, una de sus asociaciones publicas o
entidades locales.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och
18 av detta avtal äro tillämpliga på vederlag
och pensiöner, som utbetalats för tjänster,
utförda i samband med närings- eller affärsverksamhet, som bedrivits av avtalsslutande
stat, dess administrativa del ·eller lokal myndighet.

Artikel 20
Professor, lärare och studerande
1. Professor eller lärarn, bosatt i avtalsslutande stat, som under en tidrymd ej överstigande två år på inbjudan undervisar vid
universitet, högskola eller annan högre und erv:isningsanstalt eller vetenskaplig forskningsanstalt för att utöva undervisningseller forskning·sverksamhet i sådan inrättning
i denna andra stat, beskattas icke för undervisni'n gen :e ller forskningsverksamheten uppburet vederlag i . denna andra stat.

2. Studerande eller affärspraktikant från
avtalsslutande stat, som vistas i den andra
staten allenast för sin undervisning eller utbildning, skall ej beskattas i denna andra
stat för belopp, som han uppbär till best.ridande av sitt uppehälle, studier eller sin utbildning, därest beloppen i fråga utbetalas
till honom från källor utanför ifrågavarande
stat.

Artikel 21
I cke särskilt nämnda inkomster
Inkomst, som icke uttryckligen nämnts i
fö regående artikel av det.tia avtal,. skall be3 11533/66

Articulo _20
Profesores y estudiantes
1. Un residente de un Estado contratanw
que por invitacion de una Universidad;
Colegio u otro establecimiento de Eusenanza
Superior o de investigacion cientific_a del
otro Estado contratante visite .este otro Estado solamente eon el objeto de ensefiar 0
realizar invesfigaciones cientlficas en · tal
instituci6n, por un periodo que no exceda
de dos afios, no sera gravado .e n este otro
Estado por las remuneraciones que reciba
por tales actividades de ensefianza o investigacion
2. Las cantidades que un estudiante ouna
persona en practicas, que sea o haya sido
anteriormente r esidente de un Estado contratante y q11e se encuentre en el otro Estado
contratante eon el unico fin de proseguir sus
estudios o completar su formacion, reciba
para sufragar sus gast.os de mantenimiento,
estudios o formacion, no se someteran a imposicion en el Estado iiltimamente citado,
siempr,e que tales cantidades procedan de
fuentes de fuera de este Estado.

Articulo 21
Renfos no inencionadas expresainente
Las rent.as de un residente de un Estado
contratante no mencionadas expresamente en
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skattas allenast i den stat, i vilken den som
uppbär inkomsten är bosatt.

los Articulos anteriores, solo pueden someterse a imposicion en este Estado.

Kapitel 21

Capltulo IV

Beskattning av förmögenhet

Imposici6n sobre el patrimonio

Artikel 22
Förmögenhet

Articulo 22
Patrimonio

1. F'ast egendom, som definierats i artikel 6 punkt 2 av detta avtal, må beskattas
i den avtalsslutande stat, i vilken eg•endomen
är belägen.

1. El patrimonio constituido por bienes
inmuebles, seglin se definen en el pärrafo 2
del Articulo 6, puede someterse a imposicion en el Estado contratante en que los
bienes esten sitos.
2. El patrimonio constituido por bienes
muebles que formen parte del activo de un
establecimiento permanente de una empresa,
o por bienes muebles que pertenezcan a una
base fija utilizada para el ejercicio de una
actividad profesional, puede someterse a imposicion en el Estado contratante en que el
establecimiento permanente o la base fija
esten situados.
3. Los buques y aeronaves dedicados al
träfico internacional y los activos, que no
sean bienes inmuebles, afectos a su explotacion, solo pueden someterse a impo~icion en
el Estado contratante en que est e situada la
sede de direccion efectiva de la empresa.
4. Todos los demäs elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposicion en
este Estado.

2. Lös egendom, som utgör driftkapital
som är hänförlig till ett företags fasta driftställe eller ansluter sig till en stadig'Varande
anordning· för utövandet av yrkesverksamhet,
må beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.
3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i
internationell trafik ävensom lös egendom,
som är hänförlig till nyttjandet av sådana
fortyg och luftfartyg, beskattas allenast i den
avtalsslutande stat, i vilken företaget i fråga
har sin verkliga ledning.
4. Alla andra slag av förmögenhet som
innehavas av person bosatt i avtalsslu'tande
stat, beskattas allenast i denna stat.

.
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Kapitel V

Capitulo V

Metoder för eliminering av dubbelbeskattning

Disposiciones para evitar la doble
imposici6n

Artikel 23
Förfarandet för förhindrande av dubbelbeskattning 1. Då 1en person, bosatt i avtalsslutande
stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten eller innehar förmögenhet i
denna andTa stat, som enligt bestämmelserna
i detta avtal må beskattas i denna andra stat,
skall den förstnämnda staten, därest icke bestämmelserna i punkt 2 av denna artikel
annat föranleda, medgiva som :avdrag från
skatt på inkomst eller förmögenhet ett belopp,
som motsvarar den del av skatten på inkomsten eller förmögenheten, vilken propor-

Articulo 23
Mctodos para evitar la doble imposici6n
1. Cuando un residente de un Estado
contratante obteng·a rentas o posea bienes
que, de acuerdo eon las disposiciones del
presente Convenio puedan someterse a imposicion en el otro Estado contratante el
.
primer
Estado, salvo lo dispuesto en' el
pärrafo 2 siguient~, deducirä del impuesto
sobre la renta o del impesto sobre el patrimonio un importe igual a la fraccion de
impuest o correspondiente, segun el caso, a
las rentas r·ecibidas del otro Estado contra-

tionellt hänför sig till den i den andra avtalsslutande staten inflytande inkomsten eller
den där belägna förmögenheten.
2. Då i avtalsslutande stat bosatt person har inkomst, som i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 10, 11 och 12 i detta
avtal må beskattas i den andra staten, slmll
den förstnämnda staten från sagda persons
skatt på inkomst medgiva ett avdrag, motsvarande det skattebelopp, som erlagts 1 den
andra avtalsslutande staten. Avdraget må
dock icke överstiga beloppet av den del av
skatten, beräknad utan dylikt avdr ag, som
belöper sig på från den andra staten förvärvad inkomst.
3. Har i fråga om skatt på dividender,
räntor och royalty, vilka härrör av lån •eller
utlåning, på grundvalen av den avtalsslutancle statens inre lagstiftning beviljats fullständig befri1else eller nedsättning, skall den
andra avtalsslutande staten med tillämpning
av bestämmelserna i punkt 2 denna artikel
avdraga från sin skatt ett belopp motsvar ande den skatt, som borde ha uppburits,
om sådan befrielse ej medgivits.

tante o al - patrimonio poseido ·en :este otro
Estado contratante.

Kapitel VI

Capltulo VI

Särskilda för eskrifter

Disposiciones especiales

Artikel 24
Förbud mot diskriminering

Articulo 24
N o discrirninaci6n

1. Medborgare i avtalsslutande stat skola
icke i den •andra staten bliva föremål för
någon beskattning eller någon därmed sammanhängande förpliktelse av annat slag eller
mer tyngande än medborgarna i den senare
staten under samma förhållanden.

1. Los nacionales de un Estado contratante no serän sometidos en el otro Estado
contratante a ning(m impuesto ni obligacion
relativa al mismo que no se exijan o que sean
mas gravosos que aquellos a los que esten
o puedan estar sometidos los nacionales de
este ultimo Estado que se encuentren en las
mismas condiciones.
2. El termino "nacionales" significa:
a) todas las personas flsicas que pose an
la nacionalidad de un Estado contratante ;
b) todas las personas juridicas, sociedades
de personas y asociaciones, constituidas eon
arreglo a las leyes vigentes en un Estado
contratante.
3. Un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado contratante tenga en
el otro Estado contratante no serä sometido
a imposicion en este Estado de manera menos

2. Uttrycket "medborgare" innefattar:
a) alla fysiska personer, som äro medborgare i avtalsslutande stat;
b) alla juridiska personer och sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande lag
i avtalsslutande stat.
3. Beskattningen av iett fast driftställe,
som företag i avtalsslutande stat har i den
andra staten, skall i denna andra stat icke
vara mindre fördelalrtig än beskattningen av

2. Cuando un residente de un Estado
contratante obtenga rent.as que, de acuerdo
eon las disposiciones de los Articulos 10,
11 y 12, puedan someterse a imposivion en
el otro Estado contratante, el primer Estado
deducirä del impuesto sobre las rent.as de
esta persona una cantidad igual al impuesto
pagado en el otro Estado contratante. Sin
embargo, esta deduccion no pu,ede exceder de
la parte del impuesto, computada antes de la
deduccion, correspondiente a la renta obtenida en el otro Estado contratante.
3. Para la aplicacion de lo dispuesto ·en
el pärrafo 2 de este Articulo, cuando sea de
aplicacion una exencion total o parcial de
los impuestos exigibles sobre los intereses de
emprestitos o prestamos, dividendos y cänones, concedida por la legislacion interna de
uno de los Estados contratantes, el otro Estado contratante deducirä de la cuota impositiva que corresponderfa pagar en dicho Estado, una cantidad igual al impuesto que
corresponderia pagar en el Estado que concede la exencion, si tal exencion no existiese.

.
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företag i den andra staten, som bedriva
liknande verksamhet.
Denna bestämmelse skall icl'1e anses medföra förpliktelse för avtalsslutande stat att
medgiva personer bosaitta i den andra avtalsslutande staten sådan rätt ·t ill personliga
avdrag vid beskattning,en, skattebefrielser
eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som
niedgives personer, bosatta i den förstnämnda
staten.
4. Företag i avtalsslutande stat, vars kapital direkt eller indirekt antingen · helt eller
delvis äges av en ~ den andra avtalsslutande
staten bosatt person eller av där bosatta eller
varöver sagda personer på nämnt sätt bestämmer, må icke i den förstnämnda staten
påföras andra eller tyngre skatter eller till
beskattningen anslutna förpliktelser än andra
liknande företag i sagda stat äro eller kunna
bli underkastade.

favorabde que 1as empresas de este ultimo
Estado que realicen las mismas actividades.
Esta disposici6n no obliga a un Estado
contratante a conceder a los residentes del
otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones de impuestos que otorgue a sus propios residentes
en consideraci6n a su estado civil o cargas
familiares.

5. Bestämmelserna i denna artikel äga
tillämpning i fråga om samtliga i detta avtal behandlade skatter.

4. Las empresas de un Estado contratante,
cuyo capital este, en todo o en parte, poseido
o controlado, directa o indirectamente, por
uno o mas residentes del otro Estado contratante, no seran sometidas en el Estado contratante citado en primer lugar a niglin .impuesto ni obligaci6n relativa al mismo que
no se ·e xijan o que sean mas gravosos que
aquellos a los que esten o puedan estar
sometidas las empresas similares del primer
Estado.
5. El presente Artfoulo es de aplicaci6n
a todos los impuestos comprendidos en este
Convenio.

Artikel 25

Articulo 25

Överenskommelse[ örfarande

Procedimiento amistoso

1. Cuando un residente de un Estado
contratante considere que las medidas tomadas por uno o ambos Estados contratantes
implican 0 puedan implicar para el un gravamen que no este. conforme eon el presente
Convenio, eon independencia de los recursos
prev.istos por la legislaci6n nacional de los
Estados, podra someter su caso a la Autoc
ridad competente del Estado contratante del
que es residente.
2. Esta Autoridad competente, si la recla2. Om den behöriga myndigheten finner
framställningen grundad, men ej själv kan maci6n le parece fundada y si ella misma no
åvägabringa en tillfredsställande lösning, esta en condiciones de adoptar una soluci6n
skall myndigheten söka lösa frågan genom satisfactoria, hara lo posible por resolver la
ömsesidig överenskommelse med den behöriga cuesti6n mediante un acuerdo amistoso eon
myndigheten i den andm avtalsslutande sta- la Autoridad competente del otro Estado
ten så att en mot detta avtal stridande be- contratante, a fin de evitar la imposici6n que
no se ajuste a este Convenio.
skattning undvikes.
3. Las Autoridades competentes de los
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsEstados
contratantes haran lo posible por
slutande staterna skola ·eftersträva att genom
ömsesidig överenskommelse undanröja svårig- resolver mediante acuerdo amistoso las difiheter eller tvivelsmål, som uppkomma rö- cultades o disipar las dudas que plantee la
rande tolkningen eller tillämpningen av detta interpretaci6n o aplicaci6n del presente Conavtal. De kunna jämväl föra förhandlingar v.enio. Tambien podran ponerse de acuerdo
om förhindrande av dubbelbeskattning i så- para tratar de evitar la doble imposici6n en
los casos no previstos en el mismo.
dana fall, som ej omfattas av detta avtal.

1. Avser i avtalsslutande stat bosatt person att i endera av båda staterna vidtagits
åtgärder, som för honom medfört ieller
komma att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, må han, oberoende av de
i berörda staters interna lagstiftning honom
förbehållna rättsmedlen, göra framställning i
saken hos behörig myndighet i den stat, i
vilken han är bosatt.
1

.
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4. De behöriga·myndigheterna i de 1avtalsslutande staterna må i det syfte som avses i
de föregående punkterna, för att uppnå avtal
r ådgöra direkt med varandra. Ifall muntliga
överläggningar förefalla att underlätta en
överenskommelse, må sådana överläggningar
äga rum i en kommission, bestående av representanter för de · behöriga myndigheterna
de båda avtalsslutande staterna.

4. Las Autoridades competentes de los
Estados contratantes podran comunicarse
directamente entre si a fin de lograr los
acuerdos a que se refieren los parrafos anteriores. Cuando se considere que estos acuerdos pueden facilitarse mediante contactos
personales, el intercambio de puntos de vista
podra realizarse en el seno de una comisi6n
compuesta por representantes de las Autoridades comp.etentes de ambos Estados contratantes.

Artikel 26
Diplomater · och konsuler

Articulo 26
F'uncionarios diplomciticos y consulares

Detta avtal berör icke sådana privilegier i
beskattningshänseende, vilka enligt folkrättel_ls al!männa regler eller jämlikt föreskrifter i särskilda överenskommelser tillkomma
diplomatiska eller konsulära tjänstemKn.

Las disposiciones del presente Convenio
n? afectan a los privilegios fiscales que
d1sfrutan los funcionarios diplamaticos o consulares de acuerdo eon los principios generaJes del Derecho Internacional o en virtud de
acuerdos especiales.

Artikel 27
Utbyte· fJV upplysningar

Articulo 2T
Intercarnbio de inforrnaci6n

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skola ömsesidigt utbyta
upplysnii1gar, ·v ilka äro erforderliga för att
genomfö~·a ~etta _ avtal samt upplysningar om
de ·1agar.; ri;:· de : avtalsslutande staterna, som
gälla i det:ta avtal avsedda skatter, i den mån
be.skattning ~~ på .grund av dem beröras av
d~ta. . aytal. Mlar sålunda utbytta upplysningarna; , skola :;hållas heml~ga och må yppas
endast för myndigheter och personer, vilka
d:et· åligger --att fastställa eller uppbära dessa
skatter.
2. Bestämmelserna i punkt 1 skola likväl
icke tolltas 'så;· att de skuJle förplikta avtalsslutande stat att:
· a) vidtaga · administrativa åtgärder, som
icke · stå' li överensstämmelse med dess eller
den andra statens lagstiftning eller admin:istrativa . praxis;
1i) lä~~ upplysningar, villca inom gränserna · för lag eller normalt administrativt
förfarande icke kunna införskaffas i den ena
eller den andra avtalsslutande staten;
c) lämna upplysningar, villrn skulle blotta
till affärsverksamhet hänförlig hemlighet
eller en industri!- eller yrkeshemlighet eller
ett förfaringssätt eller upplysningar, vilka
slrnl1e skada dtn allmänna ordnin<Yen (orden
publico) .
'"'

1. Las Autoridades competentes de los
Estados contratantes intercambiaran las informaciones necesarias para la aplicaci6n del
presente Convenio y de las leyes internas de
los. Estados contratantes relativas a los impuestos comprendidos en el mismo. que ·se
exijan de acuerdo eon el. Las informaciones
asi intercambiadas seran mantenidas secretas
y no se podran revelar a ninguna persona o
Autoridad que no este encargada de la liquidaci6n o recaudaci6n de los impuestos objeto
del presente Convenio.
2. En ningun caso, las disposiciones del
parrafo 1 obligan a un Estado contratante a:

, . ,. - ._
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a) adoptar medidas administrativas . contrarias a su legislaci6n 10 practica administrativa o a las del otro Estado contratante ·
.

'

b) suministrar informaci6n que no se
pueda obtener sobre la base de su propia
legislaci6n o practica administrativa normal
o de las del otro Estado coritratante;
c) transmitir informaciones que reveLen
un secreto comercial, industrial, de negocios
o profesional o un procedimiento comercial o
industrial, o informaciones cuya comunicaci6n sea contraria al orden publico.

' II
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Artikel 28
Ikraftträdandet

Artfoulo 28
Entrada en vigor

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skola så snart som möjligt utväxlas 1 Madrid.
2. Avtalet träder i kra:ft då rati'fikationshandlingarna utväxlats och dess bestämmelser äga för första gången tillämpning:

a) i Spanien: i fråga om skatter, vilka
förfalla till betalning efter den 1 januari det
år som följ~r det näst ,e fter det år då ratifikationshandlingarna utväxlats;
b) i Finland: i fråga om skatter, vilka
förfalla till betalning efter den 1 januari
det beskattningsår som följer näst eft,er det
år då ratifikationshandlingarna utväxlats,
eller därefter.

1. El presente Convenio sera ratifica<lo
y los Instrumentos de ratificaci6n seran intercambiados en Madrid lo antes posible.
2. Una vez intercambiados los Instrumentos de ratificaci6n el Convenio entrara en
vigor y sus disposiciones se aplicaran por
primera vez:
a) En Espaiia : para los impuestos que se
devenguen a partir del 1 de Enero del aiio
siguiente a aquel en que se hayan intercambiado los Instrumentos de ratificaci6n;
b) En Finlandia: para los impuestos que
se devenguen el afio fiscal que empieza el
1 de Enero siguiente al afio en gue se hayan
intercambiado los Instrumentos de ratificaci6n o despues de esta fecha.

Artikel 29
Uppsägning

Artfoulo .29
Denuncia

Detta avtal skall förbliva i kraft till dess
detsamma uppsagts av endera avtalsslutande
staiten. Vardera avtalsslutande staten må
på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom
underrättelse senast sex månader före utgången av varje kalenderår. I händelse av
sådan uppsägning skall avtalet upphöra att
vara i kraft:
a) i Spanien: i fråga om skalt.ter, vilka
förfalla till betalning efter den l januari
det år, som följer näst :efter uppsägningsåret.
b) i Finland: i fråga om skatt1er, vilka
förfalla till betalning .e fter den 1 januari
det beskattningsår som följer näst efter uppsägningsåret, eller därefter.
Till bekräftelse härav ha undertecknade
befullmäktigade ombud undertecknat detta
avtal och försett detsamma med sina sigill.
Som skedde i Helsingfors den 15 november
1967 i tvenne exemplar på finska och spanska
språket, vilka båda texter äga lika vitsord.

El presente Convenio p.e rmanecerä en
vigor hasta que se denuncie por uno de los
Estados contratantes. Cualquiera de ellos
podra denunciarlo por via diplomatica, comunicandolo al menos eon seis meses de antelaci6n a la terminaci6n de cada afio natural.
En tal caso, el Convenio dej ara . de tener
efecto :
a) En Espaiia: para los impuestos que
se devenguen a partir del 1 de Enero del
afio siguiente a aquel en que se iefectue la
denuncia;
b) En Finlandia: para los impuestos que
se devenguen el aiio fiscal que empieza el
l de Enero siguiente al afio en que se
efectue la denuncia o despues de esta
fecha.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios
nombrados han firmado y sellado este Convenio.
Hecho en Helsinki en idiomas espafiol y
fines en doble ejemplar, haciendo fe ambos
textos igualmente, el 15 noviembre 1967.

Äke Frey

Manitel Viturro

Hallituksen esitys Eduskunnalle Espanjan kanssa tulon
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä.
Eräiden tafouselämän järjestöjen t'O>ivomu!lraesta tehtiin Suomen puole1ta V'UJoona
1964 ·aloite tul!rnn ja omaisuuden kaksinlkertaisen 'Ver0tt~sen ·estämiistä fa.ii!w~titava.n sopimu!kisen s:ohnirrniis:elkisi Espanjan ikanssa. MoJiempien mai.den asettamiien n euvortJtelUJkuntiien
väliilä käytiin asiassa m:aaliskuussa 1966 n euviottcl uja Madridissa. Neuvotteluj en tclolk:1sena parafo~in siopirrnrushmnnos, joka sen
jäUmen, kun sitä oli 1erä±liä osiJta:a n ltäydenn,etty, allekirjoi.tettiin Helsingi1ssä 15 päi:vänä
ma.rraisllnmta 19·67.
Veroso1p imus s;euraia varsin h:arvoin porilkJ\:leulksi.n Euroopan 1taroudel:lis ei1 yhtei:styö- ja
kehitysjärj'estön (OECD) verokomitean iliaarti.ma:a so•pimusluoinnoista, ja 1o:ni se mi'l tei siamansiisältöinen kuin Norjan ja Espa.njan
vuionna 1963 soJm]titu verrns1opimus.
So1pimulrnen pääsääntönä siten on, etitä
tu!losta viero:te:taan siinä sopimusvaltiossa,
mimä tull0tn saaja 'l IBUU ( esirrn. 7 m:1 t. "Liiketu1o" ja 21 1a rt. "Erilkseen main.itisemaltitomat
1tu:lort"). Vero1tulksellwta l mrtipailkkaa (4 art.)
ja muut määritelmiä ikoolkevat arti!klait, kuten
!kiiniteän toimi paiika.n ik:äsit:e (5 art.), vasit aavat myös edellä ma:initun mallisopimuiksen
mäJäräyksiä.
Va[ri.intunutta käyitäntöä 1Seuraavart adinlteäs:tä omaisuudesta saadun rtul'O>n (6 art.),
il.i:iketuloin (7 art.), meri- ja ilmakuljetulksista
saadun tul,orn (8 1a rt.), 1kornserniyri1tyiste:n tulon (9 art.), myy;ntivo:iltolll (13 a1'i.) ja ornaisuuden (2'2 art.) verottamisita kos!k:evat määräyiklset. Sama ik:o1s[rne sopimwksen VI luvun
1eriltyisiå määräyITIBiä, kuten syrjinnä.n kieltämiistä (2.4 ,a;rt.), iso1vintomenetJtelyä (25 art.),
tiietojen vaihitamis1ta (26 art.) seJkä diplomaa,trtBja ja konsu1·eita (27 art.).
lVIyös osingon ja 1foo,roin vierolttamisen kohdailta ·oiTh so~ilffi!Uiksiem. ikatsottava vasitaavan vallitsevaa lkäytäntöä siilinä, etitä vemtus:oriJmus
on peria:a1tteessa S'a ajan asuinvaltioUa lliih.devaltion pidättäesisä 'Oikeuden kantaa fähteellä
1
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tieJtty vero. Osingosrta lähteeUä kannelttava
1ähdevero on yleisesti 1k äytetty 15 %:n ·vero
osingon ik!olk:onajsmäärästä, ja on vastaava
lähdevel'O ity.täryhtiösuhteoosa 10 % mallisopimu'k:sen fässä tap.auiksessa suo1sibtaessa 5 %:n
fähdevema. Emäyhtiöetuuden ehtona ö[eva
omis tuslkynnys on 25 % •ernäyhtiön osak:epääoma:sta. Koroffi;a perittävä 10 %:n lähdevero
vastaa selk:in edeillä mainitun mallisiopimuiksen suositusita.
Roja1ti1en (12 art.) !kohdalla 'on tava.nomaisesta näfu:okannasta poi:kettu Espanjan ehdortuik!sesta siten, ·eJttiä maJksava maa voi periä
enintää.n 5 %:n si.mrui:sen lähdev,eron. Suomi
on eräissä aiika.isemmissa vierooopimuksissaan
hyvä!k synyt lähdevernn myös rojalti.en kohdaUa. Itävalla.n v·eroisopimuksessa lähdevero
peritään 10 %:n suuruisena, mutta vain
rtyrt::äryhtiösuhteessa ooiäyhtiöUe menevästä
roja~tista ja ,omisituskynnyiksen ollesisa 50 %
.ty:täryhitiön [rantapääomasta. L1ähdeveroa peritään myös Israelin sopirnuksen mukaan
25 %: n ja Yhdistyneen Arabitasava.1lan ve:ro•
sopirrnUik!Sen perusteclla Egyp<tissä 15 %:n
suuruise.n'a.
}fonikilölkohtaisesta työs.tä 1saaitua ;Jmrvaoota
fooS!rnvaJt määräyikset va:staavat yleistä käyrtänt.öä (14-20 art.). Miltei ainoana poilkikeuiksena mainitfaikoO'Il, että vapaa.n ammaitin
harjoittajien ryhmään (14 art. 2. kohta)
Hsätty "välittäjät" (agenites mediadores).
Molemmat sopimusvaltiot sovelta.vat kaksinlkertais1en verotulksen vält.tämisessä (23 art.)
vapautu1smeneiteJ.mä:ä, jonka mukaan verovelvollisen ko1tivailitio vähentää 1omasta vierostaan
S'en ve:mn osan, mikä vastaa toisessa sopimus·va1tiossa saa/tua tuloa tai: 1siellä oJevaa omaisuutta. T·avanomaise:na poikfoeuiksena O'Vat
Hrkkuvasita pääomasta saadut tu1ot, kuten
osingot, [mmt ja roja1Jtit. Saajan asuinmaa
vähentää omasta verostaan sopimUJSmääräylksessä mainitulla rajo~.tuikseUa lähdevaltiossa
,peri/tyn veroo määrä.n, Eräänä 1so.pimukse:n
1

