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ikrafttr~~c:si .. nde i landslrn1Jet Aland till de 

delar sa6rla avtal innebär avvikelse fr.:n 

sj t:.l vstyrelsels.c;en, under föru tsi.ittnint.:; c:tt 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Sta
ter angående inkomst- och förmögenhetsskatter. 

Överenskommelsen av den 3 mars 1952 mel
lan Finland och Amerikas Förenta Stater för 
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
nch förhindrande av kringgående av skatt 
\Fördr.ser. 16/1952) har blivit föremål 
för ren växande kritik. I fråga om beskatt
ningen av fysiska personer har orsaken till 
missnöjet varit särskilt den, att kommunal
skatten i Finland inte har ingått bland de 
skatter som omfattas :av överenskommelsen. 
Detta har inneburit att löneinkomst, som 
förvärviats under vistelse i Förenta Statierna, 
alltid blivit föremål för kommunal beskatt
ning när vederbörande ansetts bo i Finland. 
Situationen har yttermera försvårats genom 
att den som vistats längre tid än 183 dagar i 
F örenta Staterna och där blivit slrnttskyldig 
för sin löneinlmmst har varit berättigad att 
vid den statliga beskattningen i Finland från 
sin skatt avdraga högst det belopp han beta
lat i skatt i Förenta Staterna. På grund av 
skillnaden i 1evnadsstandard har personer 
som i Förenta Staterna förtjänat nästan en 
minimilön nödgats beta1ia kännbara skatter 
i Finland. Härvid har den låg·a skatt som 
betalats i Förenta Staterna medfört endast 
en relativt obetydlig lindring. 

Artikel XV punkt 1 b i den gällande 
överenskommelsen har på grund av att den 
är svår att förstå föranlett avvikande tolk
ningar i olika delar av landet. Härav har 
särskilt de blivit lidande som arbetar i För
enta Staterna såsom lärare, studerande, prak
tikanter eller i andra motsvarande sysslor. 
Också olika organisationer, sådana, som Fin
lands Sjuksköterskeförbund och Finland
Amerika-Föreningen, har fäst uppmärksam
het vid detta missförhållande. 

Ett annat föremål för kritik har varit de 
pensioner, som fysiska personer erhållit i 
F örenta Staterna inom ramen för social
skyddet och som i regel utgör beskattnings-
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bar inkomst i utbetalningslandet. Socialför
säkringssystemet i Förenta Staterna täcker 
också en stor del av de pensioner som betalas 
på grund av privata arbetsförhåUanden. 
Därför har enligt definitionen på pension i 
överenskommelsens nuvarande ordalydelse 
pensioner, som grundar sig på privat an
ställning, beskattats i Finland, ehuru de be
talats på grundval av pensionsbeslut, som 
meddelats av v1ederbörande myndigheter i 
Förenta Staterna. Detta har utöver ållders
pensioner gällt också pensioner till änlror och 
värnlösa. I fråga om värnlösa har en ändring 
av rättspra.'Cis uppnåtts för några år sedan. I 
övrigt är frågan alltjämt beroende av tolk
ning och därför otillfredsställande löst. 
Särskilt när det gäller ålderspensioner har 
Finlands representationer i Förenta Sta
terna ständigt fått besvara förfrågningar i 
denna sak. Många mottagare av ålderspen
sioner skuUe nämligen vara beredda att till
bringa åtminstone en del av sina pensionärs
år i sitt forna hem1and, om de inte skulle 
behöv1a betala skatt i Finland för sina ålders
pensioner, som i Förenta Staterna utgör 
skattiefri inkomst. I samband med det senaste, 
förnyade skatteavtal som Sverige ingått med 
Förenta Staterna fastslogs i Sverige skatte
friheten för pensioner av detta slag genom 
en till avtalet ansluten skriftväxling mellan 
finansministerierna i de berörda länderna. 

Svårigheterna att tolka bestämmelsen om 
royalties i artikel VIII i överenskommelsen 
har befunnits medföra olägenhet för de 
ekonomiska relationerna mellan de båda län
derna. Enligt rådande beskattningspraxis har 
tekniska royalties, som betalats från Finland 
till Förenta Staterna, i regel i Finland an
setts vara slmttefria. Däremot har motsva
rande royalties, som erlagts från Förenta 
Staterna till Finland, i Förenta Staterna 
utgjort skattepliktig inkomst. Denna fråga 
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har haft en avsevärd betydelse för producen
ter i Finland då man beaktar den import av 
teknisk kuns:kap och färdighet från Förenta 
8taterna som pågår i olika former. De 
royalties som betalats för denna import har 
utgjort den största delen av de royalties som 
från Finland betalats till utlandet. I interna
tionella sammanhang tillämpas allmänt i fråga 
om royalties bestämmelsen i Organisationens 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
( OECD) modellavtal, enligt vilken royalties 
är beskattningsbar inkomst endast i mot
tagarens Land. 

Såsom ovan redan anfördes har det för 
Finl1ands del också varit svårt att to1ka 
artikel XV i öv,erenskommelsen, som gäller 
föl'lhindrande av dubbelbeskattning. Det har 
därför ,ansetts nödvändigt att den pl'leciseras. 

Initiativet till en revidering av överens
kommelsen togs · från finsk sida redan år 
1966. Ärendets bel'edning i Förenta Staterna 
krävde emellertid sin givna tid och under
handlingar i saken kunde därför inledas i 
Helsingfors först i september 1967. De slut
fördes i mars 1968. På grund av de många 
nya definitioner och begrepp som förekom
mer i avtalstexten, måste dess översättning 
till finska ägnas särskild omsorg. Avtalet 
lmnde därför undertecknas först den sjätte 
mars 1970. 

Den viktigaste reformen bör anses vara 
den, att de i artikel 1 i avtalet avsedda 
skatter som utgår i Finland nu omfattar, ut
över motsvarande inkomstskatt, även för
mögenhetsskatt, kommuDJalskatt och sjömans
skatt. Ehuru avtal·et annars inte avviker från 
de principer som allmänt tillämpas i inter
nationella skatteavtal, avviker det i fråga 
om sin uppbyggnad och sina formuleringar 
på många punkter från det modellavtal som 
utarbetats av OECD. En av de viktigaste 
faktorer som föranleder avvik·elser är den 
av Förenta · Staterna i sin interna lagstift
ning alltjämt följda principen, att huvud
regeln är att landet beskattar sina egna med
borgare på grundval av deras totala inkomst, 
obe_roende av deras boningsort. Denna princip 
framgår klart av al'tikel 5, punkt 1 i avtalet, 
vari skiattelättnad beviljas person som är 
.bosatt i Förenta Staterna och 1enkannerligen 
medborgare i Förenta Staterna. I artikel 3 
i avtalet har emellertid i övel'ensstämmelse 

-~ed OECD:s modellavtal upptagits en defi
nition av begTeppet beskattningsteknisk hem-

ort, vilket till sin ordalydelse följer modell
avtalet, men samtidigt innehåller några till
lägg, som föran:1eds av Förenta Staternas 
lagstiftning. 

Förenta Staternas interna lagstiftning 
föranleder också, :att avtalet inneihåller de
taljerade föreskrifter angående de allmänna 
bestämmelserna om beskattning (artikel 4) 
samt om inkomstkälla (artikel 6) . Dessa 
föreskrifter ingår inte i OECD: s mo
dellavtal. Föreskrifter av detta slag har 
ingått i avtal som Förenta StaterTua tidigare 
slutit. De kan emellertid anses ha blivit 
Jängl'e utvecklade i nu föreliggande avtal. 

Det avtalsschema som tidigare allmänt god
tagits, respektive ordalydelsen i den tidigare 
över·enskommelsen, har använts i de artiklar 
som innehåller allmänna definitioner (artikel 
2), bestämmelser om beslkattningen av affärs
inkomst (artikel 8), om fast driftstärrle ( arti
kel 9), sjöfart och luftfart (artih!el 10), as
socierade personer (artikel 11) och om per
sonligt arbete (artiklarna 18 1och 19) samt 
om beskattning av lärare (1artikel 20). Det
samma gäJller i fråga om bestämmelser angå
ende vederlag för offentlig1a uppdrag (artikel 
22) , privata pensioner och livräntor (artikel 
24) samt diplomater och konsuler (artikel 
26). 

Bestämmelserna om förbud mot diskrimi
nering (artikel 7), om inkomst 1av fast egen
dom ( artike~ 15), om försäljningsvinst ( arti
l"el 16), om förmögenhetsskatt (artikel 17) 
samt om ömsesidigt avtalsförfar.ande ( artilml 
28) och utbyte av upplysningar (artikel 29) 
överensstämmer, dels direkt och dels med vis
sa avvikelser i formu1eringarna, med 1allmänt 
tillämpade principer. I fråga om 3 punkten 
i 1artikel 7, vilken gäller förbud mot diskrimi
nering, bör uttryckligen hänvisas till att Fin
lands delegation vid de förhandlingar som 
förts i saken meddelat, att denna föreskrift 
uttryckligen avser att 37 § 2 mom. i då 
gällande lag om inkomst- och förmögenhets
skatt inte fick t illämpas så, att det skulle 
innebära att iett bolag i Finland, villket 
ägs av en person som bor i Förenta Staterna, 
skul1e diskrimineras i jämförelse med ett 
motsvarande finskt bolag. Den anförda tolk
ningen kian, oberoende av ändringarna 
i fråga om förmögenhetsbeskattningen av 
aktiebolag, alltjämt ha betydelse vid den 
beskattningsmässiga behandlingen av avkast
niingien av investerat kapital. 
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I fråga om beskattningen av inkomst av 
s.ik. rörligt kapitall, dvs. dividender (artikel 
12), räntor (artikel 13) och royalties (arti
kel 14) följer avtalet vedertagen praxis. I 
fråga om dividender har överenskommelse 
träffats om en ömsesidig källskatt av 15 % 
av dividendbeloppet. Om dividenden tillfaller 
ett boLag, är källskatben 5 %. När det gärrler 
dotterbolag är emellertid ägandetr·öskeln -
10 % av aktierna - avsevärt lägre än den 
gängse gränsen av 25 % . Till det senare 
fallet ansluter sig dessutom en del andra 
begränsningar, som närmal'e framgår av 
avtal,et. 

För räntor och royalbes uppbäres ingen 
skatt i det land där de uppstår. I fråga om 
royalties är att märka, att de ovannämnda 
preciseringarna har kunnat förverkligas, och 
tekniska royalties beskattas nu enligt avtalets 
klara ordalag endast i mottagarens hem
land. 

Ett av de viktigaste syftena med r•evide
ringen av avtalet var att förbättra lärares 
(artikel 20) samt studerandes och praktikan
ters (artikel 21) ställning i beskattnings
hänseende genom att bealrta skillnaden i 
fråg.a om 1evnadsstandard mellan de båda 
länderna. I fråga om ;alla dessa grupper 
har i avtalet överenskommits om nya, 
detaljerade bestänunelser. Artikel 23 i 
avtalet innehåller de överenskomna bestäm
melserna om de lättnader som tillkommer 
nämnda kategorier av personer och som ut
sträckts till att omfatta även inkomster av 
personligt arbete. Då iett från finsk sida 
framfört förslag om att läraPe samt stude
mnde och praktikanter skulle befrias från 
att betala skatt i det land där de bor inte 
kunde godkännas av Förenta Staterna, fick 
bestämmelsen om skattelättnad den utform
ning den har i artikel 23, 3 punkten. Enligt 
nämnda bestämmelse får personer i dessa 
kategorier från sina skaUepliktiga :inkomster 
avdmga alla resekostnader samt alla sed
vanliga och nödvändiga levnadskostnader, 
vilka uppstått under tillfällig vistelse i det 
a:ndm landet. Genom detta tillvägagångssätt 
kan den i många fall oskäliga praxis som 
tidigaPe tillämpats vid beskattning 1av in
komst, som personer i dessa grupper erhållit 
i Förenta Staterna, frångås. Härvid bör 
ytterligare bealrtas, att artikel 5 i avtalet, 
vilken avser lindring av dubbelskattning, helt 
förnyats. · 
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Den tredje av de uppställda målsättning
arna, vHfoen särskilt berör amerikafinnarna, 
dvs. beska:ttning endast i urspnmgslandet av 
socialskyddsbetalningar, som erlagts av För
enta Staterna, har kunnat förverkligas 
reciprokt genom artikel 25 i avtalet. Här
igenom hindrar inte beskattningshänsyn 
längre pensionärer att för läng'l'e eller kor
tal'e tid flytta till sitt förra hemland. 

I enlighet med vad ovan redan anförts har 
artikel 5, som gäller förfarandet vid lindring 
av dubbelbeskattning, förtydligats och kom
pletterats. En1igt dess 1 punkt kommer 
Förenta Staterna att tillämpa det gott
görelseförfarande som landet i1akttagit re
dan 1enligt den tidigare överellJSlkommelsen. 
Detta innebär 1att skatt, som betalats i Fin
land, gottskrives mot skatt som skall betalas 
i Förenta Staterna. Enligt punkt 2 i samma 
artifoel skall Finland tillämpa den grundsats, 
som landet allmänt omfattat, genom att · från 
den skatt som påföres i Finland bevilja av
drag för den del av skatten som hänför sig 
till inkomst som erhållits i Förenta Staterna 
eller där befintlig egendom (artikel 5 punkt 
2 a). Till denna befrielse ansluter sig ett 
sedvanligt villkor rörande progression (arti
kel 5 punkt 2 d), enligt vilket inkomst som 
el'lhållits i Förent1a Staterna kan bealrtas i 
Finland när den skatteskyldigas skattefot 
fastställes .' 

I fråga om dividender (artikel 5 punkt 
2 b) tillämpar :B..,inland gottgörelseprincipen, 
vilket innebär att den källskatt som i Förenta 
Staterna bet,alats för dividend avdrages från 
den skatt som i Finland utgår på dividenden. 
I följande punkt (punkt 2 c) har överens
kommits om förmån av dotterbolagsförhållan
de, vilken tillkommer finskt bolag, sålunda 
att finskt bolag skall vara befriat från skatt 
på dividend, som det erhållit från ett ame
rikanskt bolag, på samma villkor som om 
dividenden skulle betalas av ett finskt bolag. 

Enligt artikel 31 som gäller ikraftträdande 
träder avtalet i kraft två månader efter ut
växlingen av ratifikationshandlingarna och 
tillämpas i Finland första gången på skatter, 
vilka uppbäres för det skatteår som följer 
efter det år, under vilket ratifikationshand
lingarrra utväxlades. 

I Förenta Staterna tillämpas avtalet i 
fråga om skatteinnehållningar på beilopp, som 
mottages den dag avtalet träder i kraft eller 
därerter, och i fråga om övriga skatter på de 
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ska.tteår som följer -efter det år, under vilket 
ratifikationshandlingarna utväxlades. 

På grund av vad ovan anförts förieslås i 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser i det avtal 
angående inkomst- och f örinögenhets
skatter som den 6 mars 1970 ingicks 

i Washington mellan Finland och 
Amerikas Förenta Stater, vilka kräver 
Riksdngens samtycke. · 

Emedan nämnda avtal innehåller bestäm
melser som hör till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater an

gående inkomst- och förmögenhetsskatter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avtal angående in
komst- ·och förmögenhetsskatter som den 6 
mars 1970 ingicks i Washington mellan 
Republiken Finland och Amerikas Förenta 
Stater skall, såvitt de hör till lagstiftningens 

Helsingfors de.n 29 maj 1970. 

område, vara i kraft såsom om dem överens
kommits. För verkställigheten av nämnda 
bestämmelser erforderliga närmare bestäm
melser utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

URHo Kl'l<f'aNEAI 

Minister för utrikesärendena V~ l h 6 L .e_ 5 & h-, Cbr., 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Amerikas 
Förenta Stater angående inkomst. och för

mögenhetsskatter 

Republiken Finlands President och Ameri
kas Förenta Staters President, 

vilka önskar ingå ett avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning och förhindrande av 
kringgående av skatt, 

har i detta syft,e till sina befullmäktigade 
ombud utsett: 

Republilr.en Finlands President: 

Olavi ll1nnkki 

Republiken Finlands utomordentlige och 
befullmäktige ambassadör i Washington 

och 

Amerikas Förenta Staters President: 

WiUiam P. Rodgers 

Amerikas Förenta Staters minister för 
utrikesärendena 

vilka har överenskommit om följande ar
tik1ar: 

Artikel 1 
I avtalet avseddn skatter 

1. De skatter, på vilka detta avtal rtill
lämpas är: 

a) I Amerikas Förenta stater: förbunds
statens inkomstskatt ( the F·edera1 Income 
Tia.'\:), som uppbäres enligt Förenta Staternas 
skattelag (Internal Revenue Code) och som 
i det följande benämnes "skatt i Föventa 
Stia.tema", men som icke omfattar personlig 
holding-bolags skatt (Personal Ho[ding Com
pany Tax) och ej heller skatt på grund av 
ackumulemde inkomster (Accumulated Earn
ings Tax) , sam.t 

b) i Finland: 

5 

CONVENTION 

between the Republic of Finland and the 
United States of America with respect 

to taxes on income and property 

The President of the Republic and of Fin
land the President of the United States of 
America, desiring to conclude a convention 
for the avoidance of double taxation of 
income and property and the prevention of 
fiscal evasion ha ve appointed for that purpose 
as their respective Pleni potentiaries: 

1The President of the Republic of Finland: 

Ola vi 111 imk,ki, 

Ambassador Ext:r:aordinary and Plenipotenti
ary of the Republic of Pinland a.t 

Washington, 
and 

The P.resident of the United States 
of America: 

William P. Rogers, 

Secretary of State of the United StatJes of 
America, 

who have agreed upon the following 1articles: 

Article 1 
Taxes Covered 

1. The itaxes which are the subject of the 
present Convention are: 

a) in the case of thc United St.ates, the 
Federal income ta..'C, imposed by the Internal 
Revenue Code, hereinafter referred to as the 
"United States tax'', but not including the 
United States personal holding company tax 
and accumulated earning-s tax, and 

b) in the case of Finland: 
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i) inkomst- och förmögenhetsskatten til1 
staten; 

ii) kommunalskatten; 

iii) sjöm:ansskatte11, 
vilka i det följande benämnes "skatt i Fin
land". 

2. Avtalet sikall tillämpas på allia ·skatter 
av samma eller väsentligen ikartat slag, vilka 
införes utöver eUer i stället för de närva
rande utgående skatterna. 

3. Artikel 7 i detta avtal (förbud mot 
diskriminering') tillämpas på alla slag av 
nationella, inom de1stat gällande samt lokala 
skatter. 

Artikel 2 

Allmännct clefi1iitioner 

1. Såframt icke av saksammanhanget an
nat följer, avses i detta avtal med 

a) uttrycket "Förenta Staterna" Amerika.s 
Förenta Stater och, då uttrycket användes j 

geografisk bemärkelse, det.tas delstater samt 
distriktet Odlumbia ; 

b) uttryciket "Finland" Republiken Fin
land; 

c) uttrycket "avtalsslutande stat" och "den 
andra avta.lsslutande staten" Finland ·el~1er 
Förenta Staterna allt efter vad saksamman
hanget förutsätter; 

d) uttrycket "person" fysiska personer och 
bo1ag samt alla andra sammanSlutningar av 
fysiska personer; 

e) i) uttrycket "bolag i Förenta Staterna" 
bolag och varj·e am1an sammanslutning, vil
ken i Förenta Staterna i beskattningshän
seende betraktas som samfund och villm 
grundats eller organiserats i enlighet med 
Förenta Staternas, delstats eller distriktet 
Columbias lagar; samt 

ii) uttrycket "finskt bolag" eller "bolag i 
Finland" bolag och varje annan samrnanslut
ning, villren i Finland i beskattningshän
seende behandlas som samfund och viLken 
grundats eUer organiserats i enlighet med 
finsk lag ; 

f) uttrycket "behörig myndighet": 
i) för Förenta Staternas del statssekrete

raren i finansdepartementet eiJ.ler av honom 
befullmäktigad ställföreträdare, samt 

ii) för F inlands del finansministeriet eller 
av detta befullmäktigad representant; 

i) the State (nationalj income and capital 
tax ( "tulo- ja omaisuusvero"), 

ii) the Communal ta."'{ ( "kunnallisvero"), 
and 

iii) the Sailors' tax ("merimiesvero"), 
hereinafter referred to as the "Finnish tax". 

2. The Convention shall also apply to any 
identical or substantiallv sirnilar taxes which 
are subsequently impos~d in addition to, or 
in place of, the existing taxes. 

3. For the purpose of Article 7 (Non
discrimina:tion), this Convention shall also 
apply to taxes of every kind and to those 
imposed at the national, state, and local level. 

Article 2 

General Definitions 

1. In this Oonvention, unless the context 
otherwise r.equires: 

a) the term "United States" means the 
United States of America and when us·ed in 
the geograplucal sense means the States 
thereof and the District of Columbia. 

b) The tr:;:-m "Finland" means the Republic 
of ]'inland. 

c) The t erms "a Oontracting State" or 
"the other Contracting State" means Fin
land or the United States, as the context 
requires. 

d) The term "person" comprises an indi
vidual or a corporation, or any other body 
of individuals or persons. 

e) i) The term "United States corporation" 
or "corporation ·of the United States" means 
a corporation or any entity treated as a 
corporation for United States tax purposes, 
which is created or organized under t.he laws 
of the United States or any State thereof or 
the District of Columbia; and 

ii) the term "Finnish corporation" or 
"corporation of Finland" nrnans a corporation 
or any entity treated as a corporation for 
Finnish tax purposes, which is created or 
organized under the laws of Finland. 

f) The term "competent authority" means: 
i) in the case of the United States, the 

Secretary of the Treasury or his delegate, 
and 

ii) in the case of Finland, the lVIinistry 
of Finance or its authorized representative. 

g) uttrycket "stat" varje nationell stat 
oberoende av huruvida den är 1en av de av~ 
talsslutande staterna. 

2. D. avtalsslutande stat tillämpar detta 
avta~' .. s~rall, såvitt icke av sammanhanget an
nat f?lJer, .:arj: dä1:i förekommande uttryck, 
var~ ~nnebord icke i detta avtal annorlunda 
ang1v1ts, anses ha den betyde1se, som ut
trycl~et ~iar enligt den ifrågiavarande statens 
lags~Iftnmg rörande sådana skatter, som iav
ses ~ <lett~ avtal. Utan hinder av föregåiende 
memng ma de avtalsslutande staternas vieder
börande myndigiheter för förhindmnde av 
dub_belbeskattning eller för främjande av 
vaqe annat detta avtals syfte överenskomma 
om i:ttrycks betydelse i detta av.tal, såframt 
e~t sadant uttrydks betydelse enligt den ·ena 
f?rdragsslutande partens lagstiftning skilj·er 
sig från betydelsen enligt den andra för
drag·sslutande partens lag1Stiftning. 

Artikel. 3 

Beskattningstekn-isk hemort 

1. Uttrycket . "i Finland bosatt person" 
avser: 

a) finskt bolag och 
b) varje annan person (förutom bolag och 

anna~ s_ammanslutning, vilken emigt finsk 
lagst1ftrung anses som samfund), som i be
skattningshänseende är bosatt i Finland men 
då fråga är om person som verkar ~åsom 
b?lags.~n3:11 ieller såsom innehavare av fiducia
risk ~att1g'het li~väl en:last i den omfattning 
som mkomst, vi'lken sa.dan person i denna 
egenskap uppburit, beskattas såsom en i lan-
det bosa;tt persons inkomst. · 

2. Uttryclmt ''i Förenta Staterna bosatt 
person" avser: 

a) bolag i Förenta Staterna och 
b) varje 3lman p~rson (förutom bolag och 

annan sammanslutmng, som enligt Förenta 
Staterna~ l~'. anses som samfund), som i 
beskattmngsha.nseende är bosatt i Förenta 
Staterna, men då fråga är om person som 
verkiar såsom bolagsman eller så;om inne
~iavave av fiduciarisk rättighet likväl enda.st 
1 den oi:ifattning som inkomst, vilken sådan 
perso

0
n I den~a egelll'Jkap uppburit, beskat

tas s~?m ·en_ 1 landet bosatt persons inkomst. 
3. Ar fysisk person bosatt i båda avt;als

slutande stiaterna, anses han vara bosatt i 
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g) 'The term "State" means any National 
State, whether or not one of the Contractino· 
States. 0 

2. In the application of the provisions of 
the I?resent Convention by one of the Con
tra~tmg States, any term not otherwise 
defu~ed shall, unless the context otherwise 
reqmres, have the meru1ing which it has 
unde~ the laws of that Contracting State 
relatmg' to the taxes which are the subject 
of the ~resent Convention. Notwithstanding 
the prev10us sentence, if the mea1iing of such 
a ten~ lU::d~r :the laws of one Contracting 
State is d1fferent from the meaning of the 
term under the laws of the other Contractino· 
State_, the competent authorities of :the Con~ 
tractmg States may, in order to prevent 
double_ taxation or further any other purpose 
of t~1s Convention, establish a common 
meamng_ of the term for the purposes of this 
Convent10n. 

Article 3 

Fiscal Dornicile 

1. The term "resident of Finland" means: 

a) a Finnish corporation, and 
. b) any o~lrnr pe:son ( except a corporation 

or any entity wh1ch under Finnish law is 
tr~ated as a corporation) who is resident in 
Fmland for purposes of its tax, but in the 
c'.1se _of a person acting as a partner or 
fid~1ciary only to the extent that the income 
denved by suc_h person in that capacity is 
taxable as the mcome of a resident. 

2. The term "resident of the United 
States" means: 

a) a United States corporation, and 
b) any o~lrnr person ( except a coruoration 

or any ent1ty treated under United States 
law_ as a corporation) who is resident in the 
Umted Stay,es for purposes of its tax, but in 
t~rn e_ase of a person . acting as a partner or 
fidl~ciary only to the extent that the income 
denved by im~h person in that capacity 1s 
taxable as the mcorne of a resident. 

3. An_ individual who is a resident in both 
Contractmg States shall be deemed a resident 
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den avtalsslutande stat, .i vilken han har 
stadigvarande bostad. Har han stadigvarande 
bostad i vardem avtalsslutande staten eHer 
icke i någondera av dem, anses han vara 
bosatt i den avtalsslutande st1at, med vilken 
han har de fastare personliga och eikonomislm 
förbindelserna (centrum för livsintressena). 
Om det icke kan avgöras i vilkendera avtalls
slutande staten vederbörandes centrum för 
livsintressena är beläget, ans·es hian vara bo
satt i den avtalsslutande stat, där han sed
vanligt vistas. Vistas han sedvanligt i var
dera avtalsSlutande st,aten el1er vistas han 
icke sedvanligt i någondera av dem, skall de 
avtalsslutande staternas behöriga myndighe
ter avgöra saken genom inbördes ö1nerens
kommelse. Fysisk person, som enligt bestäm
melserna i denna punkt anses vara bosatt i 
den ena, men icke i den andra avtalsslutande 
staten anses i alla i detta avtal avsedda fall, 
artikel 4 medrälmad (allmänna bestämmelser 
om beskattning), vara bosatt endast i den 
förstnämnda staten. 

A11tike 4 

AUmänna bestämmelser orn beskattning 

1. I avtalsslutande stat bosatt person be
skattas i den andra avtalsslutande staten 1en
dast för inlkomst, som härrör ur källor i den 
andra avta~sslutande staten, med iakttagande 
av de i detta avtal för1eskrivna begräns
ningarna. 

2. Bestämmelserna i detta avtal skall icke 
anses på något sätt begränsa någon som 
helst form av uteslutning, undantag, ned
sättning, gottgörelse eller annan lättnad, som 
nu eller senare beviljas 

a) vid fastställande i enlighet med den 
andra avtalsslutande statens lagar av skatt, 
som påföres av sagda stat, eller 

b) i ienlighet med vilken som helst annan 
övei~enskommelse de •avtalsslutande stat.erna 
emellan. 

3. Förenta Staterna må beskatta sina med
borgare och därstädes bosatta personer så
som om detta avtal icke skulle vara i kraft. 

a) Denna bestämmelse inverkar icke på 
stadgandena i artikel 5 (förhindrande av 
dubbel beskattning), artikel 7 (förbud mot 
diskriminering) samt 1artikel 25 (socialskydds
beta'.lningar) . 

b) Denna bestämmelse inverkar ick1e på 
stadgandena i artikel 20 (lärare), 21 (stu-

of that Gontracting State in which he main
tains his permanent homc. If he has a perina
nent home in both Contracting States or in 
neither of the Contracting States, he shall 
be deemed a resident of that Contracting 
State with which his personal and economic 
relations are closest (center of vital interests) . 
If the Corrtracting State in which he has his 
center of vital interests cannot be determined, 
who is deemed to be a resident of one Con
tracting State in which he has a habitual 
abode. If he has a habitual abode in both 
Contracting Sta:tes or in neither of the Con
tracting States, the competent authorities of 
the Contracting States shall settle the ques
tion by mutual agreement. An individual 
who is deemed to be a resident one Con
tracting State and not a resident of the other 
Contracting State by reason of the provisions 
of this paragraph shall be deemed a resident 
only of the former State for all purposes of 
this Convention, including Article 4 (General 
Rules of Taxation). 

Article 4 

General Rules oj' Taxation 

1. A resident of one of the Contracting 
States shall be taxed by the other Contracting 
State only on in0ome from sources within 
that other Gontracting State, in accordance 
with the limitations set forth in the present 
Convention. 

2. The provisions of the present Conven
tion shall not be construed to restrict in any 
manner any exclusion, exemption, deduction, 
credit, or other allowance now or hereafter 
accorded-

a) by the laws of one of the Contracting 
States in the det·ermination of the tax im
posed by that State, or 

b) by any other agreement between the 
Contracting States. 

3) The United Sta:tes may tax its citizens 
and residents as if the present Gonvention 
had not come into effect. 

a) This provision shall not affect the rules 
laid down in Articles 5 (Relief from Double 
Taxation), 7 (Nondiscrimination), and 2E 
(Social Security Payments). 

b) This provision shall not affect the rules 
laid down in Articles 20 (Teachers), 21 

• 

derande och praktikanter) 22 (offentliga, 
uppdrag) samt i punkterna 1 och 2 av iarti
kel 23 (bestämmelser, tillämpliga på artik
larna angående personlig inkomst), då dessa 
tillämpas på fysiska personer, vilka icke är 
medborgare i Förenta Staterna och vilka 
icke innehar immigrantställning i Förenta 
Staterna. 

4. Från källa i avtalsslutande stat härrö
mnde inkomst, på villren bestämmelserna i 
detta avtal icke uttryckligen är tillämpiiga, 
beskattas endast i sagda stat i enlighet med 
dess lagstiftning. 

Artikel 5 

F'örhindrande av dubbelbeskattning 

Dubbelbeskattning av inkomst förhindras 
på följande sätt: 

1. Förenta Staterna beviljar sina medbor
g1are och i Föuenta Staterna bosatta perso
n~r såsom gottgörelse för skatt i Förenta 
Stat·erna beloppet av den skatt i Finland 
(med undantag av förmögenhetsskatt, som 
erlagts för inkomst från Finland. Det
tas belopp skall baseras på det till Fin
land ·erlagda skattebeloppet, men det må 
icke utgöra en större del av skatten i Förenta 
Staterna än vad nettoin'1rnmsten från källor i 
Finland utgör av he~a nettoinkomsten. Be
stämmelserna i artikel 6 (inkomstkällan) 
skall tillämpas vid bestämningen av inkomst
käHan för beviljande av Förenta Staternas 
gottgörelse i förhållande till den i Finland 
erlagda skatten. 

2. a) Erhåller i Finland bosatt person in
komst från källa i Förenta Staterna eHer 
ägier han i Förenta Stater belägien egendom, 
som enligt bestämmelserna i dett:a avtal må 
beskattas i Förenta S,taterna, skall Finland, 
med undantag av i b punkten avsett fall, 
såsom avdrag från den i Finland på inkoms
ten eHer egendomen utgående skatten bevilja 
den del, som hänför sig till denna inkomst 
eller egendom. 

b) Erhåller i Finland bosatt person divi
dend från kä!lla i Förenta Staterna, avdragies 
i Finland från den på dividenden utgående 
skatten i Finland beloppet av den skatt, som 
i Förenta Staterna erlagts på dividenden. 
Avdraget må dock icke V!ara större än den 
del av skatten ;i Finland, som motsvarar de 
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(Students and ~Trainees), 22 ( Governmental 
Functions), and paragraphs 1 and 2 of 
Article 23 (Rules Applicable to Personal 
Income Articles) when applicable to individ
uals who are not citizens of the United States 
and who do not have immigrant status in the 
United States. 

4. Any income from sources within a Con
tracting Sta:te to which the provisions of the 
present Convention are not expressly appli
cable shall be taxable by such Contracting 
State in accordance with its mvn law. 

Article 5 

Relief P.rorn Double Taxntion 

Double taxation of income shall be avoided 
in the following manner: 

1. The United States shall c;llow to a 
citizen or resident of the United States as -<t 
credit against the United States tax the 
appropriate arnount of Finuish tax · (ex
cluding the capital tax). Such appropriate 
amount shall be based upon the amount of 
income tax paid to Finland but shall not 
exceed that portion of the United States tax 
which net income from sources within Fin
] and bears to the entire net inciome. For the 
purpose of applying the United States credit 
in relation to taJ('es paid to Finland, the rules 
set forth in Article 6 (Sourcie of Income) 
shall be applied to determine the source of 
mcome. 

2. a) Where a resident of Finland derives 
income from sources vvithin the United States 
or owns capital which is located in tihe United 
States and which, in accordance with the 
provisions of this Convention, may be ta:x:ed 
in the United States, Finland shall, except 
as provided in subparagraph b), allow as a 
deduction from Finnish income tax or capital 
tax that part of the Finnish inc01i10 tax or 
capital tax, respectively, attributable to such 
income or capital. 

b) Where a resident of Finland deri ves 
dividends from sources within the Unitecl 
S-tates ]'inland shall allow as a deducti011 
from the Finnish tax on such dividends -an 
amount equal to the United States tax paid 
on such dividends. Such deducti011 shall not 
exceed that p-art of Finnish tax 1~ihich thc 
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från källan i Förenta Staterna erhårJna di
videndernas andel av hela den i Finland 
skattepliktiga nettoinkomsten. 

c) Utan hinder av bestämmelserna i un
derpunkt 6 av denna punkt är dividender, 
som bolag i Föventa Staterna erlägger till 
finskt bolag, befriade från skatt i Finland. 
Denna skattefrihet tillämpas icke, om divi
denderna i fråga enligt finsk lagstiftning 
icke skulle vara befri1ade från skatt i Fin-
11and, om det förstnämnda bolaget skulle 
vara ett finskt bolag och icke ,ett bolag i 
Förenta Staterna. 

d) Finland skall vid fastställandet av 
skatter, som 1avses i artikel 1 i detta av;tal, så
som den grund, på v:ilken skatt påföres, läm
na sådan inkomst och förmögenhet obeaktad, 
vilken är beskattningsbar 1endast i För1enta 
Staterna eller vilken enligt detta avtal är 
befriad från skatt i Finland. Siagda inkomst 
eller förmögenhet må dock tagas i beaktande 
vid bestämmandet av skattefoten för skatt, 
som i Finland påföres i Finland bosatta per
soner. 

Artikel 6 

I nkoinstkälla 

Vid tillämpningen av detta avtal ska:ll: 
1. Dividend anses såsom inkomst från 

avtalss1utande stat endast om 

a) den utbetalas av ett bolag i sagda av
ta1sslutande st1at, eller 

b) den utbetalas av ett bolag i vilken 
som helst stat, som under den treårsperiod 
(eller sådan del av sagda period, under vil
foen bolaget existerat), som utgår vid utgån
gen av skatteår, som föregår bolag1ets dek11a
rering av dividenden, minst 80 % 1av bola
gets från alla källor uppburna totala inkomst 
influtit av sådan inkomst av näring, som kan 
aruses härröra från bolagets fasta drift.ställe 

denna avtalsslutande stat. 

Om dividend enligt denna punkt skulle 
anses såsom ink:omst från källor i båda av
talsslutande staterna, anses den såsom in
komst härrörande endast från källa i den 
punkt b definierade avtal1sslutande staten. 

2. Ränta anses såsom inkomst från källor 
avtalsslutande stat endast om 

dividends from sources within the United 
Sta:tes bears to the entirc nct income subjcct 
to tax in Finland. 

c) Notwithstanding the provisions of sub
paragraph b) of this paragraph, dividends 
paid by a United States corporation to a 
Finnish corporation shall be exempt from 
Finnish tax. This exemption shall not apply 
unless in accordance with the laws of Finlånd 
the dividends would havc been exempt from 
Finnish tax if the first-mentioned corporation 
had been a Finnish corporation ,and not a 
United States corporation. 

d) Finland, in determining its taxes spe
cified in Article 1 ,of this Convention, shall 
exclude from the base upon which such taxes 
are imposed such items of income or capita1 
which are taxable only in the United States 
or which are exempt from Finnish tax under 
the provisions of this Convention, but the 
income or capital thus exc]uded may be taken 
into account by Finland in the determination 
of the graduated rate of Finnish tax to be 
imposecl on residents of Finland. 

Article 6 

Soiirce of Income 

For purposes of this Convention: 
1. Dividends shall be treated as income 

from sources within a Contracting State only 
if-

a) paid by a corpora:tion of that Con
tmcting State, or 

b) paid by a corporation of any State if, 
for the 3-year period ending with the close 
of such corporation's taxable yeiar preceding 
the cleclaration of tbe dividends ( or for such 
pa.rt of that period as such corporation has 
been in existence), at least 80 percent of such 
corporation's gross income from all sources 
-vvas industrial or commercial profits attrib
utable to a permanent establishment which 
such corporation had in that Contracting 
State. 

If a dividend would be treated under this 
paragraph as income from sources within 
both Contracting States, it shall be deemed 
to be income from sour.ces within only the 
Contracting State described m subpara
graph b). 

2. Interest shall be treated as income from 
sources within a Contracting State only if-

a) elen utbeta:las av den avtalsslutande sta
ten, 1av offentligträttsligt samfund i den ,el
ler av person, bosatt i vilken som helst stat, 
el1er 

b) den utbetalas av ett bolag i vilken som 
helst stat om under elen treårsperiod (eller 
sådan del av sagda period, lmder vilken boila
get existerat), som utgår vid utgången av 
skatteår, som föregår bolagets utbetalning av 
räntan, minst 80 % av bolagets från alla 
källor uppburna totiala inkomst influtit av 
sådan inkomst av näring, som kan anses här
röra från bolagets fasta driftstäl'le i denna 
avtalsslutande stat. 

Om ränta enligt denna punkt skulle anses 
såsom inkomst från källor i båda avtalsslu
tande st1aterna., anses den såsom inkomst här
rörande endast från källa i den i punkt b de
finierade avtalsslutande staten. 

3. I artikel 14 punkt 2 av detta avtal 
nämnd iioya1ty för nyttjande eller rätt att 
nyttja i sagda p1.mkt avsedd egendom anses 
såsom inkomst från källa i av;talsslutande 
stat endast om de erlagts såsom ersättning 
för nyttjande eller rätt att nyttja egendom 
som är belägen i sagda avalsslutande stat. 

4. Inkomst av fast egendom (försäljnings
vinst av försäljning av sådan egendom med
räknad, men icke ränta på inteckningslån 
efier obligationer, för vilka säkerhetien ut
göres av fast egendom) samt royalty, som 
erhålles såsom ersättning för nyttjande av 
gruvor, stenb:mtt och andra naturtillgångar, 
anses såsom inkomst från källa i avtalsslu
tande stat endast om egendomen i fråga är 
belägen i denna avtalsslutande stat. 

5. Av uthyrning av personlig lös 1egen
dom erhål~en inkomst anses såsom inkomst 
från källa i ,avtalsslutande stat ,endast om 
egendomen i fråga är belägen i denna av
talsslutande stat. 

6. Inkomst, som förvärvats av fysisk per
son genom personligt arbe,te eller tjänster 
(i arbetsförhållande eller självständigt), an
ses såsom inkomst från källa i avtalsslutande 
stat enda.st om arbetet eller tjänsterna ut
förts i denna 1avtalsslutande stat. Har per
sonligt arbe,te utförts delvis i avtalsslutande 
stat och delvis utanför densamma, anses ge
nom sådant arbete förvärvad inkomst såsom 
inkomst från källor delvis inom och delvis 
utanför den ifrågavarande avtalsslutande 
staten. Inkoms.t, som förvärvats genom per-
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a) paicl by such Contracting State, inclu
ding any political subdivision thereof, or by 
a resident of that Contracting State, or 

b) paid by a corporation of any State if, 
for the 3-year period ending with the close 
of such corporation's taxa.ble year prececling 
the payment of the interest ( or for snch 
pa.rt of such period as such corporation has 
been in existence), at least 80 precent of such 
corporation's gross income from all sources 
was industrial or commercial profits attrib
utable to a permanent establishment which 
such corporation had in that Contracting 
State. 

If interest would be treated under this 
paragraph as income from souTces within 
both Contracting States, it shall be deemed 
to be income from sources within only the 
Contracting State descrihecl m subpara
grnph b). 

3. Royalties describecl in paragraph 2 of 
Article 14 (Royalties), for the use of or 
privilege of using property described in such 
paragraph, shall be treated as income from 
sources within a Contracting Stat,e only if 
paicl for the use of or privilege of using, 
such property within that Contracting State. 

4. Income from real property (including 
g'ains derivecl from the sale of such property, 
but not including interest from mortagages 
or honds secured by real property). and 
royalties from the operation of mines, quar
ries, or other natural resources shall be 
treated as income from sources within a 
Contracting State only if such property is 
located in that Contracting State. 

5. Income from the rental of tangible 
personal (movable) property shall be treated 
as income from sources within a Contracting 
State only if such property is located in that 
Contracting State. 

6. Income received by an individual for 
his performance of personal services (whether 
as an ,employee or in an independent capa
city) shall be treated as income from sources 
within a Contracting State only if such ser
vices are performed in that Contracting 
State. If services are performed partly within 
and partly outside a Contracting State, in
come from the performance of such services 
shall be trea.ted as income from s.ources partly 
within and partly outside that Gontracting 
State. Income from personal services (in-
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sonligt arbete el1er tjänster (pensioner och 
livräntor som erlagts på grund av sådant ar
bet·e eHer tjänster, medräknade) ombord på 
fartyg eller luf tfartyg, som av person, bosatt 
i avtalsslutande stat användes i trafik och 
som ä.r registrerat i sagda stat, anses såsom 
infoomst från källa i den avtalsslutande sta
ten, om arbetet eller tjänsterna utförts av en 
ordi11a6e medlem iav fartygets eller luftfar
tygets besättning. 

7. Irukomst av köp eller försäljning av 
personlig materiell eller immateriell (även 
lps) eg'endom anses såsom inkomst från käUa 
i avtalsslutande stat enda.st om sådan egen
dom säljes i sagda avtalsslutande stat. 

8. Oberoende av bestämmelserna i punk
tJer111a 1-7 anses av näring erhållen inkomst, 
som hänför sig till fast driftställe, som i 
avstalsslutande stat bosatt inkomsttag·are har 
i den andra avtalssluiJande staten, medräknat 
i artik1arna 12 (dividender), 13 (räntor), 14 
(royalty)., 15 (inkomst av fast egendom) 
och 16 (försäljningsvinst) avsedda inkoms
ter, vilka härrör av ttill det fasta driftstället 
direkt anslutna rättigheter ieller till det hän
förlig egendom, såsom inlmmst från [cäl.1la 
i den andra avtalss1utande staten. Vid be
stänunandet 1av huruvida egendom vid till
lämpning av detta avtal hänför sig direkt till 
fast driftställe, skall beaktas huruvida ·egen
domen användes eller hålles på det fasta 
drifstäHet för idkande av rörelsen och huru
vida inkomsten av egendomen i fråga fak
tiskt härrör från den vid detta fasta drift
ställe idkade rörelsen. I detta syfte skall 
vederbörlig uppmärksamhet fästas vid huru
v.ida redovisningen för egendomen ·.eller in
komsten i fråga skedde genom det fästa 
driftstället. 

9. Källan för all sådan inkomst, på vilkien 
bestämmelserna i denna 1artikel icke uttryck
lig.en är . tillämplig, bestämmes av vardera 
avt1al sslutande staten i enlighet med dess 
lagstiftning. Om källan för inkomstpost en
ligt lagstiftningen i den •ena avta:lsslutancle 
staten är en annan än vad den är ·enligt 
lagstiftningen i den andra 1avtalssluiJande 
st aten, må de fördragsslutande staternas 
vederbörande myndigheter, utan hinder av 
den föl'sta meningen i denna punkt, för att 

cluding pensions and annuities paid in respect 
of such services) performed aboard ships or 
aircraft operated by a resident of a Con
tI'acting State and registered in that Con
tracting State shall be treated as income 
from sources within that Contracting State, 
if rendered by a member of the regular 
complement of the ship or aircraft. 

7. Income from the nurchase and sale of 
tangible or intangible ~personal (including 
movable) property shall be treated as income 
from sources within a Contracting State only 
if such property is sold in that Contracting 
State. 

8. Notwithstanding paragraphs 1- 7, in
dustrial and commercial profits which are 
attributable to a permanent establishment 
which the recipient, a resident of one of the 
Contracting States, has in the other Con
tracting State, including income dealt with 
in Articles 12 (Dividends), 13 (Interest), 14 
(Royalties), 15 (Income from Real Property) , 
and 16 (Capital Gains) derived from rights 
or property which are effectively connected 
with such permanent establishment, shall be 
t reated as income from sources within that 
other Contracting State. For the purposes of 
this Convention, to determine whether 
property is effectively connected with a 
permanent establishment, the factors taken 
into account shall include whether the prop
erty is used in or held for use in carrying 
on business through such permanent estab
lishment, and whether the activities carried 
on through such permanent establishment 
were a material factor in the realization of 
the inc-ome derived from such property. For 
this purpose, due regard shall be given to 
whether or not such asset or such income was 
accounted for through such permanent es
tablishment. 

9. The source of any item of income .to 
which the provisions of this Article are not 
expressly •applicable shall be determined by 
each of the Contracting States in accord
ance with its own law. Notwithstanding the 
previous sentence, if the source of any item 
of income under the laws of one Contracting 
State is different from the source of such 
item of income under the laws of the other 
Contracting State, the competent authorities 
of the Contracting States may, in order to 

förhindra dubbelbeskattning eller för att 
främja något annat detta avtals syfte över
enskomma för detta avtals del om en gemen
sam definition av källan för inkomsten. 

Artikel 7 

Förbud rnot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande stat, som 
är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
må icke i denna andra st at påföras mer tyng
ande skatter än medborgare i den andra av
talsslutande staten, som är bosatt därstädes. 

2. Beskattningen av fäst driftställe, som 
i avtalsslutande stat bosatt person har i den 
andra avtalsslutande staten, må i denna 
andra stat icke v;ara mindre fördelaktig än 
beskattningen av i denna andra stat bosatt 
person, som bedriver 'likadan vedrnamhet. 
Denna bestämmelse må icke anses medföra 
förplikte'lse för av:t;alsslutande stat att med
giva personer bosatta i den andra avtals
slutande staten sådan rätt till personliga av
drag vid beskattningen, skattelättnader eller 
skiattenedsättningar på grund av civilstånd 
e11er försörjningsplikt mot familj, som den 
medger personer, bosatta i sin egen sta.t. 

3. Bolag i avtalsslutande stat, vars kapital 
direkt eller indirekt antingien helt el1er delvis 
äges -eller kontrolleras av en i den andra 
av:ta1sslutande staten bosatt person el1er 'av 
där bosatta personer, må i den förstnämnda 
staten icke påföras andm eller tyngre skatter 
eller till beskattningen anslutna förpliktelser 
än andra bo1ag med likadan verksamhet i 
den förstnämnda avtalsstaten är ·eller kan 
bli påförda, då dessas kapital helt äges av 
en eller flera i den förstnämnda staten bo
satta personer. 

Artikel 8 

Aff ärsinkomst 

1. I avtalsslutande stat bosatt pernons in
komst av näring beskattas endast i denna 
stat, såvida han icke idkar näringsvel.iksamhet 
i den andro avtalsslutande staten från ett 
där beläget fast driftställe. Bedriver han 
sådan v·erksamhet, må den andra staten 
beskatba hans inkomst av näring, men endast 
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prevent double taxation or fur ther any other 
purpose of t his Convention, establish a com
mon source of the item of income for pur
poses of t his Convention. 

Article 7 

N ondiscrimination 

1. A ci.tizen of ·one of the Contracting 
States who is a resident of the other Con
tracting State shall not be subjected in that 
other Gontracting State 10 rnore burdensome 
taxes than is a citizen of that other Contract
ing State who is a resident thereof. 

2. The tax1ation on a permanent establish
ment which a resident of a Contracting Htate 
has in the other Contracting State shall not 
be less favorably levied in that other State 
than the t axation levied on a J:'lesident of 
that other State cia1'Tying on the same activi
ties. This provision shall not be construed 
as obliging a Contracting State to grant t.o 
residents of the other Contracting State any 
personal alluwances, reliefs, and reductions 
for taxation purposes on aceount of civil 
status or family responsibilities which i t 
grants to its own residents. 

3. A corporation of a Contraeting State. 
the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indi.rectly, 
by one or more residents of the other Con
tracting State, shall not be subj ected in the 
first-mentioned Contracting State to any 
taxation or any requirement co1mected there
with which is other or more burclensome 
than the tJaxation and connected requi1-ements 
to which a corporation of that first-mentioned 
Contracting State carrying· on the same 
activities, the capital of which is wholly 
owned by one or more residents of the fi1'St
mentioned State, is or may be subjected. 

Artjcle S 

Btts·iness Profits 

1. Industrial or commercial profits of a 
resident of one of the Contracting States 
sha.11 be tiaxable only in that State unless 
such resident is engaged in industrial or 
commercial activity in the other Gontracting 
State through a permanent establishment 
situatecl therein. If such resident is so engag-
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den del därav, som hänför sig till det fasta 
driftstället. 

2. Bedriver i avtalsslutande stat bosatt 
person affärsrörelse i den andra avtals
slutande 8taten från ett där beläg'et fast 
driftställe, skall i vm·dera staten till det fasta 
driftstället anses hänföra sig den inkomst 
av näring, som kunde anses hänföra sig· till 
det fasta driftstället, om detsamma '"ore ett 
självständigt företag med samma eller liiknr
tad verksamhet, bedriven under samma 
eller likartade villkor, samt driftstället fritt 
avslutande affärer med den person, vars 
fasta driftställe det är. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst skall avdrag medgivas för utgifter, 
vi1ka med fog är att hänföra till denna in
komst, häri inbegripna utgifterna för led
ning· och :allmän administration, oberoende 
av om dessa erlagts i den stat, där det fasta 
driftstället är beläget, eller annorstädes. 

4. Inkomst må icke anses hänföra sig till 
ett fast driftställe ·endast av den anledningien 
att det fasta driftstallet eller den, om vars 
fasta driftställe det är fråga, inköpt varor 
för denna persons räkning. 

5. Uttrycket "i avtalsslutande stat bosrutt 
persons inkomst av näring" innefattar in
komst, som erhålles 1av industriell verksam
het, handel, lantbruk, fiske •och gTnvdrift, av 
användning· i trafik av fartyg eller luft
fartyg, anskaffning eller förmedling av per
sonliga tjänster, uthyrning av personlig 
egendom, försäkringsverksamhet samt av 
hyra och royalty för biograffi:lm eller för 
band och film, vilka användes vid radio- eller 
t 1elevionssändringar. Uttrycket innefattar 
även inkomst, som 'erhålles av fast egen
dom och av na.turtillgångar, samt divi
dend, ränta eller royalty (såsom dessa 
definierats i artikel 14, punkt 2) samt av 
försäljningwinst, likväl endast om den rät
tighet eller egendom, av vilken sådan in
komst, dividend, ränta, royalty e11er försälj 
ningsvinst härrör, är direkt ansluten ti:ll det 
fasta driftställe, som i 1avtalsslutande stat 
bosatt inkomsttagaren har i den andra av-

e<l, tax may be imposed by such other State 
on the industrial or commercial profits of 
such resident but only on so much of such 
profits as are ·attributable to the permmrnnt 
establishment. 

2. \Vhere a resident of a Contracting 
State c-arries on business in the other Con
tracting State through n permanent cstab
lishment situated therein, there shall in each 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment the industrial or com
mercial profits which would be attributable 
to such permanent esta.blishment if such 
permanent establishment were an independent 
entity engaged in the same or similar activi
hes under the same or simi1'ar conditions 
and dealing at arm's length with the resi
dent of which it is a permanent establish
ment. 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are 
reasonably connected with such profits includ
ing executive and general administrative 
expenses, whether incurrecl in the State in 
which the permanent establishment is situated 
or elsewhere. 

4. No profits shall be attributed to a per
manent establishment morely by reason {)f 
the purchas'e of goods or merchandise by 
that permanent establishment, or by the 
resident of which it is a perma.nent establish
ment, for the account of fäat resident. 

5. The term "industrial or commercial 
profits of a. resident" includes income clerived 
from manufacturing, mercantile, agricultural, 
fishing, or mining activities, from the opera
tion of ships or aircraft, from the furnishing 
of personal services, from tho rental of tang·
ible personal property, and from insurance 
activities and rents or royalties der:ived from 
motion picture films, films or tapes of radio 
or television broadcasting. It also includes 
income derived from real property and natu
ra! resources and dividends, interest, royal
ties (as defined in paragraph 2 of Article 14), 
and c'apital gains but only if the right or 
property giving· rise to such income, divi
dends, interest, royalties, or eapital gains 
is effectively connectecl with a permall'ent 
establishment which the recipient, being a 
resident of one Oontracting State, has in 
the other Contracting State. It dO'es not 
inclucle income receivecl by an individual as 
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talsslutande staten. Uttrycket innefattar i0ke 
inkomst, som fysisk person erhåller såsom 
ersättning i sin 1eg·enskap av arbetstag1are 
eller för självständigt utfört personligt ar
bete eller personliga tjänster. 

Artikel 9 

Fast driftställe 

1. Med uttrycket ''fast driftställe" avses 
i detta avtal en stadigvarande affärsp1a:ts, 
där :i avtalsslutande stat bosatt person idkar 
näring. 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt: 

a) platsen för rörelses ledning ; 
b) filial; 
c) kontor; 
cl) produkitionsinrättning; 
e) verkstad; 
f) lager: 
g) gruva, stenbrott eller annan plats för 

tillvaratagande 1av naturtillgång·ar; 
h) plats för byggnads-, installations- eller 

hopsättningsarbete, som via.rar mer än tolv 
månader. 

3. Oberoende av bestämmelserna i punlrt 
1 och 2 av denna artikel anses såsom fast 
driftstäl1e icike stadigvarande affärsplats, 
som användes endast för någ,ot eller några 
av följande ändamål: 

a) användning av utrymmen för lagring, 
uts:tällning eUer leverans av i avtalssluta.nde 
sta.t bosatt person tillhöriga varor; 

b) innehav av ett i avta:lsslutande stat 
bosatt person tillhörigt lager varor, avsedda 
för lag·ring, utställning eller leverans; 

c) innehav ·av .ett i avtalsslutande stat 
bosatt person tillhörigt lager varor, avsedda 
för bearbetning eller förädling genom annan 
persons försorg; 

cl) innehav av en stadigvarande affärs
plats, avsedd för inköp av varor eller inför
skaffande av upplysningar för i avtals1slu
tandie stat bosatt persons räkning; 

1e) innehav av en stadig"Varande affärs
plats för i a.vtalsslutande stat bosatt per
sons räkning för ombesörjande av i•eldam, 
införskaffande av informa.tioner, vetenskap
lig forskning eller för annan dylik verksam
het 1av förbe1~edande eller bostående art. 

4. Person som är v•erksam i a.vtalsslutande 
stat för en i den andra staten bosatt per-
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compensahon for personal services either 'as 
an employee or in an independent capacity. 

Article 9 

Permanent Establishment 

1. For the purpose of this Conveution, 
the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business through which a 
resident of one of the Contracting States 
engages in industrial or commercial nctivity. 

2. The term "permanent establishment" 
shall include especially: 

a) a seat of management ; 
b) a branch; 
c) an office; 
cl) a factory; 
e) a workshop; 
f) a warehouse; 
g) a mine, quarry, or other place of ex

traction of natur al resources; 
h) a building site ,ar construction or 

assembly project which exists for more than 
12 months. 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 
of this Article, a permanent establishrnent 
shall not include ·a fixed place of business 
used only for one or more of the following 
activities: 

a) the use of facilities for the purpose of 
stora.ge, display, or delivery of goods or 
rnerchandise belonging to the resident; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the resident for 
the purpose of storage, display, or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the resident for 
the purpose of processing by another person ; 

d) the rnaintenance of a fixed plaee of 
business for the purpose of purchasing goods 
or merchandise, or for collecting information, 
for the resident ; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business for the purpose of advertising, for 
the supply of information, for scientific 
research, or for similar activities which havc 
a preparatory or auxiliary character, for 
the resident. 

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of a resident of the 'Other Con-
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sons räkning, men icke är sådan oberoende 
representant som avses i punkt 5, anses ut
göra ett fast driftsälle i den förstnämnda 
staten, om han innehar 'OCh i den förstnämn
da staten regelbundet använder sig av be
myndigande att sluta avtal i den i den andra 
staten bosatta personens namn, förutom då 
veriksamheten begränsar sig till inköp av 
varor för den i den andra avtalsslutande 
staten bosatta personens räkning. 

5. Utan hinder av vad i punkt -! är sagt, 
anses i avtalsslutande stat bosatt person icke 
ha ett fast driftställe i den andra avta1sslu
tande staten endast på den grund att han 
idkar affärsv·erksamhet i den 1andra staten 
genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller annan oberoende representant, under 
förutsättning· att dessa personer därvid full
gör uppgifter, vilka ingår i deras normala 
affärsverksamhet. 

6. Enbart den omständigheten iatt i .av
talsslutande stait bosatt person står i fast 
affäTSförbindelse med i den andra avtalsslu
tande staten bosatt person eller person som 
i denna andra stat idkar näring (antingen 
från ett fast driftställe eller på annat sätt) 
må icke beaktas då det gäller att bestämma 
huruvida den i den förstnämnda avta1sslu
tande stat.en bosatta personen har ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutando staten. 

Artikel 10 

Sjöfart och luftfart 

Oberoende av bestämmelserna i artikel 8 
skall inkomst, som i avta:lsslutande sta,t. bo
satt person förvärvar genom att idka inter
nationell trafik med i denna avta:lsslutande 
stat registrerade fa1•tyg eller luftfartyg, be
skattas endast i denna stat. 

Artikel 11 

ilssocierade personer 

1. Då i avtalsslutande stat bosatt person, 
som förvärvar inkomst av näring från av
talsslutande stat, och annan person är ·asso
ci·erade med varnndra, och då dessa personer 
sinsemellan överenskommit om ,arrangemang 
eller tillämpa,r villlrnr, villrn avviker från 
vad mellan av varandra obero1ende personer 
skulle ·ha öve1'enskommits, må den inkomst 

tracting State - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State j,f 
such person has, and habitually exercises in 
that State, an authority to conclude contracts 
in the name of that resident, unless the 
exercise of such authority is limited to the 
purchase of goods or mcrchandise for that 
resident. 

5. Notwithstanding paragraph 4 a resident 
of a Contracting State shall not be deemed 
to have a permanent establishment in the 
other Oontracting State merely because such 
resident carries on business in that other 
State through a broker, general commission 
agent, or any other agent of an independent 
status, ·where such person is acting in the 
ordinary course of his business. 

6. The fact that a resident of one of the 
Contracting States is a related person with 
respect to a resident of the other Contracting 
State or with respect to a person who enga
ges in industrial or commerciål activity in 
that other Contracting State (whether 
through a permanent establishment or other
wise) shall not be taken into account in 
determining whether that resident of the 
first Contracting State has a permanent 
establishment in the other Contracting State. 

Article 10 

Shipping and A.ir Transport 

Notwithstanding Article 8, income which 
a resident of one of the Contracting States 
derives from the operation in international 
traffic of ships or aircraft registered in that 
Contracting State shall be taxable only in 
that Contracting State. 

Article 11 

Related Persons 

1. Where a resident of a Contracting State 
deriving industrial and commercial profits 
in one of the Contracting States and any 
other person are related and where such 
1•,elated persons make arrangements or impose 
conditions between themselves which are dif
ferent from those which would be made bet
ween independent P'ersons, then any income 

som, om sagda 1arrang·emang eller villkor iclm 
hade funn~ts, hade tillkommit i någondera 
avtalsslutande staten bosatt person, vid till
fämpningen av detta avtal hänföras till den
na persons inkomst och beskattas i övel'lens
stämmelse därmed. 

2. 1a) Annan person än ett bolag är asso
cierad med ett bolag, om personen i fråga 
direkt eller indirekt deltar i ledningen eller 
övervakningen av bolaget :eller äger en del 
av bolagets kapital. 

b) Ett bolag är associerat med ett annat 
bolag, om det direkt eller indirekt deltar i 
ledningen eller övervakningen av detta and
ra bolag eHer äger en del av dess kapital, 
eller om en eller flera personer direkt 1eller 
indirekt deltar i ledningen eller övervak
ningen av båda bo'lagen eller äger en del av 
båda bolag1ens kapital. 

Artikel 12 

Dividender 

1. Dividend, som i avtalsslUJtiande stat bo
satt person erhåller från källor i den andra 
avtalsslutande staten, må beskattas i den 
förstnämnda avtalsslutande staten. 

2. Dividend, som i avtalsslu1Jande stat bo
satt person erhål11er från källor i den andra 
avtalsslutande sta;ten, må även beskattas i 
den sistnämnda avtalsslutande staten, men 
den påförda skatten må därvid icike över
stigia: 

a) 15 procent av det faktiskt utdelade be
loppet; el1er 

b) om mottagaren är •ett bolag, 5 procent 
av det faktiskt utdelade beloppet, om 

i ) det mottagande bolaget imder den del 
av det betalande bolagets skatteår, som förie
går dividendens utbe1Jalningsdag, samt un
der hela det föregående skatteåret (om ett 
sådant funnits) ägt minst 10 procent av det 
betalande bolagets i omlopp varande rösthe
rruttigade aktiestock, och 

ii) högst 25 procent av det utbetalande 
bolagets totala inkomst under sådant före
gående slmtteår (om ett sådant funnits) be
står av räntor och dividender (dock icke 
räntor och dividender av bank-, försäkrings
reller finansieringsverksamhet eller räntor 
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which would, hut for those arrangements or 
conditio1rn, have accured to the resident of 
one of the Contracting States but, by reason 
of those arrangements or conditions, has not 
so accured, may be included in the income 
of the resident of one of the Contracting 
States for purposes of the present Convention 
and taX'ed accordingly. 

2. a) A person 1other than a corporation 1s 
related to a corporation if such person parti
cipates directly or indirectly in the manage
ment, control, or capital of the corporation. 

b) A corporation is related to another 
corporation if it either participates directly 
or indir.ectly in the management, control, or 
capital of the other, or if any person or 
persons participate directly or indirectly in 
the management, 0ontrol, or capital of both 
corporations. 

Article 12 

Dividends 

1. Dividends derived from sources within 
a Contracting State by a resident of the 
other Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. Dividends derived from sources within 
a Contracting State by a resident of the 
other Contracting State may also be taxed 
by the former Contracting State hut the tax 
imposed on such dividends shall not exceed-

a) 15 percent of the amount actually 
distributed; or 

b) when the recipient is a corporation, 
5 percent of the amount actually distributed 
if-

i) <luring the part of the paying corpora
tion's taxable year which precedes the date 
of payment of the dividend and <luring the 
whole of its pri.or taxable year (if any), at 
least 10 percent of the outstanding shares 
of the voting stock of the paying corporation 
was owned by the recipient corporation, and 

ii) not more than 25 percent of the gross 
income of the paying corporation for such 
prior taxable year (if any) consisted of 
interest and dividends ( other than interest 
derived in the conduct of a banking, insur
ance, or financing business and dividends or 
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från sådan1t dotterbo'lag, av vars i omlopp 
varande röstberättigade aktier det utbetalan
de bolaget vid tidpunkten för utbetalningen 
av dividenden eller ränt,an ägde 50 procent 
ellier mera). 

3. Punkt 2 i denna artikel tillämpas icke, 
om i avtalsslutande stat bosatt mottagare av 
dividend har ett fast driftställe i den andra 
avtalsslutande staten och aktierna, på vilka 
dividenderna utbetalats, direkt hänför sig 
till detta fasta driftställe. I detta fall till
lämpas bestämmelserna i artikel 8. 

4. Vid tillämpning av punkt 2 av denna 
artikel må inkomstskatten i Finland på divi
dend, som i Förenta Stat,erna bosatt person 
mottagit från källor i Finland, och förmö
genhetsskaUen i Finland på aktierna i finskt 
bolag, som i Förenta Staterna bosatt p1erson 
äger, i0ke sammanlagt överskrida 

a) 15 procent av det utdelade beloppet; 
eller 

b) då mottagaren är ett bolag, 5 procent 
av det utde'lade beloppet, om kraven i punk
terna i och ii under punkt 2 b uppfyllts. 

Artikel 13 

Räntor 

1. Från källror i avtalsslutande stat härrö
rande räntor, som utbetalats rtill person bo
satt i den andra avtalsslutande staten, be
skattas endast i denna andra stat. 

2. Bestämme1serna i punkt 1 av denna ar
tikel tillämpas icl~e, om en i avtalsslutande 
stat bosatt räntetagare har ett fast driftstäl'le 
i den andra avtalsslutande staten 00h den 
fordran, på vilken den utbetalda räntan ba
serar sig, direkt hänför sig till detta fasta 
driftställe. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 8. 

3. Föranleder särskilt förhållande mellan 
gäldenär och fördringsägare eller mellan 
dem båda och tredje person att det utbeta
lade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, 
fÖr vilken räntan erlägges, överstig,er det 
belopp, som skulle ha avtalats mellan gälde
nären och fordringsägaren om dylikt förhål-

interest received from subsidiary corpora
tions, 50 percent or more of the outstanding 
shares of the voting stock of which was 
owned by the paying corporation at the 
time such dividends or interest were re
ceived). 

3. Paragraph 2 of this Article shall not 
apply if the recipient of the dividends being 
a resident of one of the Contracting Sta.tes 
has a permanent establishment in the other 
Contracting State and the shares with re
spect to which the dividends are paid are 
effectively connected with the permanent es
tablishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shall apply. 

4. For the purpose of pa.ragraph 2 of this 
Article the combined Finnish tax on divi
dends derived from sources within the Re
public of Finland by a resident of the United 
States and the Finnish capital tax on the 
capita.I stock of a Finnish corporation owned 
by a resident of the United States shall not 
exceed-

a) 15 percent of the .amount distributed; or 

b) when the recipient is a corporation, 
5 percent of the amount distributed if the 
requirements of subdivisions i) and ii) of 
paragraph 2 b) are satisfied. 

Article 13 

Interest 

1. Interest derived from sources within 
one Contracting State by a resident of the 
other Contracting State shall be taxable only 
in that other Contracting State. 

2. Parag-raph 1 of this Article shall not 
apply if the recipient of the interest, being 
a resident of one rof the Contracting States, 
has a permanent establishment in the other 
Contracting Sta.te and the indebtedness giv
ing rise to the interest is effectively connect
ed with such permanent establishment. In 
such a case, the provisions of Article 8 shall 
apply. 

3. Where, owing to a special relationship 
between the payor and the recipient or bet
ween both of them and some other person, 
the arnount of the interest paid, having 
regard tci the claim with respect to which it 
is paid, exceeds the amount which should 
have been agreed upon by the payor and the 
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lande icke hade för·elegat, skall bestäimnel
serna i denna artikel tillämpas endast på 
sistnämnda belropp. I sådant fall skall det 
överskjutande beloppet beskattas i en'lighet 
med lagstifäningen i vederbörande a.vtalsslu~ 
tande stat, med vederbörligt iakttagande av 
övrigia bestämmelser i detta avtal. 

4. Med uttrycke:t "ränta" avses i denna 
a.rtikiel inkomst av sku:ldsedlar, som utfär
dats av staten, av obligationer eller deben
tures, jämväl då desamma utfärdats mot 
inJteclmingssäkerhet eller då till dem ansluter 
sig rätt ti'll andel i vinst, samt av Vlarje 
annat slags fordran ävensom all annan in
komst, vilken 1enligt skattelagstiftningen i 
den stat, varifrån inlkomsten härrör, jämstäl
les med inkomst av försträckning. 

Artikel 14 

Royalties 

1. Royalty, som härrör från källor i av
talsslutande stat och utbetalats ;till en i den 
andra avtalss'lutande staten bosatt person, 
beslrnrttas endast i denna andra stat. 

2. Med uttrycket "royalty" avses i denna 
artikel: 

1a) varje betalning, som erlagts såsom er
sättning för nyttjande eller rätt till nytt
jande av egendom, som nämnes i punkt 3 
av denna artikel, eller för upplysningar, er
fa11enhetsrön eUer yrkesskicklighet (lmow 
how), samt 

b) försäljningsvinst, som erhållits av för
sä:ljning eller annan överlåtelse av egendom, 
som nämnes i punkt 3 av denna artikel, i 
den omfattning de genom försäljningen 1e'ller 
överlåtelsen erhållna beloppen helt ·eHer del
vis hänför sig till sådan egendoms produkti
vitet, användning eller överlåtelse. 

3. Egendom, ·Som nämnes i punkt 2 av 
denna artilm'l, omfattar upphovsmannarättig
heter, konstnärliga eHer vetenskapliga Vierk, 
patent, mönster eller modeller, ritningar, 
hemliga förfaringssätt eller tillverkningsan
visningar, Viarumärken samt annan liknande 
egiendom. eller rättighet samt industrie'll, kom
mersiell ·eHer vetenskaplig utrustning. 

4. Har i avtalsslutande stat bosatt mot
tagare av royalty i den .andra avtalsslutande 
staten, från vilken royaltyn härrör, 'Btt fast 
driftställe, till vilket den rättighet eUer egen
dom, på vilken royaltyn baserar sig, direkt 
hänför sig, tillämpas icke bestämmelserna i 
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recipient in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shalf apply 
only to the last-mentioned amount. In that 
case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according· to the laws of 
each Oontracting State, due rega.rd being had 
to the other provisions of this Convention. 

4. The term "interest'' as used in this 
Article means income from Government 
securities, bonds, or debentures, whether or 
not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to pa.rticipate in profits, 
and debt-claims rof every kind as well as all 
other income assimilated to income from 
money lent by the taxation law of the State 
in which the income has its source. 

Article 14 

Royalties 

1. Royalties from sources within a Con
tracting State and paid to a resident of the 
other Contracting State shall be taxa.ble only 
in that other State. 

2. The term "royalties" as used _in this 
Article means-

a) any amounts paid as consideration for 
the use of, or the right to use the property 
described in paragraph 3 of this Article or 
for knowledge, experience or skill (know 
how); and 

b) gains derived from the sa.le or other 
disposition of the property described in para
graph 3 of this Article, to the extent pay
ment of the amounts realized on such sale 
or disposition is contingent, in whole _or in 
part, on the productivity, use, or disposition 
of such property. 

_3. The property referred to in paragraph 
2 of this Article includes copyrights, artistic 
and scientific works, patents, designs, mod
els, plans, secret processes or formulae, 
trademarks, and other like property or rights 
and industrial, comercia.l, and scientific equip
ment. 

4. The provisions of p.aragraph 1 shall not 
apply if the recipient of the royalties, being 
a resident of a Contracting State has in the 
other Contracting State in which the roy
alties arise a permanent establishment with 
which the right or property giving rise to 
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punkt 1. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i a11tikel 8. 

5. Föranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem 
båda och tredj,e person att det utbetalade 
rioya:ltybeloppet med hänsyn rtill diet nytt
jande, den rättighet eller den upplysning, 
för vilken royaltyn erlägges, överstiger det 
belopp, som skulle ha avtalats mellan utbe
talaiien och mottagaren, om sådant förhål
lande icke skulle ha föDelegat, skall bestäm
melserna i denna artikel tillämpas endast 
på det sistnämnda beloppet. I sådant fall 
skall det överskjut.ande belopp~t beskattas i 
enlighet med lagstiftningen i vardera avtals
slutande staten, med vederbörligt ~akttagande 
av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 15 

Inkomst av fnst egendom 

1. Inkomst av fäst egendom, däri medräk
nad royalty för nyttjande av gruvor, sten
brott eller andra natur.tillgångnr, och vinst 
av försäljning byte eller annan överlåtelse 
mot vederlag av sådan egendom eller rättig
het, som utgör grund för royalty, må be
slkatta.s av den avt.alsslutande stat, i vilken 
sådan fia.st egendom, gruva, stenbrott eller 
annan naturtillgång är belägen. Vid tillämp
ning·en av denna artikel och med beaktande 
av bestämmelserna i artikel 6 (inkomstkälla) 
punkt 4 skall ränta på inteclmingslån 1eller 
obliga;tioner, för vi'lka. säkerheten utgöres av 
fia.st egendom eller i denna punkt nämnd 
royalty, icke anses såsom inkomst av fast 
egendom. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 av denna 
a.rtilml tillämpas på inJkomst som erhålles av 
nyttjanderätt, direkt nyttjande, uthyrning· 
eller varje annan användning av fast egen
dom. 

Artikel 16 

Försäljningsvinst 

l. I avtalsslutande stat bosatt person be
skattas för vinst av försäljning ellier byte 
av fast egendom endast i sagda stat. 

2. Punkt l av denna artilml tillämpas 
icke, om 

the royalties is effectively connected. In 
such a case, the provisions of Article 8 shall 
.apply, 

5. Where, owing to a special relationship 
between the payor and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the royalties pa.id, ha.ving 
regard to the use, right, or information for 
which they are pa.id, exceeds the a.mount 
which would have been agreed upon by the 
pa.yor and the recipient in the absence of 
such relationship, the provisions of this 
Article sha.ll apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, the excess part of 
the payments shall rema.in ta.xable according 
to the law of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions 0f 
this Convention. 

Article 15 

Incorne From Rea,l Property 

1. Income from reial property, including 
royalties in respect of the operation of 
mines, quarries, or other na.tural resources 
and gains derived from the sa.le, exchange, 
or other disposition for con:sideration, of 
such property or of the right giving rise to 
such royalties, may be ta.xed by the Contract
ing State in which such real property, mines, 
qua.rries, or other na.tural resources a.re situat
ed. For purposes of this Article and as pro
vided in para.gra.ph 4 of Article 6 (Source 
of Income) interest from mortgages ·or bonds 
secured by real property or by such royalty 
interest shail not be regarded as income from 
real property. 

2. The provisions of para.graph 1 shall 
apply to income derived from the usufruct, 
direct use, letting, or use in any other form 
of real property. 

Article 16 

Capital Ga~ns 

1. A resident of one of the Contracting 
States shall be taxable only in that State on 
gains from the sale or exchange of capital 
assets. 

2. Paragraph l of this Article shall not 
apply if-

a) försäljningsvinsten mottages av i a.v
talssluila.nde stat bosatt person 00h vinsten 
härrör från försäljning 1eller byte av i arti
kel 15 (inkomst av fast egendom) nämnd 
egendom, som är belägen i den andra ;avtais
slutande staten, 

b) i avtalsshutande sta.t bosatt mottagare 
av försäljningsvinsten har ett fast driftstä:lle 
i den andra avtalsslut.ande staten och den 
egendom, från vilken vinsten härrör, är 
direkt det fasta driftstället, eller 

c) i avta.lsslutande stat bosatt mottagare 
av vinsten är en fysisk person, som 

i) upprätthållier en sta.digvariande a.ffärs
plats i den andra av;talsslutande staten ioch 
egendomen, från vilken vinsten härrör, är 
direkt hänförlig till denna affärspla.ts, e'Uer 

ii) vistas i den andra avtalsslutande stia.
ten, under en eller flera perioder, en tid av 
sammanlagt över 183 dagar under skatte
året. 

3. I fråga om i punkt 2 b av denna a.rtike'l 
nämnd vinst, tillämpas bestämmelserna i 
ar:tikel 8 ( a.ffärsinkomst) . 

Artikel 17 

Förmögenhetsskatt 

1. I artikel 15 i detta avtal (fast eg@
dom) avsedd eg.endom må beskatta.is i den 
avtalss'luta.nde stat, där egendomen är belä
gen. 

2. Såvida icke annat föranledes av be
stämmelserna i punkt 3, må annan än i 
punkt 1 nämnd egendom, som är direkt hän
förlig till fast driftställe, som innehas av i 
avtalsslutande stat bosatt person, beskattas i 
den stat, där det fasta driftstäUet är belä
get. 

3. I 1av:talsslutande stat bosatt persons far
tyg och luftfartyg, vilka är registrerade i 
denna avtalsslutande stat, samt annan än i 
punkt 1 avsedd ·egendom, som nyttjas för be
drivande av trafik med dessa fa11tyg ·e'ller 
luft:fiartyg, är befriade från sikatt i den 
andra avtalsslutande staten. 

4. a) All annan i Finland bosatt person 
tillhörig egendom, vilken icke berörts ovan 
i denna artikel, är befriad från skatt i 
F örenta Staterna.. 
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a ) the gain is received by a resident of one 
of the Contra.cting States and arises ont of 
the sale or exchange of property described 
in Article 15 (Income Prom Real Property) 
located within the other Contracting State, 

b) the recipient of the gain, being a resi
dent 'of one of the Contracting States, has a 
permanent establishment in the other Con
tracting State and the property giving rise 
to the gain is effectively connected with 
such permanent establishment, or 

c) the recipient of the gain, being an 
individual resident of one of the Contracting 
States-

i) mainta.ins a fixed base in the other 
Contracting State and the property giving 
rise to such gain is effectively connected with 
such fixed base, or 

ii) is present in the other Contracting 
State for a period or periods exceeding in 
the a.ggregate 183 days cluring the taxable 
year. 

3. In the case of gains described in para
graph 2 b), the provisions of Article 8 (Bu
siness Profits) shall apply. 

Article 17 

Capital Taxes 

l. Ca.pital represented by property re
ferred to in Article 15 (Real Property) may 
be taxed in the 'Contracting State in which 
such property is situated. 

2. Subject to the provisions of paragraph 
3 below, capital represented by assets, other 
than property referred to in para.graph 1, 
which are effectively connected with a per
manent establishment of a resident of one of 
the Contracting Sta.tes may be ta.xed in the 
State in which the permanent establishment 
is situated. 

3. Ships and aircraft of a resident of one 
of the Contracting States, if registered in 
that Contra.cting State, and assets, other 
tha.n property referred to in paragraph l, 
pertaining to the operation of such ships or 
aircraft sha.ll be exempt from tax by the 
other State. 

4. a) All other elements of ca.pita1 of a 
resident of Finland not dealt with in this 
Article shall be exempt from tax by the 
United Sta.tes. 
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b) All annan i Förenta Staterna bosatt 
person tinhörig egendom, vilken icke berörts 
ovan i denna artikel, är befriad från skatt i 
Fin'1and. 

Artikel 18 

Självständigt personligt a?·bete 

1. Inkomst, som förvärvats av 1en av-
talsslutande stat bosatt person genom själv
ständig verksamhet, beskattas endast i denna 
stat, såvida verksamheten icke utövats i den 
andra avtalsslutande staten. Inkomst, som 
förvärvats genom självständig vertksamhet i 
den 1andra staten, må beskattas i denna andra 
stat. 

2. Utan hinder av stadgandena i punkt 1 
är inkomst, som förvärvats av en i avtalsslu
tande stat bosatt person genom självständigt 
arbete i den andra avtalsslutande staten, be
friad från skatt i denna andra stat, om in
komsttagaren vistas i den sistnämnda staten, 
under en 1eller flera perioder, en tid av sam
man'lagt högst 183 dagar under skatteåret. 

Artikel 19 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Arvode, 'lön och annan liknande gott
görelse, som i avtalsslutande stat bosatt per
son uppbär för arbete eller personliga tjärn;
ter, beskattas endast i denna avtalsslutande 
stat, såvida icke arbetet eller de personliga 
tjänsterna utförts i den andra avtalsslutande 
staten. Gottgörelse, som förvärvas genom ar
bete eller personliga ;tjänster i denna andra 
avtialsslutande stat, må beskattas i dem1a 
andra stat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 av denna artikel må gottgörelse, som i 
avtalsslutande stat bosatt person förvärvat 
genom i den andra avtalsslutande staten ut
fö11t arbete, icke beskattas i denna andra 
avtalsslutande stat, om 

a) inikomsttagaren vistas i den andra sta
ten, under en eller flera perioder, en tid av 
sammanlagt högst 183 dagar under skatte
året, och 

b) gottgörelsen betalas av eller på upp
drag av en arbetsgivare, som icke är bosatt 
i denna andra stat, samt 

b) All other elements of capital of a resi
dent of the United States not dealt with in 
this Article shall be exempt from tax by 
the Republic of Finland. 

Article 18 

Independent Personal Services 

1. Income derived by a resident of a 
Contracting State in respect of independent 
activities shall be taxable only in that State 
unless such activities were performed in the 
other Contracting State. Income in respect 
of independent activities performed within 
such other State may be taxed by such other 
State. 

2. Notwithstanding the prov1s10ns of 
paragraph 1, income derived by a resident 
of a Contracting State in respect of inde
pendent activities performed in the other 
Contracting State shall be exempt from tax 
by that other Contracting State if the 
recipient is' present in the other State for 
a period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 da.ys in the fiscal year con
cerned. 

Article 19 

Depenclent Personal Services 

1. Salaries, wages, and other similar remu
neration paid to a resident of a Contracting 
State for la.bor or personal services shall be 
taxable only in that State unless such la.bor 
or personal services a.re performed in the 
other Contracting State. Remuner.ation re
ceived for la.bor or personal services perform
ed within such other State may be ta.xed 
hy such other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a. resident 
of a Contracting State in respect 1of an 
employment exercised in the other Contract
ing State shall not be taxable in such other 
State if-

a) the recipient is present in the other 
State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the fiscal year 
concerned, 

b) the remuneration is paid by, or on be
half of, an employer who is not a resident of 
the other State, and 

c) §Olt.tgÖl'elsen ej belastar fast driftstäHe, 
som. arbetsgivaren har i denna andra stat. 

3. Gottgörelse, som fysisk person mottagit 
för personliga tjänster ombord på fartyg 
eller luftfartyg, som är registrerat i avtals
slutande stat och användes i trafik av en i 
sagda a.vtalsslutande stat bosatt person, är 
befriat från skiatt i den andra avtalsslutande 
staten, om den fysiska personen hör till far
tygets eller luft.fartygets ordinarie besätt
ning. 

Artikel 20 

Lärare 

1. Fysisk person, som är bosatt i avtals
slutande stat då hans vistelse i den andra 
avtalsslutande staten börjar och som på in
bjudan av denna andra stats regering eller 
av universitet eller annan godkänd läroan
stalt i denna stat vistas i denna sistnämnda 
avtalsslutande stat huvudsakligen i syfte att 
bedriva undervisningsverksamhet eUer forsk
ningsarbete eller bäg·gedera vid universitet 
eller annan godkänd läroanstalt, är i den 
sistnämnda staten befriad från skatt på in
lmmst, förvärvad genom personliga tjänster 
i undervisnings- eller forslkningsuppgifter 
vid sådan undervisning·sanstalt eller annan 
liknande anstalt under en tid av högst två 
år, räknat från dagen för hans ankomst till 
denna sistnämnda avtalsslutande stat. 

2. Denna artikel tillämpas icke på inkomst 
av sådan forskning som icke utföres i all
mänt int1iesse utan huvudsakligen för någ1on 
särski'ld persons eller vissa särskilda perso
ners enskilda nytta. 

Artikel 21 

Studerande och praktikanter 

1. a) Fysisk person, som är bosatt i av
tals.slutande stat då hans vistelse i den andra 
avtalsslutande staten börjar, och som vistas 
i denna andra iavtalsslutande stat tillfälligt, 
huvudsaiklig.en i syfte att 

i) idka studi,er vid lmiversitet eller annan 
godkänd undervisningsanstalt i denna andra 
avtalsslutande stat, eller 

ii) erhålla utbildning för att uppnå yrkes
eller specialistkompetens, ,e!ller 

23 

c) the remuueration is not borne by a 
permanent establishment which the employer 
has in the other State. 

3. Remuneration received by an individual 
for personal services performed aboard ships 
or aircraft-.registered in one of the Contract
ing States and operated by a resident of 
that Contracting State shall be ex.empt from 
ta.x by the other Contracting State, if such 
individual is a member of the regular comp
lement of the ship or aircraft. 

Article 20 

Teachers 

1. An individual who is a resident of one 
of the Gontracting States at the beginning 
of his visit to the other Contr.acting State 
and who, at the invitation of the Government 
of the other Contracting State m of a uni
versity or other accredited educational in
stitution situated in the ,other Contracting 
State, visits the latter Contrncting State 
for the primary purpose of teaching or 
engaging in research, or both, at a university 
or ot:her accredited educational institution 
shall be exempt from tax by the latter Con
tracting State on his income from personal 
services for teaching or research at such 
educational institution, or at other such 
institutions, for a period not exceeding 2 
years from the date of his arrival in the 
latter Contracting State. 

2. 'This Article shall not apply to income 
from research if such research is undertaken 
not in tthe public interest hut primarily for 
the priv.ate benefit of a specific person or 
persons. 

Article 21 

Stiidents and Trainees 

1. a) An individual who is a resident of 
one of the Contracting States at the begin
ning of his visit to the other Contracting 
State and who is temporarily present in the 
other Contracting State for the primary 
purpose of-

i) studying at a university or other ac
credited educational institution in that other 
Contracting State, or 

ii) securing training required to qualify 
him to practice a profession or p1'ofession~l 
speciality, or 
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iii) idka studi1er eller bedriva forsknings
arbete i egenskap av mottagare av stipendi
um, understöd eller arvode, som beviljats av 
regeringen eller av religiös, välgörenhets-, 
v1eitenskaplig, litterär eUer pedagogisk orga
nisation, är befriiad från skatt i denna andra 
avtalsslutande stat för i under.punkt b avsed
da belopp. 

b) I under.punkt a avsedda belopp inne
fattar 

j) från utlandet erhållna poster av gåvo
natur, avsedda för hans uppehälle, utbild
ning', studier, forskningsarbete 1eller praktik; 

ii) stipendium, understöd och arvode; samt 
iii) inkomst, förvärvad genom personliga 

tjänster i den andfä avtalsslutande staten, 
till ett sammanlagt belopp ;av högst 2 000 
Förenta Staternas dollar dler motsvarande 
beilopp i finsJka mark under respektive skat
teår. 

c) I denna punkt avsedda förmåner bevil
jas endast för så lång tid som kan anses 
rimlig eller sedvanligt nödvändig för för
verkligandet av vistelsens syfte, men fysisk 
person må under inga omständigheter åtnju
ta i denna artikel eller i artikel 20 (lärare) 
avsedda förmåner under en längre tid än 
sammanlagt fem skatteår. 

2. Fysisk person, som är bosatt i .avtals
slutande stat då hans vistelse i den :andra 
avtalss1utande staten börjar och som är an
ställd i denna andra stat hos en i den först
nämnda avtalsslutande staten bosatt person 
eller vistas där enligt överenskommelse med 
sådan person, huvudsakligen i syfte 

a) att förskaffa sig teknisk, yrkes- e'ller 
kommersiell erfarenhet av annan än den i 
den förstnämnda staten bosatta personen el
ler av ett bolag, av vars röstberättigade 
aktiestocik sagda., i den förstnämnda staten 
bosatta person äger 50 procent eller mer, 
eUer 

b) att idka studier vid universitet ,eller 
annan godkänd lär.oianstalt i den andra av
talsslutande staten, 

är under ett skatteår befriad från skatt 
till den andra avta1sslutande staten för in
komst, som förvärvats genom personliga 
tjänster under en period av tolv dter var
andra följande månader till ~tt belopp ·av 
högst 5 000 Förenta Staternas dollar eller 
motsvarande be1opp i finska mark. 

iii) studying or doing research as a recipi
ent of a grant, allowance, or award from a 
governmental, religions, charitable, scientific, 
literary, or educational organization, 
shall be exempt from tax by that other Con
tracting State with respect to amounts 
described in subparagraph b). 

b) The amounts referred to in subpara
graph a) include-

i) gifts from abroad for the pur.pose of his 
maintenance, education, study, research, or 
training; 

ii) the grant, allowance, or award; and 
iii) income from personal services perform

ed in the other Contracting State in an 
amount nDt in excess of 2 000 United States 
dollars or its equivalent in Finnish markkas 
for any taxable year. 

c) The benefits under this paragraph shall 
only extend for such period of time as may 
be reasonably or customarily required to 
effectuate the pur.pose of the visit, hut in no 
event shall any individual have the benefits 
of this Article and Article 20 (Teachers) for 
more than a total of 5 taxable years. 

2. An individual who is a resident of one 
of the Contracting States at the beginning 
of his visit to the other Contracting State 
and who is temporarily present in the other 
Contracting State as an employee of, or 
under contract with, a resident of the former 
State, for the primary pur.pose of-

a) acquiring technical, professional, or 
business experience from a person other than 
that resident of the former State or a 
corporation 50 percent or more of the voting 
stock ·of which is owned by that resident of 
the former State, or 

b) studying at a university or other ac
credited educational institution in that other 
Contracting State, 
shall be exempt from tax by tha:t other 
Contracting State for a period of 12 con
secutive months with respect to his income 
from personal servfoes in an amount not in 
excess of 5 000 United States d-0llars or its 
.equivalent in Finnish markkas. 

--- -- -- - - - -===-------......... .......,,,,-................. ---------

3. Fysisk person, som är bosatt i avtals
slutande stat då hans vistelse i den ,andra 
avtalsslutande staten börjar och vistas där 
under högst ett års tid för att där deltao·a 
. d ö i ett av ·en andra statens regering under-
stött program, huvudsakligen i p:riaktik
forsknings- ·eller studiesyfte, är i den andr~ 
avta'lsslutande staten befriad från skatt för 
inkomst av personliga tjänster, vilka utförts 
i denna andra avtalsslutande stat och vi.Hm 
ansluta sig till sagda praktik, forslmings
arbete eller studier, till 1ett belopp av hög·st. 
10 000 Förenta Staternas dollar eller mot
svarande belopp i finslm mark. 

Artikel 22 

Off entligct uppdrag 

1. Gottgörelser ävensom pensioner, som 
Förenta Staterna, en administrativ del av 
dem eller en lokal myndighet inom dem av 
sina medel eller offentliga fonder erlägger 
till medborgare i Förenta Staterna för tjäns
t er, som denne såsom tjänsteman utfört för 
Förenta Staterna eller en administrativ del 
av dem, är befriade från skatt i Finland. 

2. Gottgörelser ävensom pensioner, som 
Republiken Fin'land, en del av den lokal 
myndighet eller offentligträttsligt s~mfund 
inom den av sina medel eller offentliga fon
d~~· erlägger till medborgare i Finland, för 
tJanster, som denne såsom tjänsteman utfört 
för Republiken Finland eller en del av den 
eller lokal myndighet eller offentlig-trätts
ligt samfund inom den, är befriade från 
skatt i Förenta Staterna. 

Artikel 23 

Bestämmelser, tillärnpliga på artiklarna 
angående personlig inkomst 

1. Artiklarna 18-22 tillämpas på rcse
kostnadsersättning1ar, men sådana kostnader 
må icke medräknas i maximibeloppen för de 
befrielser, som gäller enligt artikel 21. 

2. Är fysisk person berättigad tili flera 
än 1en av de förmåner, som utgår enligt be
stärnme1serna i artiklarna 18-22, må han 
tillämpa den ur hans synpunkt fördel-
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3. An individual who is a resident of one 
of tl~e qo~1tracting States at the beginning 
of lus visit to the other Contracting State 
and who is present in the other Contracting 
State for a period not exceeding 1 year as 
a pa.rticipant in a program sponsored by' the 
Governme~t of the other Contracting State, 
for the pr1mary pur.pose of training, recearch, 
or study, shall be exempt from tax by that 
other Contracting State with respect to his 
income from personal services performed in 
that other Contracting State and received 
in respect of such training, research or 
study, in an amount not in excess of 10 000 
United Sta.tes dollars or its equiva.lent in 
Finnish markkas. 

Article 22 

Governmental Functions 

1. Remuneration, including pensions, paid 
by or from public fonds of the United States 
or a political subdivision or local authorit; 
thereof to a United States citizen for services 
rendered to the United States or to any of 
its political subdivisions in the discharo·e 
of governmental functions shall be exem~t 
from tax by the Republic of Finland. 

2. Hemuneration, including pensions, paid 
by or from public fonds of the Republic of 
l<"'inlan~, a subdivision, a local authority, or 
a pubhc community thereof to an individual 
who is a citizen of the Republic of Finland 
for services rendered to the Republic of 
Finland or to a subdivision, a local authority 
or a public community thereof in the dis~ 
charge of governmental functions shall be 
exempt from tax by the United Sta:tes. 

Article 23 

Rules Applicctble to Personal Income Articles 

.1. Articles 18 .through 22 shall apply to 
re1mbursed travel expenses, hut such expen
ses shall not be talcen into account in 0omput
ing the maximum amount of exemptions spe
cified in Article 21. 

2. If an individual qualifies for benefits 
under more than one of the provisions oif 
Articles 18 through 22, he may apply the 
provisions of whichever Article is most 

, I 
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aktigaste bestämmelsen. Dock skall från de 
förmåner, som den tillämpliga artikeln er
bjuder, avdmgas de förmåner, som eventu
ellt beviljats tidigare enligt artiklarna 18 
-22. 

3. Fysisk person, som är bosatt i avta:ls
slutande stat och som tillfälligt vistas i deTu 
andra avtalsslutande staten och i denna and
ra stat är berättigad till befrielse från skatt 
enligt artikel 20 (lärare) eller artikel 21 
(studerande och praktikanter) , får i den 
förstnämnda avtalsslutande staten från sin 
där skattepliktiga inkomst avdrag·a a1la re
sekostnader (medräknat resebiljetter, målti
der och logi samt övriga av resan föranledda 
kostnader), vilka uppstått vid resor från 
den 1ena avtalsslutaJ1de stat1en till den andra 
samt ,alla sedvanliga 1och nödvändiga lev
nadskostnader (måltider och logi medräk
nade), vilka uppstått under den tillfäl'liga 
vistelsen i denna andra avtalsslutande stat. 
De kostnader, som är avdragsgilla i enlighet 
med denna punkt, anses sammanlagt utgöm 
minst 30 proeent av den inkomst, som enligt 
artiklarna 20 och 21 är befriad från skatt. 

Artikel 24 

Privata pensioner och Zivriintor 

1. Pensioner och liknande gottgörelser, 
med undantag av de i artikel 22 nämnda, 
siom betalas till en i avtalsslutande stat bo
satt person på grund av tidigare arbetsför
hållande, beskattas endast i denna avtal:sslu
tande stat. 

2. Underhållsbidrag och livränta, som er
lagts till person, bosatt i avtalsslutande stat, 
beskattas endast i denna avtalsslutande stat. 

3. Uttryck!et "livränta" avser i denna ar
tikel ett fastställt belopp, som fortlöpande 
erlägges på bestämda tider under vederbö
randes livstid eller under vissa år och som 
utgår såsom vederlag för r iktig och full 
prestation (annan än tjänster ), som grun
dar sig på förpliktelse. 

4. Uttrycket "pension och liknande gott
görelser" avser i denna artikel per~odiska 
betalningar, som erlägges .efter pensionering 
såsom ersättning för tj änstgöring dler för 
kroppskada., ådragen under tidigare anställ
ning. 

favorable to him. Howeve1, the benefits of 
the Article claimed shall be reduced by any 
benefits previously allowed under .any other 
of the provisions of Articles 18 through 22. 

3. An individual who is a resident of one 
of the Contracting States and vvho is tempo
rarily present in the other Contracting State 
and who qualifies for exemption from tax in 
such other Contracting State under Article 
20 (Teachers) or Article 21 (Students and 
Trainees) shall be allowed by the former 
Contracting State as deductions from income 
subject to tax therein all travel expenses (in
cluding travel fares, meals and lodging, and 
expenses incident to travel) while traveling 
between the .two Contracting States and all 
ordinary and necessary living expenses (in
cluding meals and lodging) vvhile temporarily 
present in such other Contracting State. 1The 
expenses deductible under this paragraph 
shall be deemed 'to amount to at least 30 
percent of the income exempt under Article 
20 or 21. -

Article 24 

Private Pensions and Annuities 

1. Except as provided in Article 22, pen
sions and other similar remuneration paid to 
a resident of a Contracting State in consider
ation of past employment shall be taxable 
only in that Contracting State. 

2. Alimony and annuities paid to a resi
dent of a Contraeting State shall be taxable 
only in that Contracting State. 

3. The term "aJ1nuities", as used in this 
Article, means a stated sum paid periodically 
at stated times <luring life, or <luring a speci
fied number of years, under an obligation 
to make the payments in return for adequate 
and full eonsideration ( other than S1ervices 
rendered). 

4. 'l'he term "pensions and other similar 
remuneration", as used in this Article, means 
periodic payments made after r·etirement ii1 
consideration for services rendered, or by 
1.vay of compensation for injuries received, in 
eonneetion with past employment. 

Artikel 25 

SociciZskyddsbetaZningar 

Socialskyddsbetalningar och andra offent
liga pensioner (oberoende av huruvida de är 
arbetstagarens eller arbetsgivarens betal
ningsandelar eller :tillägg tiil dessa), som av 
avtalsslutande stat, och för Finlilllds vid
kommande jämväl av offentligt.rättsligt sam
fund, erlägges till i den andra avtalsslutande 
staten bosatt fysisk person, beskattas endast 
i den förstnämnda avtalsslutande staten. 
Denna artikel tillämpas dock icke på betal
ningar, som avses i artikel 22 (offentliga 
uppdr1ag). 

Artikel 26 

Diplomater och konsiiZer 

Detta avtal gäller icke de privil1egier i 
beskattningshänseende, som diplomater eller 
konsuJära tjänstemän åtnjuter på grund av 
allmänna internationellträttsliga reg'ler eller 
bestämmelser i särskilda överenskonunelser. 

Artikel 27 

Investerings- och hoZding-bolag 

I avtalsslutande stat bosatt bolag, som er
håller dividend, ränta eller I"oya1ty från käl
lor i den andra avtalsslutande staten, är icke 
berättigat till de i artiklarna 12, 13 och 14 
avsedda förmånernra., om 

a) på grund av särskilda förmåner i be
skattningshänseende, invest1erings- .eller hol
ding-bolag, den slrntt för dividend, ränta el
ler roya:lty, som av den förstnämnda avtals
slutande staten påförts bolaget, är väsentligt 
lägve än den av denna avtalsslutande sta,t 
i allmänhet påförda skatten på bolagsin
komst, och 

b) en eller flera p:ersoner, som icke är i 
förstnämnda avtalsslutande stat bosatta fy
siska personer ( e1ler, då fråga är om fin
ländskt bolag, är medborgare i Förenta Sta
terna) antingen enligt vederbörande regis
t;eranteelmingar eller på annat, av vederbö
rande myndigheter i de avtalsslutande sta
terna genom gemensamma överläggningar be
stämt sätt direkt eller indirekt äger 25 pro
cent eller mer av bolagets kapital. 

27 

Article 25 

Social Seciirity Payrnents 

Social security payments and other public 
pensions (whether representing empolyee or 
employer contributions or accretions thereto) 
paid by one of the Contracting States or, 
in the case of Finland by a public community, 
to an individual who is a resident of the 
other Contracting St ate shall be taxable only 
in the former Contracting State. However, 
this Article shall not apply to payments 
described in Article 22 ( Governmental F unc
t ions) . 

Article 26 

Diploma;tic and Consular Officers 

Nothing in the present Convention shall 
affeet the fiscal privileges of diplomatie or 
consular officials under the general rules of 
international law or under the provisions of 
special agreements. 

Article 27 

Investment or H olding Companies 

A corporation of one of the Contracting 
States deriving dividends, interest, or royal
ties from sources within the other Contract
ing State shall not be entitled to the benefits 
of Article 12, Article 13, or Article 14 if-

a) by reason of special measures granting 
tax benefits to investment or holding com
panies the tax imposed on such corporation 
by the former Contracting State with respect 
to sueh dividends, interest, or royalties is 
substantially less than the tax generally 
imposed by such Contracting State on corpo
rate profits, and 

b) 25 pereent or more of the ca pi tal of 
such corporation is held of record or is 
otherwise determined, after eonsultation bet
ween the competent authorities of the Con
tracting States, to be owned directly or in
directly, by one or more persons who are not 
individual residents of the former Contract
ing State ( or, in the case of a Finnish cor
poration, who are citizens of the United 
States) . 
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Artikel 28 

Ömsesidigt avtalsförf arande 

1. Anser i avtalsslutande stat bosatt per
son att någondera av de 1avta1sslutande sta
terna eller båda dessa stater vidtagit åtgär
der, vi:lka för honom medfört 1eller kommer 
att medföra en mot detta avtal stridai1de be
skattning, må han, oberoende av de enligt 
Siag·da staters interna lagstiftning honom för
behållna rättsmedlen, göra framställning i 
saken hos behörig myndighet i den stat, i 
vilken han är bosatt. 

2. Vederbörande myndigheter i de avtals
slutande staterna skall eftersträva att genom 
ömsessidig överenskommelse undanröja vid 
tillämpningien av avtalet förekommande svå
righeter eller problem, som föranleder tvi
velsmål. Särskilt må de avtalsslutande sta
ternas behöriga myndigheter rådgöra med 
varandra för att 'Uppnå samförstånd 

a) om uppdelning av inkomst av näring 
enligt enahanda grunder mellan person, som 
är bosatt i avtalsslutande stat, och hans i 
den andra avtalss~utande staten belägna fas
ta driftställe; 

b) om enahanda grunder vid uppdelning 
av inkomst me:llan person, som är bosatt i 
avtalsslutande stat, och i artikel 11 avsedd 
associerad person, 1eller 

c) om enhetlig defini·ering av källorna för 
inkomster av vissa slag. 

3. De avtalsslutande staternas vederböran
de myndigheter må i det syfte som avses i 
de föregående punkterna för att uppnå över
enskommelse rådgöra direkt med varandra. 
Ifall det för uppnående av enighet förefaller 
ändamålsenligt, må de behöriga myndig·he
terna mötas för att förhandla om saken. 

4. Uppnår de behöriga myr1digheterna så
dan överenskommelse, skall de avtalsslutande 
staterna påföra inkomstskatt och bevilja 
återbäring av skatt eller gottgörelse i ·eirlig
het med denna övierenslmmmelse. 

Artikeil 29 

Utbyte civ iipplysningm· 

1. De avtalsslutande staternas behörig·a 
myndigheter sk!all utbyta sådana upplys
ningar, vilka är nödiga för verkställande av 
bestämmelserna i detta avtal eller för för -

Article 28 

111utucil Agreement Procedure 

1. VVheue a resident of a Contracting State 
considers that the actions of one or both 
of the Contra.cting Sta.tes result or will result 
for him in ta.xation not in accorcla.nce with 
this Convention, he may, notwithstanding the 
remedies provided by the national lavvs of 
those States, pl'esent his ca.se to the competent 
authority of the Contracting State of which 
he is a resident. 

2. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavor to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the application of the Conven
tion. In particular, the competent authorities 
of the Contracting States may consult to
gether to endeavor to agree-

a) to the same attribution of industrial or 
commercial profits to a resident of one of 
the Contracting States and its permanent 
establishment situated in the other Contract
ing State; 

b) to the same allocation of income bet
ween a resident of one of the Contracting 
States and any related person, referred to 
in Article 11; or 

c) to the same determination of the source 
of particular items of income. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States may communicate with each 
other directly for t he purpose of reaching· an 
agreement in the sense of the preceding para
graphs. When it seems advisable for the 
purpose of reaching agreement, the competent 
authorities may meet tog.ether for an oral 
oxchang'e of opinions. 

4. In the event that the competent author
ities reach such an agreement, taxes shall 
be impos·ed on such income, and refund or 
credit of taxes shall be allowed, by the Oon
tracting States in accordance with such ag·
reement. 

Article 29 

Excha.nge of Infornwtion 

1. The competent authorities of the Con
tracting State shall exchange such informa
tion as is pertinent to carrying out the 
provisions of this Convention or preventing 
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hindrande av skatteförsnillningar och kring
gående av skatt i fråga om de i detta avtal 
avisedda skattern;a. Sålunda utbytta upplys
ningar skall hållas :hemliga och de får icke 
yppas för andra personer än sådana (dom
stolar och förvaltningsmyndigheter medräk
nade), vilka det åligger att faststälLa, upp
bära och indriva i avtalet avsedda skatter 
ellier a,tt väcka av dessa föranledda åtal. 

2. Bestämme1sema i punkt 1 må likväl 
icl"e tolkas så, att de skulle förplikta avtals
slutande stat att 

a) vidtaga administrativa åtgärder, villrn 
icke överensstämmer med dess eller den 
andra avtialsslutande statens lagstiftning el
ler administrativa praxis; 

b) lämna detaljerade upplysningar, vilka 
icke kan införskaffas i enlighet med [agarna 
eller inom gränserrna för Illormalt .administra
tivt förfarande i den ·ena eller den andra 
avta1sslutande statien; 

c) lämna upplysningar, vilka skulle inne
bära röjande av kommersiell, industriiell el
ler yrkeshemhghet eller ett förfaringssätt, 
eller och upplysningar, vilkas YPP'ande slm~le 
strida mot allmän ordning. 

3. Utbytet av upplysningar sker antingen 
enligt vedertagen praxis eller på begäran i 
särskilda fall. De avtalsslutande staternas 
behöriga myndigheter överenskommer sinse
mellan om de upplysningar, vilka skall läm
nas 1enligt vedertagen praxis. 

4. De av,talsslutande staternas behörig·a 
myndigheter meddelar varandra om änd
ringar i lagstiftningen rörande i artikel 1 
punkt 1 avsedda skatter genom att tillställa 
varandra ändringanrns eller i fråga.varande 
nya lagars eller förordningars texter minst 
·en gång om året. 

5. De avitalsslutande staternas behörigia 
myndigheter til1ställer varandra allt i form 
av administrativa beslut eller bestämmelser 
eUer domstolsbeslut publicerat material, som 
berör tolkningen av detta avtal. 

Artikel 30 

H andräckni:ng vid indrivning a.v ska.tter 

1. A vtalsslutande stat skall vinnlägga sig· 
om att indriva sådana, av den andra ·avta:ls-
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fraud or fiscal evasion m relation to the 
taxes which are the subject of this Oonven
tion. Any information so exchanged shall be 
treated as secret and shall not lie disclosed 
to any persons other than those (including a 
court or administrative body) concerned with 
assessment, collection, enforcement, or prose
cution in respect of the taxes which are the 
tmbject of the Oonvention. 

2. In no case shall thc provisions of para
graph 1 be construed so as to impose on one 
of the Oontracting States the obligation-

a) to carry out administrative measures 
at variance with the laws or the administra
tive practice of that or the other Oontract
ing State; 

b) to supply particulars which are not 
obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of 
the other Oontracting State; 

c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, com
mercial, or professional secret or trade pro
cess, or information, the disclosure of which 
would be contrary to public policy. 

3. The exchange of information shall be 
either on a routine basis or on request with 
reference to particular ca.ses. The competent 
authorities of the Contracting States shall 
agree on the list of information which shall 
be furnished on a routine basis. 

4. The competent authorities of the Oon
tracting States shall notify each other of any 
amendments of the tax laws referred to in 
Article 1 1) by transmitting the texts of any 
amendments or ncw statutes at least once a 
year. 

5. The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange the texts of 
all published material interpreting the pres
ent Convention under their respective laws, 
whether in the form of regulations, rulings, 
or judicial clecisions. 

Article 30 

Assisfonce in Collection 

1. Each of the Oontracting States shall 
endeavor to collect such taxes imposed by the 
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slutande staten påförda skatter, som påförts 
för säkerställande av att av den andra .av
talsslutande staten i enlighet med detta av
tal beviljad befriels,e från skatt eller ned
satt skattefot icke skall ·kunrna utnyttjas av 
personer, vilka icke är berättigade till sådana 
förmåner. Avta:lsslut.andie stat, som verkstäl
~er sådan indrivning av skatter, är inför 
elen andra avtalsslut.ancle staten ansvarig för 
de sålunda influtna beloppen. Vardera av 
de avtalsslutande staternas behöriga myndig
het skall rådgöra med den .andra avtalsslu
tancle statens behöriga myndighet om sam
arbete '()Ch ge den andra avtalsslutancle sta
ten ;anvisningar ang&ende alla de åtgärder 
för indrivning av densamma påförd skatt, 
vi:lka den vidtagit i den förstnämnda avtals
slutande staten. 

2. Bestämmels1erna i denna artike~ må 
icke i något fall anses medföra för någon
dei~a avtalsslutande staten förpliktelse att 
vidtaga administrativa åtgärder, vilka skulle 
strida mot bestämmelserna eller praxis i den 
avtalsslutande stat, som vierkställer indriv
ning av skatt, e1ler vilka skulle strida mot 
sagda stats suveränitet, säkerhet ·eller all
männa ordning. 

Artikel 31 

Ikraftträdandet 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifi
kationshancllingarna utväxlas så snart som 
möjligt i Helsingfors. Avtalet träder i lrnaft 
två månader efter utväxlingen av ratifika
tionshancllingarna. Avtalets bestämmelser 
tillämpas första gången: 

a) i Fin:land: 
på skatter, vilka uppbäres för det skatteår, 

som begynner den 1 januari det år som föl
jer näst efter det år då ratifilrntionshand
lingarna utväxladtes 1eller därefter. 

b) i Förenta Staterna: 
i) i fråga om skatteinnehållning, på be

lopp, vilka mottages den dag detta avtal trä
der i knaft eller därefter; 

ii) i fråga om övriga inkomstskatter, på 
de ::Jkatteår, som begynner elen 1 januari det 
år som följer näst efter det år ratifikations
handlingarna utväxlades, eller på skatteår 
som begynnes därefter. 

2. Vid detta avta.is ikraftträdande utlö
per giltighetstiden för överenskommelsen av 

other Contracting State as >vill ensure that 
any exemption or reduced rate of tax grantecl 
under the present Convention by the other 
State shall not be enjoyecl by persons not 
entitled to such banefits. 'The Contracting 
State making such coUections shall be respon
sible to the other Contracting State for the 
sums thus collected. The competent authority 
of each of the Contracting States shall 
consult with the competent authority of the 
other Contracting State for the purpose of 
cooperating with and advising that other 
Contracting State in respect of any action 
taken by it within the former Contracting 
State to coUect its tax. 

2. In no case shall the prov1s10ns of this 
article be construed so as to impose upon 
either of the Contracting States the obli
gation to carry out administrative measures 
at variance with the regulations and practices 
of the Contracting State encleavoring to 
collect the tax or which would be contrary 
to that State's sovereignty, security, or public 
policy. 

Article 31 

Entry Into Force 

1. This Convention shall be ratified and 
instruments of ratification shall be exchanged 
at Helsinki as soon as possible. It shall enter 
into force 2 months after the exchange of 
instruments of ratification. Its provisions 
shall for the first time have effect-

a) in the case of Finland-
to taxes which are levied for taxable years 

beginning .on or after J anuary 1, following 
the year in which the instruments of ratifi
cation are exchanged. 

b) in the case of the Unitecl States-
i) as respects the rate of witholding tax, 

to amounts received on or after the date on 
which this Convention enters into force; 

ii) as respects other income taxes, to ta..\:
able years beginning on or after January 1, 
following the year in which the instruments 
of ratification are exchangecl. 

2. Upon the coming into effect of this 
Convention, the Convention of December 18, 

den 18 december 1952 angående inkomstskat,t. 
Bestämmelserna i övercnskonm1elsen av den 
18 december 1952 upphör att gälla räknat 
från den dag, då motsvarande bestämmelser 
i detta avtal i enlighet med punkt 1 ovan för 
föl'Sta gången är gällande. 

Artikel 32 

Upphörandet 

1. Detta avtal är i kraft till dess d·et
samma uppsagts av någondera avtalsslutancle 
staten. Vardera avta:lsslutancle staten må ef
ter år 1973 på diplomatisk väg uppsäga av
talet minst 1sex månader före utgången av 
vilket som helst kalenderår. Därvid upphör 
avtalet att vara i kraft: 

a) i Finland: 
i fråga om skatter, vilka uppbäras för de 

slmtteår, som begynna den 1 januari det 
år som följler näst efter uppsägni11gsår.et. 

b) I Förenta Staterna: 
i) i fråga om skatteinneihålning den 1 

januari det år som följer näst efter upp
sägningsåret; och 

ii) i fråga om övriga inkomstskatter be
träffande varje skatteår som begynner den 
1 januari näst efter uppsägning-såret eller 
därefter. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punlr,t 
1 .av denna artikel må vardera avtalsslutande 
staten när som helst efter detta avtals ikraft
trädande bringa giltigheten av bestämmel
serna i artikel 25 (socialskydds betalningar) 
att upphöra genom meddelande därom på 
diplomatisk väg. 

Uppgjort i vVashington den sjätte mars 
1970 i två orginalexemplar på finska och 
engelska vilkas texter äger lika vitsord. 

För Republilmn F inlands President: 

Olavi J.l!lunkki 

För Amerikas F'örenta Staters President: 

William P. Rogers 
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1952, relating to income taxes, ::;hall termi
nate. The provisions of the Convention of 
December 18, 1952, will cease to ha.ve effect 
from the date on which the corresponding 
provisions of this Convention shall for the 
frist time have .effect according to subpara
graph l above-mentioned. 

Article 32 
1Terininctt1'on 

1. This Convention shall remain in force 
until clenounced by one of the Contracting 
States. Bither Contracting State may cle
nounce the Convention, through diplomatic 
channcls, by giving· notice of termination at 
least 6 months before thc end of any calendar 
year after the year 1973. In such event, the 
Convention shall cease to have effect-

a) in the case of Finland-
to toxes which are levied for taxable years 

begim1ing on or after J anuary 1 of the year 
following the year in which notice is given. 

b) in the ca.se of the United Statcs-
i) as respects witholding taxes, on January 

1 of thc year following the year in which 
notice is given; and 

ii) as respects other income taxes, for any 
taxablc year beginning on or af ter J anuary 1 
of the year following the year in which notice 
is given. 

2. Notwithstanding the provision -of para
graph 1 of this Article, and upon prior notice 
to be given through diplomatic channels, the 
provisions of Article 25 (Social Security 
Payments) may be terminated by Contracting 
State at any time after this Convention shall 
enter into force. 

Done at Washington, in duplicate, in the 
English and Finnish languages, the two texts 
having 1equal authenticity, this sixth clay of 
March 1970. 

For the President of the Republic 
of Finland : 

Olavi JJ1iinkki 

For the President of the United States 
of America: 

William P. Rogers 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förentit Sta
ter angående inkomst- och förmögenhetsskatter. 

överenskommelsen av den 3 mars 1952 mel
lan Finland och Amerikas Förenta Stater för 
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
"Ch förhindrande av kring·gående av skatt 
\Fördr.ser. 16/1952) har blivit föremål 
för ien växande kritik. I fråga om beskatt
ningen av fysiska personer har orsaken till 
missnöjet varit särskilt den, att kommunal
skatten i Finland inte har ingått bland de 
skatter som omfattas av överenskommelsen. 
Detta har inneburit att löneinkomst, som 
förvärv,ats under vistelse i Förenta Staterna, 
alltid blivit föremål för kommunal beskatt
ning när vederbörande ansetts bo i Finil.and. 
Situa:tionen har yttermera försvårats genom. 
att den som vistats längTe tid än 183 dagar i 
Förenta Staterna och där blivit skattskyldig 
för sin löneinlmmst har varit berättigad att 
vid den statliga beskattningen i Finland från 
sin skatt avdraga högst det belopp han beta
lat i skatt i Förenta Staterna. På grund av 
stkillnaden i 1evnadsstandard har personer 
som i F'öre11ta Staterna förtjänat nästan en 
minimilön nödgats betal1a kännbara skatter 
i Finland. Härvid har den låga skatt som 
betalats i Förenta Staterna medfört endast 
en relativt obetydlig lindring. 

Artikel XV punkt 1 b i den gällande 
öv.erenskommelsen har på grund av att den 
är svår att förstå föranlett avvikande tolk
ningar i .olika delar av landet. Härav har 
särskilt de blivit lidande som arbetar i För
enta Staterna såsom lärare, studerande, prak
tikanter eller i andra motsvarande sysslor. 
Också olika organisa.tioner, sådana ~om Fin
lands Sjuksköterskeförbund och Finland
Amerika-Föreningen, har fäst uppmärksam
het vid detta missförhållande. 

Ett annat föremål för kritik har varit de 
pensioner, som fysiska personer erhållit i 
Förenta Staterna inom ramen för social
skyddet och som i regel utgör beskattnings-
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bar inkomst i utbetalningslandet. Socialför
säkringssystemet i Förenta Staterna täcker 
också en stor del av de pensioner som betalas 
på grund av privata arbetsförhåUanden. 
Därför har enligt definitionen på pension i 
övierenskommelsens nuvarande ordalydelse 
pensioner, som grundar sig på privat an
ställning, beskattats i Finland, ehuru de be
talats på gnmdval av pensionsbeslut, som 
meddelats av v·ederbörande myndigheter i 
Förenta Staterna. Detta har utöver åilders
piensioner gällt också pensioner till änkor och 
värnlösa.. I fråga om värnlösa har en ändring 
av rättspraxis uppnåtts för några år sedan. I 
övrigt är frågan alltjämt beroende av tolk
ning och därför otillfredsställande löst. 
Särskilt när det gäller ålderspensioner har 
Finlands representationer i Förenta Sta
terna ständigt fått besvara förfrågningar i 
denna sak. Många mottagare av ålderspen
sioner skuUe nämligen vara beredda att till
bringa åtminstone en del av sina pensionärs
år i sitt forna hem1and, om de inte skulle 
behöv,a betala skatt i Finland för sina ålders
pensioner, som i Förenta Staterna utgör 
skattefri inkomst. I samband med det senaste, 
förnyade skatteavtal som Sverige ingått med 
Förenta Staterna fastslogs i Sverige skatte
friheten för pensioner av detta slag genom 
en till avtalet ansluten skriftväxling mellan 
finansministerierna i de berörda länderna. 

Svårig·heterna att tolka bestämmelsen om 
royalties i artikel VIII i överenskommelsen 
har befunnits medföra olägenhet för de 
ekoruomiska relatioTuerna mellan de båda län
derna. Enligt rådande beskattningspmxis har 
tekniska royalties, som betalats från Finland 
till Förenta Staterna, i regel i Finland an
setts vara slmttefri:a. Däremot har motsva
mnde royalties, som erlagts från Förenta 
Staterna till Finland, i Förenta Staterna 
utgjort skattepliktig inkomst. Denna fråga 
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har haft en avsevärd betydelse för producen
ter i Finland då man beaktar den import av 
teknisk kunskap och fördighet från Förenta 
::3t.aterna som pågår i olika former. De 
royalties som betalats för denna import har 
utgjort den största delen av de royalties som 
från Finland betalats till utlandet. I interna
tionella sammanhang tillämpas allmänt i fråga 
om royalties bestämmelsen i Organisationens 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
( OECD) modellavtal, enligt villren royalties 
är beskattningsbar inlrnmst endast i mot
tagarens 1and. 

Såsom ovan redan anfördes har det för 
Finlands del också varit svårt att to11m 
artikel XV i överenskommelsen, som gäller 
förhindrande av dubbelbeskattning. Det har 
därför 'ansetts nödvändigt att den p1~eciseras. 

Initiativet till en revidering av överens
kommelsen togs från finsk sida redan år 
.1966. Ärendets beredning i Förenta Staterna 
krävde emellertid sin givna tid och under
handlingar i saken kunde därför inledas i 
Helsingfors först i september 1967. De slut
fördes i mars 1968. På grund av de många 
nya definitioner och begrepp som förekom
mer i avtalstexten, måste dess översättning 
till finska ägnas särskild omsorg. Avtalet 
kunde därför undertecknas först den sjätte 
mars 1970. 

Den viktigaste reformen bör anses vara 
den, .att de i artikel 1 i .avtalet avsedda 
skatter som utgår i Finland nu omfattar, ut
över motsvarande inlrnmstskatt, även för
mögenhetsskatt, kommulllalskatt och sjömans
skatt. Ehuru avtahit anna.rs inte avviker från 
de principer som allmänt tillämpas i .inter
nationella skatteavtal, avviker det i fråga 
om sån uppbyggnad och sina formuleringar 
på många punkter från det modellavtal som 
utarbetats av OECD. En av de viktigaste 
faktorer som föranleder avvilrnlser är den 
av Förenta Staterna i sin interna lagstift
ning alltjämt följda principen, att huvud
regeln är att landet beskattar sina egna med
borgare på grundval av deras tot·ala inkomst, 
oberoende .av deras boningsort. Denna princip 
framgår klart av artikel 5, punkt 1 i avtalet, 
vari sk1attelättnad beviljas person som är 
bosatt i Förenta Staterna och 1enkannerligen 
.medborgare i Förenta Staterna. I artikel 3 
i avtal•et har emellertid i överensstämmelse 
med OECD: s modellavtal upptagits en defi
nition av begreppet beskattningsteknisk hem-

ort, vilket till sin ordalydelse följer modell
avtalet, men samtidigt innehåller några till
lägg, som föran~eds av Förenta Stabernas 
lagstiftning. 

Förenta Staternas interna lagstiftning 
föranleder också, :att avtalet innehåller de
taljerade föreskrifter angående de allmänna 
bestämmelserna om beskattning (artikel 4) 
samt om inkomstkälla (artikel 6). Dessa 
föreskrifter ingår inte i OECD: s mo
dellavtal. Föreskrifter av detta slag har 
ingått i avtal som Förenta Staterna tidigare 
slutit. De kan emellertid anses ha blivit 
längre utvecklade i nu föreliggande avtal. 

Det avtalsschema som tidigare allmänt god
tagits, respektive ordalydelsen i den tidigare 
överenskommelsen, har använts i de artiklar 
som innehåller allmänna definitioner (artikel 
2), bestämmelser om beskattning.en av affärs
inkomst (a.rtikel 8), om fast driftställ.le ( arti
kel 9), sjöfart och luftfart (artilml 10), as
socierade personer (artikel 11) och om per
sonligt arbete (art iklarna 18 1och 19) samt 
om beskattning av lärare (•artikel 20). Det
samma gäJller i fråga om bestämmelser angå
€llde vederlag för offentliga uppdrag (artikel 
22), privata pensioner och livräntor (artikel 
24) samt diplomater och konsuler (artikel 
26). 

Bestämmelserna om förbud mot diskrimi
nering (artikel 7), om inlrnmst 1av fast egen
dom (artikell 15), om försäljningsvinst (arti
lml 16), om förmögenhetsskatt (artikel · 17) 
samt om ömsesidigt avtalsförfar.ande ( artilml 
28) och utbyte av upplysningar (artikel 29) 
överensstämmer, dels direkt och dels med vis
sa avvikelser i formuleringarna, med 1allmänt 
tillämpade principer. I fråga om 3 punkten 
i :artikel 7, vilken gäller förbud mot diskrimi
nering, bör uttryckligen hänvisas till att Fin
lands delegation vid de förhandlingar som 
förts i saken meddelat, atJt dem1a föreskrift 
uttryckligen avser att 37 § 2 mom. i då 
gällande lag om inlrnmst- ;och förmögenhets
skatt inte fick t illämpas så, att det skulle 
innebära att iett bolag i Finland, vfäket 
ägs av en person som bo·r i Förenta Staterna, 
skuUe diskrimineras i jämförelse med ett 
motsvarande finskt bolag. Den anförda toTh:
ningen lmn, oberoende av ändringarna 
i fråga om förmögenhetsbeskattningen av 
aktiebolag, alltjämt ha betydelse vid den 
beskattningsmässiga behandlingen •av avkast
ningen av investerat kapital. 

I fråga om beskattningen av inkomst av 
s.k. rörligt kapitall, dvs. dividender (artikel 
12), räntor (al'ltikel 13) och royalties (arti
kel 14) följ·er avtalet vedertagen praxis. I 
fråga om dividender har överenskommelse 
träffats om en ömsesidig källskatt av 15 % 
av dividendbeloppet. Om dividenden tillfaller 
ett bol.ag, är källskattien 5 %. När det gäUer 
dotterbolag är emellertid ägandetröskeln -
10 % av aktierna - avsevärt lägre än den 
gängse gränsen av 25 %. Till det senare 
fallet ansluter sig dessutom en del andra 
begränsningar., som närmal'e framgår av 
avta1et. 

För räntor och royalties uppbäres ingen 
skatt i det land där de uppstår. I fråga ;om 
royalties är att märka, att de ovannämnda 
preciseringarna har kunnat förverkligas, och 
tekniska royalties beskattas nu enligt avtalets 
klara ordalag endast i mottagarens hem
land. 

Ett av de viktigaste syftena med I'evide
ringen av avtalet var att förbättra lärares 
(artikel 20) samt studerandes och praktikan
ters (artikel 21) ställning i beskattnings
hänseende genom att beakta skillnaden i 
fråg.a om l'evnadsstandard mellan de båda 
länderna. I fråga om ;alla dessa grupper 
har i avtalet överenskommits om nya, 
detaljerade bestämmelser. Artikel 23 i 
avtalet innehåller de överenskomna bestäm
melserna om de lättnader som tillkommer 
nämnda kateg'orier .av personer och som ut
sträckts till att omfatta även inlmmster av 
personligt arbete. Då iett från finsk sida 
framfört förslag om att lärare samt stude
mnde och praktikanter skulle befrias från 
att betala skatt i det land där de bor inte 
kunde godkännas av Förenta Staterna, fick 
bestämmelsen om skattelättnad den utform
ning den har i artikel 23, 3 punkten. Enligt 
nämnda bestämmelse får personer i dessa 
kategorier från sina skattepliktiga inkomster 
avdraga alla resekostnader samt alla sed
vanliga och nödvändiga levnadskostnader, 
villi:a uppstått under tillfällig vistelse i det 
a:ndra landet. Genom detta tillvägagångssätt 
kan den i många fall :oskäliga praxis som 
tidigare tillämpats vid beskattning 1av in
komst, som personer i dessa grupper erhållit 
i Förenta Staterna, frångås. Härvid bör 
ytterligare beaktas, att artikel 5 i avtalet, 
vilken avser lindring av dubbelskattning, helt 
förnyats. , 
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Den tredje av de uppställda målsättning
arna, villi:Jen särskilt berör amerikafinnarna, 
dvs. beskattning endast i ursprungslandet av 
socialskyddsbetalningar, som erlagts av För
enta Staterna, har kunnat förverkligas 
reciprokt genom artikel 25 i avtalet. Här
igenom hindrar inte beskattningshänsyn 
längre pensionärer att för längl'e eller kor
tia11e tid flytta till sitt förra hemland. 

I enlighet med vad ovan redan anförts har 
artil;:;el 5., som gäller förförandet vid lindring 
av dubbelbeskattning, förtydligats och kom
pletterats. En1igt dess 1 punkt kommer 
Förenta Staterna att tillämpa · det gott
görelseförfarande som landet iakttagit re
dan 1enligt den tidigare övererusikommelsen. 
Detta innebär 1att skatt, som betalats i Fin
land, gottskriv·es mot skatt som skall betalas 
i Förenta Staterna. Enligt punkt 2 i samma 
artikel skall Finland tillämpa den grundsaits, 
som landet allmänt omfattat, genom att · från 
den skatt som påföres i Finland bevilja av
drag för den del av skatten som hänför sig 
till inkomst som erhållits i Förenta Staterna 
eller där befintlig egendom (artikel 5 punkt 
2 a). Till denna befrielse ansluter sig ett 
sedvanligt villkor rörande progression (arti
kel 5 punkt 2 d), enligt villi:et inlrnmst som 
erhållits i Förenta Staterna kan beaktas i 
Finland när den skatteskyldigas skattefot 
fastställes. 

I fråga om dividender (artikel 5 punkt 
2 b) tillämpar :B-,inland gottgörelseprincipen, 
vilket innebär att den källskatt som i Förenta 
Staterna betalats för dividend avdrages från 
den skatt som i Finland utgår på dividenden. 
I följande punkt (punkt 2 c) har överens
kommits om förmån av dotterbolagsförhållan
de, vi1ken tillkommer finskt bolag, sålunda 
att finskt bolag skall vara befriat från skatt 
på dividend, som det erhållit från ett ame
rikanskt bolag, på samma villkor som om 
dividenden skulle betalas av ett finskt bolag. 

Enligt artikel 31 som gäller ikraftträdande 
träder avtalet i kraft två månader efter ut
växlingen av ratifikationshandlingama och 
tillämpas i Finland första gången på skatter, 
vilka uppbäres för det skatteår som följer 
efter det år, under vilket ratifikationshand
lingarna utväxlades. 

I Förenta Staterna tillämpas avtalet i 
fråga om skatteinnehållningar på beilopp, som 
mottag'es den dag av:t.alet träder i kraft eller 
därefter, och i fråga om övriga skatter på de 
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skatteår som följer ·efter det år under vilket 
ratifikationshandlingarna utv~lades. 

På grund av vad ovan anförts föl'!eslås i 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

.. att Riksdagen måtte besluta god
kanna de bestämmelser i det avtal 
angående inkomst- och förmögenhets
skatter som den 6 mars 1970 ingicks 

i Washington mellan Finland och 
Amerikas Förenta Stater vilka kräver 
Riksdagens samtycke. · ' 

Emedan nämnda avtal innehåller bestäm
~els~.r som _hör till lagstiftningens område, 
f~r~lagges Riksdagen samtidigt till antagiande 
folJande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater an

gående inkomst- och förmögenhetsskatter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det avtal angående in
komst- ·och förmögenhetsskatter som den 6 
mars 1970 ingicks i Washington mellan 
Republiken Finland och Amerikas Förenta 
Stater skall, såvitt de hör till lagicitiftningens 

Helsingfors den 29 rna,j 1970. 

område, vara i kraft såsom om dem överens
kommits. För verkställigheten av nämnda 
bestämmelser erforderliga närmare bestäm
melser utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

Minhller för utrikesärenderu; V ti: rri 0 k_.5 idn.M-i 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Amerikas 
Förenta Stater angående inkomst. och för

mögenhetsskatter 

Republilmn Finlands President och Ameri
kas Förenta Staters President, 

vilka önskar ingå ett avtal för undvikande 
av dubbelbeskattning och förhindrande av 
kringgående av skatt, 

har i detta syft·e til'l sina befullmäktigade 
ombud utsett: 

Republifoen Finlands President: 

Olavi ll:fonkki 

Republiken Finlands utomordentlige och 
befullmäktige ambassadör i Washington 

och 

Amerikas Förenta Staters Pl'lesident: 

William P . Rodgers 

Amerikas Förenta Staters minister för 
utrikesärendena 

vilka har överenskommit om följande ar
tik1ar: 

Artikel 1 
I avtalet avsedda skatter 

1. De ska:t.ter, på vilka detta avtal rtill
lämpas är : 

a) I Amerikas Förenta &tater: förbunds
statens inlwmstskatt ( the F·ederal Income 
T1ax), som uppbäres enligt Förenta Staternas 
skattelag (Internal Revenue Code) ·och som 
i det följande benämnes "skatt i Förenta 
Staterna", men som icke omfattar personlig 
holding-bolags skatlt (Personal HOllding Com
pany Tax) och ej heller skatt på grund av 
ackumulemde inkomster (Accumulated Earn
ings Tax), samt 

b) i Finland: 

5 

CONVENTION 

between the Republic of Finland and the 
United States of America with respect 

to taxes on income and property 

The President of the Republic and of Fin
land the President of the United States of 
America, desiring to conclude a convention 
for the avoidance of double taxation of 
income and property and the prevention of 
fiscal evasion have appoint·ed for that purpose 
as their respective Plenipotentiaries: 

1The President of the Republic of Finland: 

Olavi llfänlJ,ki, 

Ambassador Extr:aordinary and Plenipotenti
ary of the Republic of !<-,inland at. 

Washington, 
and 

The President of the United States 
of America: 

William P. Rogers, 

Secretary of State of the United StaiJes of 
America, 

who ha ve agreed upon the following' 1articks: 

Article 1 
Taxes Covered 

1. The taxes which are the subject of the 
present Convention are: 

a) in the case of the United States, the 
Federal income tax, imposed by the Internal 
Revenue Code, hereinafter referred to as the 
"United States tax", but not ineluding ;the 
United States personal holding company tax 
and accumulated earnings tax, and 

b) in the case of Finland: 
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i) inkomst- och förmögenhetsskatten til'l 
staten; 

ii) komnu.malslrntten ; 

iii) sjömansskatten, 
vilka i det följande benärrmes "skatt i Fin
land". 

2. Avtalet sikall til.'lämpas på all.a skatter 
av samma eller väsentlig·en ikartat slag, vilka 
införes utöver eUer i stället för de närva
rande utgående skatt<erna. 

3. Artikel 7 i detta avtal (förbud mot 
diskriminering) tillämpas på alla slag av 
nationella, inom delstat gällande samt lokala 
skatter. 

Artikel 2 

Allmänna definitioner 

1. Såframt icke :av saksammanhangiet an
nat följer, avses i detta avtal med 

a) uttrycket "Förenta St.aterna" Amerikas 
Förenta Stater och, då uttrycket användes i 
geogTafisk bemärkelse, dettas delstater samt 
distriktet Oolmnbia; 

b) uttryeket "Finlaml" Republiken Fin
land; 

c) uttrycket "avtialsslutande Sltat" och "den 
andra avtalsslutande staten" Finland oel11er 
Förenta Staterna allt ·efter vad saks:amman
hanget förutsätter; 

d) uttrycket "person" fysiska personer och 
bo1ag samt alla andra sammanSlutningar av 
fysiska personer; 

e) i) uttrycket "bolag i Förenta Staterna" 
bolag !Och varj·e annan sammanslutning, vil
ken i Förenta Staterna i beskattningshän
seende betraktas som samfund och vilka 
grundats eUer organiserats i enlighet med 
Förenta Staiternas, delstats eller distriktert:. 
Columbias lagar; samt 

ii) uttrycket "finskt bolag" eller "bdlag i 
F inland" bolag och varje annan sammanslut
ning, vilken i Finland i beskattningshän
seende behandlas som samfund och vilken 
grundats eller organiserats i enlighet med 
finsk lag; 

f) uttrycket "behörig myndighet" : 
i) för Förenta Staternas del statssekrete

raren i finansdep1artementet eUer av honom. 
befullmäktigad ställfö1•eträdare, samt 

ii) för Finlands del finansministeriet eller 
av detta befullmäktigad representant; 

- ----------- - - - -- - -

i ) the State (national ) income ancl capital 
tax ( "tulo- ja omaisuusvero"), 

ii) tihe Communal tax ( "kunnallisvero"), 
and 

iii) the Sailors ' tax ("merimiesvero"), 
hereinafter referred to as the "Finnish taJc". 

2. The Convention shall also apply to any 
identical or substantially similar taxes which 
are subsequently imposed in addition to, or 
in place of, the existing taxes. 

3. For the purpose of Article 7 (Non
discrimina:tion), this Convention shall also 
apply to taxes of every kind and to those 
imposed at the national, state, and local 1evel. 

Article 2 

General Definit1:ons 

1. In this Oonvention, unless the context 
otherwise requires: 

a) the term "United States" means the 
United States of America and when us·ed in 
the geographical sense means th:e States 
thereof and the District of Co1umbia . 

b) The term "Finland" means the Republic 
of Finland. 

c) The terms "a Contracting State" or 
"the other Contracting State" means Fin
land or the United States, as the context 
requires. 

d) The term "person" comprises an indi
vidual or a corporation, or any other body 
of individuals or persons. 

e) i) The term "United States corporation" 
or "corporation -of the United States" means 
a corporation or any ·entity treated as .a 
corporation for United States tax purposes, 
which is created or organized under the laws 
of the United States or any State thereof or 
the District of Columbia; and 

ii) the term "Finnish corporation" or 
' 'corporation of Finland" means a corporation 
or any entity treated as a corporation for 
Finnish tax purposes, which is created or 
orga.nized under the laws of Finland. 

f) The term "competcnt authority" means: 
i) in the case of the United States, the 

Secretary of the Treasury or his delegate, 
and 

ii) in the case of Finland, thc Ministry 
of Finance or its authorized representative. 

g) uttrycket "stat" varje nativnell stat, 
oberoende av huruvida den är 1en av de av
talsslutande staterna. 

2. D. avtalsslut.ande stat tillämpar detta 
avta1, skall, såvitt icke av sammanhanget an
nat följer, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke i detta avtal annorlunda 
angivits, anses ha den betydelse, som ut
tryclmt har enligt den ifrågavarande statens 
lag·stiftning rörande sådana skatter, som av
ses i detta avtal. Utan hinder av föregåJende 
mening må de avtalsslutande staternas vieder
börande myndig1heter för förhindmnde av 
dubbelbeslmttning eller för främjande av 
varje annat detta avtals syfte överenskomma 
om uttrycks betydelse i detta av.tal, såframt 
ett sådant uttryc~ks betydelse enligt den ena 
fördragsslutande partens lagstiftning skilj'Cr 
sig från betydelsen enligt den andra för
dragssluta.nde partens la.gistiftning. 

Artikel 3 

B eskattningsteknisk hemort 

1. Uttrycket "i Finland bosatt person" 
avser: 

a) finskt bolag och 
b) varje annan person (förutom bolag och 

annan sammanslutning, vilken errligt finsk 
lagstiftning anses som samfund), som i be
skattningshänseende är bosatt i Finland, men 
då fråga är om person som v,erkar såsom 
bola.gsman ieller såsom innehavare av fiducia
risk rättighet likväl endast i den omfattning 
som inkomst, vifäen sådan person i denna 
egenskap uppburit, beskattas såsom en i lan
det bosatt persons inkomst. 

2. Uttryclmt ''i Förenta. Staterna bosatt 
person" avser: 

a) bolag i Fö1,en;ta Staterna och 
b) varje annan person (förutom bolag och 

annan sammanslutning, som enligt Förenta 
Staternas lag anses som samfund), som i 
beskattningshänseende är bosatt i Förenta 
Staterna, men då fråga är om per~on som 
verkiar såsom bolagsrnan eller såsom inne
havare av fiduciarisk rättighet IJ.ikväl endast 
i den omfattning som inkomst, vilken sådan 
person i denna egenskap uppburit, beskat
tas såsom .en i landet bosatt persons inkomst. 

3. Är fysisk person bosatt i båda avtals
slutande staterna, anses han vara bosatt i 
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g) 'The term "State" means any National 
State, whcther or not one of the Gontracting 
States. 

2. In the application of the provisions of 
the present Convention by one of the Con
tracting States, any term not otherwise 
defined shall, unless the context otherwise 
requir es, have the meaning which it has 
under the laws of that Contracting State 
relating to the taxes which are the subject 
of the present Convention. Notwithstanding 
the previous sentence, if the meaning of su ch 
a term under ithe laws of one Contracting 
State is different from the meaning of the 
term under the laws of the other Contracting 
State, t he competent authorities ·of 1the Con
tracting States may, in order to prevent 
double taxation or further -any other purpose 
of this Convention, establish a common 
meaning of the term for t.he purposes of this 
Convention. 

Article 3 

Fiscal Domicile 

1. The term "resident of F inland" means: 

a) a Finnish corporation, and 
b) any other person ( except a corporation 

or any entity which under Finnish law is 
treated as a corporation) who is resident in 
Finland for purposes of its tax, but in the. 
case of a person acting as a partner or 
fiduciary only to the extent that the income 
deriv,ed by such person in that capacity is 
taxable as the income of a resident. 

2. The term "resident of the United 
St ates" rneans: 

a) a united States corporation, and 
b) any other person ( except a corooration 

or any entity treated under United States 
law as a corporation) who is resident in the 
United States for purposes oJ' its tax; but in 
the case of a person acting as a partner or 
fiduciary only to the extent that the income 
derived by such person in that capacity is 
taxable as the income of a resident. 

3. An individual who is a resident in both 
Contracting States shall be deemed a resident 
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den avtalsslutande stat, .i vilken han har 
stadigvarande bostad. Har han stadigvarande 
bostad i vardem avtalsslutande staten elJler 
icke i någondera av dem, anses han vara 
bosatt i den avtalsslutande stat, med vilken 
han har de fastare personliga och ekonomiskia 
förbindelserna (centrum för livsintressena) . 
Om det icke kan avgöras i vilkendera avta~s
slutande staten vederbörandes centrum för 
livsintressena är beläget, anses han vara bo
satt i den avtalsslutande stat, där han sed
vanligt vistas. Vistas han sedvanligt i var
dera avtalss'lutande st,aten e11er vistas han 
icke sedvanligt i någondera av dem, skall de 
avtalsslutande staternas behöriga myndighe
ter avg·öra saken genom inbördes ö;ner.ens
kommelse. Fysisk person, som enligt bestäm
melsern:a i denna punlrt anses vara bosatt i 
den ena, men icke i den andra avtalsslutande 
staten, anses i alla i detta avtal avsedda fall, 
artikel 4 medrälmad (allmänna bestämmelser 
om beskattning), vara bosatt endast i den 
förstnämnda staten. 

Artike 4 

Allmänna bestämmelser om beska.ttning 

1. I avtalsslutande stat bosatt person be
skattas i den andra avtalsslutande staten ren
dast för in1komst, som härrör ur källor i den 
andra avta~sslutande staten, med iakttagande 
av de i detta avtal föneskrivna begTäns
ningarna. 

2. Bestämmelserna i detta avtal skall icke 
anses på något sätt begränsa någon som 
helst form av uteslutning, undantag, ned
sättning, gottgörelse eller annan lättnad, som 
nu ,eller senare beviljas 

a) vid fastställande i enlighet med den 
andra avtalsslutande statens lagar av skatt, 
som påföres av sagda stat, eller 

b) i enlighet med vilken som helst annan 
överenskommelse de •avtalsslutande stat,erna 
emellan. 

3. :B'örenta Staterna må beskatta sina med
borgare :och därstädes bosatta personer så
som om detta avtal icke skulle vara i kraft. 

a) Denna bestämmelse inverkar icke på 
stadgandena i artikel 5 (förhindrande av 
dubbel beskattning), artikel 7 (förbud mot 
diskriminering) samt iartikel 25 (socialskydds
beta1ningar) . 

b) Denna bestämmelse inverkar ickie på 
stadgandena i artikel 20 (lärare), 21 (stu-

of that Contracting State in which he main
tains his permanent homc. If he has a perma
nent home in both Contracting States m in 
neither of the Contracting States, he shall 
be deemed a resident of that Contracting 
State with which his personal and economic 
relations are closest (center of vital interests). 
If the Contracting State in which he has his 
center of vital interests cannot be determined, 
who is deemed to be a resident of one Con
tracting State in which he has a habitual 
abode. If he has a habitual abode in both 
Contracting Sta:tes or in neither of the Con
tracting States, the competent authorities of 
the Contracting States shall settle the qu.es
tion by mutual agree1rnmt. An individual 
who is deemed to be a resident one Con
tracting State and not a resident of the other 
Contracting State by reason of the provisions 
of this paragraph shaU be deemed a resident 
only of rthe former State for all purposes ,of 
this Convention, including Article 4 (General 
Rules of Taxation) . 

Article 4 

General Rules of Taxation 

1. A resident of one of the Contracting 
States shall be taxed by the other Contracting 
State only on income from sources within 
that other Contracting State, in accordance 
with the !imitations set forth in the present 
Convention. 

2. The provisions of the present Conven
tion shall not be construed to restrict in any 
manner any exclusion, exemption, deduction, 
credit, or other allowance now or hereafter 
ac0orded-

·a) by the laws of one of the Contracting 
States in the determination of the rtax im
posed by that State, or 

b) by any other agreement between the 
Contracting States. 

3) The United States may tax its citizens 
and residents as if the present Gonvention 
had not come into effect. 

a) This provision shall not affect the rules 
laid down in Articles 5 (Relief from Double 
Taxation), 7 (Nondiscrimin&tion), and 2f 
(Social Security Payments). 

b) This provision shall not affect the rules 
laid down in Articles 20 (Teachers), 21 

derande och praktikanter) 22 ( offentlig·a 
uppdrag) samt i punkterna 1 och 2 av 1arti
kel 23 (bestämmelser, tillämpliga på artik
l1arna angående peTSonlig inkomst), då dessa 
tillämpas på fysiska personer, vilka icke är 
medborg·are i Förenta Staterna och vilka 
icke innehar immigrantställning i Förenta 
Staterna. 

4. Från källa i avtalsslutande stat härrö
rande inkomst, på vilJken bestämmelserna i 
detta avtal icke uttryckligen är tillä1npliga, 
beskattas ·endast i sagda stat i enlighet med 
dess lagstiftning. 

Artikel 5 

Förhindrande av dubbelbeskattning 

Dubbelbeskattning av inkomst förhindras 
på följande sätt: 

1. Förenta Staterna beviljar sina medbor
giare och i Förenta Staterna bosatta perso
ner såsom gottgörelse för skatt i Förenta 
Staterna beloppet av den skatt i Finland 
(med undantag av förmögenhetsskatt, som 
erlagts för inkomst från Finland. Det
tas belopp skall baseras på det till Fin
land erlagda skattebeloppet, men det må 
icke utgöra en större del av skatt en i Fören:ta 
Staterna än vad nettoinkomsten från källor i 
Finland utgör av hefa nettoinkomsten. Be
stämmelserna i artikel 6 (inkomstkällan) 
skall tillämpas vid bestämningen av inkomst
källan för beviljande av Förenta Staternas 
gottgörelse i förhållande till den i Finland 
erlagda skatten. 

2 . .a) Erhåller i Finland bosatt person in
komst från källa i Förenta Staterna eller 
ägier han i Förenta Stater belägen eg·endom, 
som enligt bestämmelserna i detta avtal må 
beskattas i Förenta Staterna, 1skall l<-,inland, 
med undantag av i b punkten avsett fall, 
såsom avdrag från den i Finland på inlrnms
ten eliJ.·er egendomen utgående skatten bevilja 
den del, som hänför sig till denna inlrnmst 
eller egendom. 

b) Erhåller i Finland bosa:tt person divi
dend från käUa i Förenta Staterna, avdragies 
i Pinland från den på dividenden utgäende 
skatten i Finland beloppet av elen skatt, som 
i Förenta Staterna erlagts på dividenden. 
Avdraget må dock icke viara större än den 
del av skatten i Finland, som motsvarar de 
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(Students and ~Trainees), 22 ( Governmental 
Functions), and paragraphs 1 and 2 of 
Article 23 (Rules Applicable to Personal 
Income Articles) when applicable to individ
uals who are not citizens of the United States 
and who do not have immigrant sta:tus in the 
United States. 

4. Any income from sources within a Con
tracting Sta:te to which the provisions of the 
present Convention are not expressly appli
cable shall be taxable by such Contracting 
State in accordance with its .awn law. 

Article 5 

Relief From Double Taxat·ion 

Double taxation of income shall be avoided 
in the following manner: 

1. The United States shall &llow to a 
citizen or resident of the United States as ·a 
credit against the United States tax the 
appropriate amount of Finnish tax (ex
cluding the capital tax) . Such appropriate 
amount shall be based upon the amount of 
incmne tax paid to Finland but shall not 
exceed that portion of the United States tax 
which net income from sources within Fin
land bears to rthe entire net incmne. For the 
purpose of applying the United States credit 
in relation to taxes paid to Finland, the rules 
set forth in Article 6 ( Source of Income) 
shall be applied to determine the source of 
income. 

2. a) Where ·a resident of Finland derives 
income from sources within the United States 
or owns capital which is located in tJhe United 
States and which, in accordance v,rith the 
provisions of this Convention, may be tax,ed 
in the United States, Finland shall, except 
as provided in subparagraph b), allow as a 
deduction from Finnish income tax or capital 
tax that part of the Finnish income tax or 
capital tax, respectively, attributable to such 
income or capital. 

b) Where a resident of Finland derives 
dividends from sources within the United 
States Finland shaU allow as a deducti011 
from the Finnish tax on sucl1 ·dividends an 
amount equal to the United States tax paid 
on such dividends. Such deduction shall not 
exceed that part of Finnish tax· which the 
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från källan i Förenta Staterna erhåfina di
videndernas andel av hela den i Finland 
skattepliktiga nettoinkomsten. 

c) Ut1an hinder av bestämmelserna i un
derpunkt 6 a.v denna punkt är dividender, 
som bolag i Fö11enta Staterna erlägger till 
finskt bolag, befriade från skatt i Finland. 
Denna skattefrihet tillämpas icke, om divi
denderna i fråga enligt finsk lagstiftning 
icke skulle vara befr1ade från skatt i Fin
land, om det förstnämnda bolaget skulle 
vara ett finsk.t bolag och icke ·ett bolag i 
Förenta Staterna. 

d) Finland skall vid fastställandet av 
skatter, som 1avses i artikel 1 i detta avtal, så
som den grund, på vilken skatt påföres, läm
na sådan inkomst och förmögenhet obeaktad, 
villrnn är beskattningsbar ·endast i För1enta 
Staterna e11er vilken enligt detta avtal är 
befriad från skatt i Finland. S1agda inkomst 
eller förmögenhet må dock tagas i beaktande 
vid bestämmandet av skattefoten för skatt, 
som i Finfand påföres i Finland bosatta per
soner. 

Artikel 6 

Inkomstkälla 

Vid tillämpningen av detta avtal skall: 
1. Dividend anses såsom inkomst från 

avtalss1utande stat endast om 

a) den utbetalas av ett bolag i sagda av
ta1sslutande st:at, eller 

b) den utbetalas av ett bolag i vilken 
som helst stat, som under den treårsperiod 
(eller sådan del av sagda period, under vil
k!en bolaget existerat), som 11tgår vid utgån
gen av skatteår, som föregår bolag1ets delda
rering av dividenden, minst 80 o/o 1av bola
gets från alla källor uppburna totala inkomst 
influtit av sådan inkomst av näring, som kan 
anses härröra från bolagets fasta drift.ställe 

denna avtalsslutande stat. 

Om dividend enligt denna punkt skulle 
anses såsom inkomst från källor i båda av
talsfilutande staterna, anses den såsom in
komst härrörande endast från källa i den 
punkt b definierade avtalsslutande staten. 

2. Ränta anses såsom inkomst från källor 
avtalsslutande stat endast om 

dividends from sources within the United 
Sta:tes bears to the entirc net income subject 
to tax in Finland. 

c) Notwithstanding the provisions of sub
paragraph b) of this paragraph, dividends 
paid by a United States corporation to a 
Finnish corporation shall be exempt from 
Finnish tax. This exemption shall not apply 
unless in accordance with the laws of Finland 
the dividends would have been exempt from 
F.innish tax if the first-mentioned corporation 
had been a Finnish corporation ·and not a 
United States corporation. 

d) Finland, in determining its taxes spe
cified in Article 1 -of this Convention, shall 
exclude from the base upon whic.h such taxes 
are imposed such items of income or capital 
which are taxable only in the United States 
or which are exempt from Fi1mish tax under 
the provisions of this Convention, but the 
income or capital thus excluded may be taken 
into account by Finland in the determina:tion 
-of the graduated rate of Finnish tax to be 
imposed on residents of Finland. 

Article 6 

Sowrce of Income 

For purposes of this Convention: 
1. Dividends shall be treated as income 

from sources >vithin a Contracting State only 
if-

a) paid by a corporation of that Con
tracting State, or 

b) paid by a corporation of any State if, 
for the 3-year period ending with the close 
of such corporation's taxable year preceding 
the declaration of the dividends ( or for such 
part ·of that period as such corporation has 
been in existence), at least 80 percent of such 
corporation's gross income from all sources 
was industrial or commercial profits attrib
utable to a permanent establishment which 
such corporation had in that Contracting 
State. 

If a dividend would be treated under this 
paragraph as income from sources within 
both Contracting States, it shall be deemed 
to be income from sources within 011ly the 
Oontracting State described m subpara
graph b) . 

2. Interest shall be tre1:1.ted as income from 
sources within a Contracting State only if-

a) den utbetalas av den avtalsslutande sta
ten, 1av offentligträttsligt samfund i den -el
ler av person, bosatt i vilken som helst stat, 
eHer 

b) den utbetalas av ett bolag i vilken som 
helst stat om under den treårsperiod (eller 
sådan del av sagda period, under vilken bo~a
get existerat), som utgår vid utgången av 
skatteår, som föregår bolagets utbetalning av 
räntan, mirnst 80 o/o av bolagets från alla 
källor uppburna totala inkomst influtit av 
sådan inkomst av näring, som kan anses här
röra från bolagets fasta driftställe i denna 
avtalsslutande stat. 

Om ränta enligt denna punkt skulle anses 
såsom inkomst från källor i båda avtalsslu
tande staterna, anses den såsom inkomst här
rörande endast från källa i den i punkt b de
finierade avtalsslutande staten. 

3. I artikel 14 punkt 2 av detta avtal 
nämnd l'oyalty för nyttjande eller rätt att 
nyttja i sagda punkt avsedd egendom anses 
såsom inkomst från källa i avfalsslutande 
stat endast om de erlagts såsom ersättning 
för nyttjande eUer rätt att nyttja egendom 
som är belägen i sagda avalsslutande stat. 

4. Inkomst av fast egendom (försäljnings
vinst av försäljning av sådan egendom med
räknad, men icke ränta på inteckningslån 
eller obligationer, för vilka säkerhetien ut
göres av fast egendom) samt royalty, som 
erhålles såsom ersättning för nyttjande av 
gruvor, stenbl'ott och andra naturtillgångiar, 
anses såsom ,inkomst från källa i avtalsslu
tande stat endast om egendomen i fråga är 
belägen i denna avtalsslutande stat. 

5. Av uthyrning av personlig lös •egen
dom erhållen inikomst anses såsom inkomst 
från källa i avtalsslutande stat ·endast om 
egendomen i fråga är belägen i denna av
talsslutande stat. 

6. Inkomst, som förvärvats av fysisk per
son genom personligt arbe;te eller tjänster 
(i arbetsförhållande eller självständigt), an
ses såsom inkomst från källa i avtalsslutande 
stat endast om arbetet e11er tjänsterna ut
förts i denna 1avtalsslutande stat. Har per
sonligt arbete 11tförts delvis i avtalsslutande 
stat och delvis utanför densamma, anses ge
nom sådant arbete förvärvad inkomst såsom 
inkomst från källor delvis inom och delvis 
utanför den ifråg,avarande avtalsslutande 
staten. Inkomst, som förvärvats genom per-
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a) paid by such Contracting State, inclu
ding any political subdivision thereof, or by 
a resident of that Contracting State, or 

b) paid by a corporation of any State if, 
for the 3-year period ending with the close 
of such corporation's taxable year preceding 
the payment of the interest ( or for such 
pa.rt of such period as such corporation has 
been in existence), at least 80 precent of such 
corporation's gross income from all sources 
was industrial or commercial profits attrib
utable to a permanent establishment which 
such corporation had in that Contracting 
State. 

If interest would be treated under this 
paragraph as income from sonrces within 
both Contracting States, it shall be deemed 
to be income from sources within only the 
Contracting State described m subpara
graph b) . 

3. Royalties described in paragraph 2 of 
Article 14 (Royalties), for the use of or 
privilege of using pr·operty described in such 
paragraph, shall be treated as income from 
sources within a Contracting Stat·e only if 
paid for the use of or privilege of using, 
such property within that Contracting State. 

4. Income from real property (including 
gains derived from the sale of such property, 
but not including· interest from mortagages 
or bonds secured by real property) and 
royalties from the operation of mines, quar
ries, or other natural resources shall be 
treated as income from sources within a 
Contracting State only if such property is 
located in that Contracting State. 

5. Income from the rental of tangible 
personal (movable) property shall be treated 
as income from sources within a Contracting 
State only if such property is located in that 
Contracting State. 

6. Income received by an individual for 
his performance of personal services (whether 
as an employee or in ·an independent capa
city) shall be treated as income from sources 
within a Contracting State only if such ser
vices are performed in that Contracting 
State. If services are performed partly within 
and partly outside a Contracting State, in
come from the performance of such services 
shall be treated as income from sources partly 
within and partly outside that Gontracting 
State. Income from personal services (in-
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sonligt arbete el1er tjänster (pensioner och 
livräntor som erlagts på grund av sådant ar
bete el1er tjänster, medräknade) ombord på 
fartyg eller lnftfartyg, som av person, bosatt 
i avfolsslutancle stat användes i trafik och 
som är registrerat i sagda stat, anses såsom 
inkiomst från källa i den avtalsslutancle sta
ten, om arbetet eller tjä.nsterna utförts av en 
orcliParie medlem av fart;vgets eller lnftfar
t yg·ets besättning. 

7. Inkomst av köp eller försäljning av 
personlig ma.teriell eller immateriell (även 
lös) egendom anses såsom inkomst från kalla 
i avtalsslu:tande stat endast om sådan egen
dom säljes i sagda avtalsslutancle stat. 

8. Oberoende av bestämmelserna i punk
terrua 1-7 anses av näring erhållen inkomst, 
som hänför sig till fast driftställe, som i 
avstalsslutande stat bosatt infoomsttagare har 
i den andra avtalsslutancle staten, medräknat 
i artik1arna 12 (dividender), 13 (räntor), 14 
(royalty) ., 15 (inkomst av fast egendom) 
och 16 (försäljningisvinst) avsedda inkoms
ter, vilka härrör av ttill det fasta driftstället 
direkt anslutna rättigheter ieller till det hän
förlig egendom, såsom inlmmst från !källa 
i den andra avtalsslutande sta;ten. Vid be
stämmandet 1av huruvida egendom vid till
lämpning av detta avtal hänför sig direkt till 
fast driftst älle, skall beaktas huruvida egen
domen användes eller hålles på det fasta 
drifstället för idkande av rörelsen och huru
vida inkrnnsten av egendomen i fråga fak
tiskt härrör från elen vid detta fasta drift
ställe idkade rörelsen. I detta syfte skall 
vederbörlig uppmärksamhet fästas vid huru
vida reclovisning·en för egendomen .eller in
komsten i fråga skedde genom det fasta 
driftstället. 

9. Källan för all sådan inlrnmst, på vilkren 
bestämmelserna i denna artikel icke uttryck
lig.en är tillämplig, bestämmes av vardera 
avt1alsslutande staten i enlighet. med dess 
lagstiftning. Om källan för inkomstpost en
ligt lagstiftningen i elen •ena avta;lsslutande 
staten är en annan än vad elen är .enligt 
lagstiftning·en i elen andra :avtalsslutande 
staten, må de fördragsslutancle staternas 
vederbörande myndigheter, utan hinder av 
den första meningen i denna punkt, för •att 

cluding pensions and annuities paid in respect 
of such services) performecl aboarcl ships or 
aircraft operated by a resident of a Con
tracting Stat e and register ecl in that Con
tracting State shall be treated as income 
from sources within that Contracting State, 
if rendered by a member of the regular 
complement of the ship or aircraft. 

7. Income from the purchase and sale of 
tangible or intangible personal (including 
movable) property shall be treated as income 
from sources within a Contracting State only 
if such property is sold in that Contracting 
State. 

8. Notwithstanding paragraphs 1-7, in
dustrial and commercial profits which are 
attributable to a permanent establishment 
which the recipie:nt, a resident of one of the 
Contracting States, has in the other Con
tmcting State, including income dealt with 
in Articles 12 (Dividends) , 13 (Interest), 14 
(Royalties), 15 (Income from Real Property), 
and 16 (Capital Gains) derived from rights 
or property which are effectively connectecl 
with such permanent establishment, shall be 
treated as income from sources within that 
other Contracting State. For the purposes of 
this Convention, to determine whether 
property is effectively connected with a 
permanent establishment, the factors taken 
into account shall include whether the prop
erty is used in or held for use in carrying 
on business through such permanent estab
lishment, and whether the activities carried 
on through such permanent establishment 
were a material factor in the realization of 
the i1rnome clerived from such property. For 
this purpose, due regard shall be given to 
whether or not such asset or such income was 
accounted for through such permanent es
tablishment. 

9. The source of any item of income t.o 
which the provisions of this Article are -not 
expressly ·applicable shall be determinecl by 
each of the Coutracting States in accord
ance with its own law. Notwithstancling the 
previous sentence, if the source of any item 
of income under the laws of one Contracting 
State is different from the source of such 
item of income under the laws of the other 
Contracting State, the competent authorities 
of the Contracting States may, in order to 

förhindra dubbelbeskattning eller för att 
främja något annat detta avtals syfte över
enskomma för detta avtals del om en gemen
sam definition av källan för inlmmsten . 

Artikel 7 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande stat, som 
är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
må icke i denna andra stat påföras mer tyng
ande skatter än medborgare i den andra a.v
talssluta.nde staten, som är bosatt därstädes. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
i avtalsslutande stat bosatt person har i den 
andra avta1sslut:ande staten, må i denna 
andra stat icke viara mindre fördelaktig än 
beskattningen av i denna andra stat bosatt 
person, som bedriver 'likadan ve1iksamhet. 
Denna bestämmelse må icke anses medföra. 
förplikte'lse för avt;alsslutande stat att med
giva personer bosatta i den andra avtals
slutande staten sådan rätt till personliga av
drag vid beskattningen, skattelättnader eller 
skattenedsättningar på grund av civilstånd 
eUer försörjningsplikt mot familj, som elen 
medger personer, bosatta i sin egen stat. 

3. Bolag i avtalsslutancle stat, vars kapital 
direkt eller indirekt antingien helt eller de1vis 
äges ·eller kontrolleras av en i den andra 
av:ta1sslutande staten bosatt person eller 1av 
där bosatta personer, må i den förstnämnda 
staten icke påföras andra eller tyngre skatter 
eller till beskattningen anslutna förpliktelser 
än andra bo1ag med likadan verksamhet i 
den förstnämnda avtalsstaten är ·eller kan 
bli påförda, då dessas kapital helt äges av 
en eller flera i den förstnämnda staten bo
satta personer. 

Artikel 8 

Af f ärsinkornst 

1. I avta1sslutande stat bosatt persons in
komst av näring beskattas endast i denna 
stat, såvida han icke idkar näringsveriksamhet 
i den andm avtalssluta.nde staten från ett 
där beläget fast driftstäUe. Bedriver han 
sådan verksam.het, må elen andra staten 
beskatt;a hans inkomst av näring, men endast 
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prevent clouble taxation or further any other 
purpose of this Convention, establish a com
mon source of the item of income for pur
poses of this Convention. 

Article 7 

N ondiscriminntion 

1. A citizen of one of the Contra.cting 
States who is a resident of the other Con
tracting State shall not be subjectecl in that 
other Gontracting Statc to more burdensome 
taxes than is a citizen of that other Contract
ing State who is a resident thereof. 

2. The taxiation on a permanent establish
ment which a resident of a Oontracting Sta.te 
has in the other Contracting State shall not 
be less favorably leviecl in that other State 
than the taxation levied on a resident of 
that other State carrying on the same activi
ties. This provision shall not be construed 
as obliging a Contracting State to grant •to 
residents of the other Contmcting State any 
personal allmvances, reliefs, and r eductions 
for taxation purposes on account of civil 
status or family responsibilities whirh it 
grants to its own residents. 

3. A corporation of a Contracting State, 
the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, 
by one or more residents of the other Con
tracting State, shall not be subjectecl in thc 
first-mentionecl Contracting' State to any 
taxation or any requirement connected there
with which is other or more burdensome 
than the 1Jaxation and connected requirements 
to which a corporatio:h of that first-mentioned 
Contracting State carrying on the same 
activities, the capita.I of which is wholly 
owned by one or more resiclents of the first
mentioned State, is or may be subjected. 

Article S 

Biisiness Profits 

1. Industrial or commercial profits of a 
resident of one of the Contracting States 
shall be t'axable onlv in that State unless 
such resident is engaged in inclustrial or 
commercial activity in the other Gontracting 
State through a permanent establishment 
situatecl therein. If such resident is so engag-
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den del därav, som hänför sig till det fasta 
driftstället. 

2. Bedriver i avrt:alsslutande stat bosatt 
person affärsrörelse i den andra avtals
slutande staten från ett där beläg'et fast 
driftställe, skall i ' "ardera staten till det fasta 
driftstället anses hänföra sig den inkomst 
av näring, som kunde anses hänföra sig till 
det fasta driftstället, om detsamma '"ore ett 
självständigt företag med samma eller likar
tad verksamhet, bedriven under samma 
eller likartade villkor, samt driftstället fritt 
avslutande affärer med den person, vnrs 
fasta driftställe det är. 

3. Vid bestämmandet av fast driftstä.Ues 
inkomst skall avdrag medgivas för utgifter, 
vilka med fog är att hänföra till denna in
komst, häri inbegripna utgifterna för led
ning och 1allmän administration, oberoende 
av om dessa erlagts i den stat, där det fasta 
driftstället är beläget, eller annorstädes. 

4. Inkomst må icke anses hänföra sig till 
ett fast driftställe endast av den anledningien 
att det fasta driftstallet eller den, om vars 
fasta driftställe det är fråga, inköpt varor 
för denna persons räkning. 

5. Uttrycket "i avtalsslutande stat bosatt 
persons inkomst av näring"' innefattar in
komst, som erhålles :av industriell veTksam
het, handel, lantbruk, fieke och gruvdrift, av 
användning i trafik av fartyg eUer luft
fartyg, anskaffning eller förmedling av per
sonliga tjänster, uthyrning av personlig 
egendom, försäkringsverksamhet samt av 
hyra och royalty för biograffi:lm eller för 
band och film, villm användes vid radio- eller 
televionssändringar. Uttrycket innefattar 
även inkomst, som 'erhålles av fast egen
dom och av naturtillgångar, samt divi
dend, ränta eller royalty (såsom dessa 
definierats i artikel 14, punkt 2) samt av 
försäljningsvinst, likväl endast om den rät
tighet eller egendom, av vilken sådan in
komst, dividend, ränta, royalty ·eller försälj
ningsvinst härrör, är direkt ansluten till det 
fasta driftställe, som i 1avtalsslutande stat 
bosatt inkomsttagaren har i den andra av-

cd, tax ma.y be imposcd by such othcr Statc 
on the industrial or commercial profits of 
such resident but only on so much of such 
profits as are 'attributable to the permanent 
csta blishmen t. 

2. \.Vhere a resident of a Contracting 
State c·arries on business in the other Con
tracting State through a pe.rmanent estab
lishment situated therein, there shall in ea.ch 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment the industrial or com
mcrcial profits which would be attributable 
to such permanent establishment if such 
permanent establishment were an independent 
entity engaged in the same or similar activi
ti,es under the same or simil'ar conditions 
and dealing at arm's length with the resi
dent of which it is a permanent establish-
ment. 

3. In ,the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are 
rea.sona.bly connected with such profits includ
ing executivc and g·eneral administrative 
expenscs, w11ether incurrecl in the State in 
which the permanent establishment is situated 
or elsewhere. 

4. No profits shall be attributed to a per
manent establishment merely by rea.son of 
the purchas'e of goods or merchandise by 
that permanent establishment, or by the 
resident of which it is a permanent establish
ment, for the account of tlmt resident. 

5. The term "industrial or commercial 
profits of a resident" includes income derivecl 
from manufacturing, mercantile, agricultural, 
fishing, or mining activities, from the opera
tion of ships or aircraft, from the furnishing 
of personal services, from the rental of tang
ible personal property, and from insurance 
activities and rents or royalties derived .from 
motion picture films, films or tapes of radio 
or television broadcasting. It also includes 
income derived from real property and natu
ral resources and dividends, interest, royal
ties (as defined in paragraph 2 of Article 14), 
and c'apital gains but only if the right or 
property giving rise to such income, divi
dends, interest, royalties, or capital gains 
is effectively connectecl with a perman~nt 
establishment which the recipient, being a 
resident of one Contra.cting State, has in 
the other Contracting State. It dues not 
include income received by an individual as 

talsslutande stat·en. Uttrycket innefattar i0ke 
inkomst, som fysisk person erhåller såsom 
ersättning i sin ,egenskap av arbetsta.g~are 
eller för självständigt utfört personligit ar
bete eller personliga tjänster. 

Artikel 9 

Fast driftställe 

1. Med uttrycket "fast driftställe" avses 
i detta avtal en stadigvarande affärsp1ats, 
där i avtalsslutande stat bosatt person idkar 
näring. 

2. Såsom fast driftställe anses särskilt : 

a) plats1en för rörelses ledning ; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) produktionsinrättning; 
e) verkstad; 
f) lager: 
g) gruva., stenbrott eller annan plats för 

tillvaratagande 1av naturtillgångar; 
h) plats för byggnads~, installations- eller 

hopsättningsarbete, som varar mer än tolv 
månader. 

3. Oberoende av bestämmelsier·na i punlrt 
1 och 2 av denna artikel anses såsom fast 
driftställe i0ke stadigvarande affärsplats, 
som användes endast för något eller några 
av följande ändamål: 

a) användning av utrymmen för lagring, 
utställning eller leverans av i avta.lsslutande 
stat bosatt person tillhöriga varor; 

b) innehav av ett i avtalsslutande stat 
bosatt person tillhörigt lager va.ror, avsedda 
för lagring, utställning eller leverans; 

c) innehav :av ,ett i avtalsslutande stat 
bosatt person tillhörigt 1ager varor, avsedda. 
för bearbetning eller förädling genom annan 
persons försorg; 

d) innehav av en stadigvarande affärs
plats, avsedd för inköp av varor eller inför
skaffande av upplysningar för i avtalsslu
tande stat bosatt persons räkning; 

·e) inneJmv av en stadigvarande affärs
plats för i avtalsslutande stat bosatt per
sons räkning för ombesörjande av reklam, 
införskaffande av informa;tioner, vetenskap
lig forskning eller för am1an dylik verksam
het 1av förberiedande eller bostående art. 

4. Person som är verksmn i avtalsslutande 
stat för en i den andra staten bosatt per-
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compensahon for personal services either 'as 
an employee or in an independent capacity. 

Article 9 

Pernument Establishm.ent 

1. For the purpose of this Conven:tion, 
the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business tlrnough which a. 
resident of one of thc Contracting Statcs 
eng·ages in industrial or commercial :activity. 

2. 'l'he term "permanent esta.blishment" 
shall include especially: 

a) a seat of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a warehouse; 
g) a mine, quarry, or other place of ex

traction of natural resources; 
h) a building site or construction or 

asscmbly project which exists for more than 
12 months. 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 
of this Article, a permanent establishment 
shall not include a fixed pla.ce of business 
used only for one or more of the following 
activities: 

a.) the use of facilities for the purpose .of 
storage, display, or delivery of goods or 
merchandise belonging to the resident; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the resident for 
the purpose of storage, display, or delivery; 

c) the maintena.nce of a. stock of goods or 
merchanclise belonging to the resident for 
the purpose of processing by another person; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business for the purpose of purchasing goods 
or merchandise, or for collecting information, 
for the resident; 

e) the maintenance of a. fixed plaee of 
business for the purpose of advertising, for 
the supply of information, for scientific 
research, or for similar activities which have 
a preparntory or auxiliary character, for 
the resident. 

4. A person acting in a. Contracting State 
on behalf of a resident of the öther Con-

I 
I 

i 
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sons räkning, men icke är sådan oberoende 
representant som avses i plmkt 5, anses ut
göra ett fast drifäsäHe i den förstnämnda 
stat·en, om han innehar och i den förstnämn
da staten regelbundet använder sig av be
myndigande a:tt sluta avtal i den i den andra 
staten bosatta personens namn, förutom då 
verksamheten begränsiar sig till inköp av 
varor för den i den andra avtalsslutande 
stat·en bosatta personens räkning. 

5. Utan hinder av vad i punkt 4 är sagt, 
anses i avtalsslutande stiat bosatt person icke 
ha ett fast driftställe i den andra avtalsslu
tande staten endast på den grund att han 
idkar affärsverksamhet i den iandra staten 
genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller annan oberoende representant, under 
förutsättning att dessa personer därvid full
gör uppgifter, vilka ingår i deras normala 
affärsverksamhet. 

6. Enbart den omständigheten 1att i m r
talsslutande stat bosatt person står i fast 
affä:rsförbindelse med i den andra avtalsslu
tande staten bosatt person eUer person som 
i denna andra stat idkar näring (antingen 
från ett fast driftställe eller på annat sätt) 
må icke beaktas då det gäller att bestämma 
huruvida den i den förstnämnda avtalsslu
tande staten bosatta persontm har ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten. 

Artikel 10 

Sjö/ art och liiftfnrt 

Oberoende av bestänunelserna i artifoel 8 
skall inkomst, som i avta1sslutande stat bo
satt person förvärvar genom att idka inter
nationell trafik med i denna avta1sslutande 
stat registrerade fartyg eller luft.fartyg, be
skattas endast i denna stat. 

Artikel 11 

A.ssocierade personer 

1. Då i avtalsslutande stat bosatt person, 
som förvärvar inkomst av näring från av
talsslutande stat, och annan person är ·asso
ci·erade med vamndra, och då dessa personer 
sinsemellan överenskommit om ·arrangemang 
eller tillämpar villkor, vilka avviker från 
vad mellan av variandra. obero•ende personer 
skulle ha övere.nskommits, må den inkomst 

tra.cting State - other than an agent of an 
independent status to whorn paragraph 5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State if 
such person has, and habitually exercises in 
that State, an authority to conclude contracts 
in the name of that resident, unless the 
exercise of such authority is limited to t.he 
purchase of g-oods or merchandise for that 
resident. 

5. Notwithstanding paragraph 4 a resident 
of a Contracting St.ate shall not be deemed 
to have a. permanent establishment in the 
other Contracting State merely because such 
resident carries on business in that other 
State through a broker, general commission 
agent, or any other agent of an independent 
status, wh-ere such person is acting in the 
ordinary course of his business. 

6. The fact that a resident of one of the 
Contracting States is a related person with 
respect to a resident of the other Contract.ing 
State or with respect to a person who enga
ges in industrial or commercial activity in 
that other Contracting State ( whether 
thr-ough a permanent establishment or other
wise.) sha11 not be taken into account in 
determining wheth-er that resident of the 
first Contracting State has a permanent 
establishment in the other ContraC'ting State. 

Article 10 

Shippi-ng and Afr Transport 

Notwithstanding· Article 8, ineome which 
a resident of one of the Contracting States 
derives from the operation in irrternational 
traffic •of ships or aircraft registered in that 
Contracting State shall be ta.xable only in 
that Contracting State. 

Article 11 

Related Persons 

1. Where aresident of a Contracting State 
deriving industri.al and commercial profits 
in one of the Contracting States and any 
other person _ are related and where such 
related persons make arrangements or impose· 
conditions between themselves which are dif
ferent from those which would be made bet
ween independent })'ei'sons, then any income 

som, om sagda 1arrang'emang· eller villkor iclm 
hade funn~ts, hade tillkommit i någondera 
avtalsslutande staten bosatt person, vid till
fämpningen av detta avtal hänföras till den
na persons inkomst och beskattas i övel'lens
stämmelse därmed. 

2. ~) Annan p.erson än ett bolag är asso
cierad med ett bolag, om personen i fråga 
direkt eller indirek;t deltar i ledningen eller 
övervakningen av bolaget •eller äger en del 
av bolagets kapital. 

b) Ertt bolag är associerat med ett annat 
bolag, om det direkt eller indirekt. deLtar i 
ledningen erler ÖV-el'Vlalmingen av detta and
ra bolag eHer äger en del av dess kapital, 
-eller om en °e1ler flera personer direkt .eller 
indirekt deltar i ledningen eller övervak
ningen av båda bolagen eller äger -en de.1 av 
båda bolagens kapital. 

Artikel 12 

Dividende1' 

1. Dividend, som i avtalsshvt1ande stat bo
satt person erhåller från källor i den andra 
avtalsslutande staten, må beskattas i den 
förstnämnda avtalsslutande st.aiten. 

2. Dividend, som i avtalsslutande stat bo
satt person erhål11er från källor i den andra 
avtalsslutande staiten, må även beskattas i 
den sistnämnda avtalsslutande staten, men 
den påförda skatten må därvid icike över
stigia: 

•a) 15 procent. av det faktiskt utdelade be
loppet; eller 

b) om mottagal'en är •ett bolag, 5 procent 
av det faktiskt utdelade beloppet, om 

i) det mottagande bolaget under den de-1 
av det betalande bolagets skatteår, som föDe
går dividendens utbetalning'sdag, samt lm
der hela det föregående skatteåret (om ett 
sådant funnits) ägt minst 10 procent av det 
betalande bdlagets i omlopp varande rös:tbe
rättigade aktiestock, och 

i.i) högst 25 procent av det utbetalande 
bolagets totala inkomst under sådant före
gående skiatteår (om ett sådant flmnits) be
står av räntor och dividender (dock icke 
räntor och dividender av bank-, försäkring-s
eller fina.nsieringsverksamhet eller räntor 
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which would, but for those arrangements or 
conditions, have accured to the resident of 
one of the Contracting States but, by reason 
of those arrangements or conditions, has not 
so accured, may be included in the income 
of the resident of one of the Contracting 
States for purposes of the present Convention 
and ta:xoed accordingly. 

2. a) A person other than a corporation 1s 
related t-o a corporation if such person parti
cipates directly or indirectly in the manage
ment, control, or capital of the corporation. 

b) A corporation is related to another 
corporation if it either participates directly 
or indirectly in the management, control, or 
capital of the other, or if any person or 
persons participate directly or indirectly in 
the management, C'ontrol, or capital of both 
corporations. 

Article 12 

Dividends 

1. Dividends derived from sources within 
a Contracting State by a resident of the 
other -Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. Dividends derived from sources within 
a Contracting State by a resident of the 
other Contracting State may also be taxed 
by the former Contracting State but the tax 
imposed on -such dividends shall. not exceed-

a) 15 percent of the amount actually 
distributed; or 

b) "-vvhen the recipient is a corporation, 
5 percent of the amount .actually distributed 
if-

i) <luring the part of the paying corpora
tion 's taxable y-ear which precedes t.he date 
of payment. of the dividend and <luring the 
whole of its prior taxable year (if any), at 
least 10 percent of the outstanding shares 
of the voting stock of the paying corporation 
was owned by t.he recipi-ent corporation, and 

ii) not more than 25 percent of t.he gross 
income of the paying corporation for such 
prior taxable year (if any) consisted of 
interest and dividends ( other than interest 
derived in the conduct of a banldng, insur
ance, or financing business and dividends or 
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från sådant dotterbo'lag, av va1;s i omlopp 
varande röstberättigade aktier det utbetalan
de bolag·et vid tidpunkten för utbetalningen 
av dividenden eller räntan ägde 50 procent 
ellier mera). 

3. Punkt 2 i denna artikel tillämpas icke, 
om i avta.lsslutande stat bosatt mottagare av 
dividend har ett fast driftställe i den andra 
avtalsslutande staten och aktierna, på vilka 
dividenderna utbetalats, direkt hänför sig· 
til'l detta fasta driftställe. I detta fall till
lämpas bestämmelserna i artikel 8. 

4. Vid tillämpning av punkt 2 av denna 
artikel må inkomstskatten i Finland på divi
dend; -som i Förent1a Staterna bosatt person 
mottagit från källor i Finland, och förmö
genhetsskatten i Finland på aktierna i finskt 
bolag, som i Förenta Staterna bosa,tt person 
äger, ieke sammanlagi överskrida 

a) 15 procent av det utdelade beloppet; 
el1er 

b) då mottragaren är ett bolag, 5 procent 
av det utde'lade beloppet, om kraven i punk
terna i och ii under punkt 2 b uppfyllts. 

Artikel 13 

Räntor 

1. Från kä11or i avtalsslutande stat härrö
rande räntor, som utbetalats 1till person bo
satt i den andra avtalsslutande staten, be
skattas endast i denna andra stat. 

2. Bestämmeiserna i punkt 1 av denna ar
tikel tillämpas icfoe, om en i avtalss:lutande 
stat bosatt räntetagare har ett fast driftstäl'le 
i den 1andra avtalsslutande staten 00h den 
fordran, på vilken den utbetalda -räntan ba
serar sig, direkt hänför sig till detta fasta 
driftställe. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 8. 

3. Föranleder särskilt förhållande mellan 
gäldenär och fördringsägare eller mellan 
dem båda och tredje person att det utbeta
lade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, 
för vilken räntan erlägges, överstiger det 
belopp, som skulle ha avtalats mellan gälde
nären och fordringsägaren om dylikt förhål-

interest received from subsidiary corpor.a
tions, 50 percent or more of the outstanding 
shares of the voting stoc:k of which was 
owned by the paying corporation at the 
time such dividends or interest were re
ceived). 

3. Paragraph 2 of this Article shall not 
apply if the recipient of the dividends being 
a resident of one of the Contracting States 
has a permanent establishment in the other 
Contracting State and the shares with re
spect to which the dividends are paid are 
effectively connected with the permanent es
tablishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shall apply. 

4. For the purpose of paragraph 2 of this 
Article the combined Finnish tax on divi
dends derived from sources within the Re
public of Finland by a resident of the United 
States and the Finnish capital tax on the 
capital stock of a Finnish corporation owned 
by a resident of the United States shaH not 
exceed-

a) 15 percent of the .amount distributed; or 

b) when the recipient is a corporation, 
5 percent of the amount distributed if the 
requirements of subdivisions i) and ii) of 
paragraph 2 b) ar-e satisfied. 

Article 13 

Interest 

1. Interest derived from sources within 
one Oontracting State by a resident of the 
other Oontracting State shall be taxable only 
in that other Oontracting Sta:te. 

2. Paragraph 1 of this Article sha11 not 
apply if the recipient of the interest, being 
a resident of one of the Contracting States, 
has a permanent establishment in the other 
Contracting State and the indebtedness giv
ing rise to the interest is effectively connect
ed with such permana1t establishment. In 
such a case, the provisions of Article 8 shall 
apply. 

3. Where, owing to a special relationship 
between the payor and the l'ecipient or bet
ween both of them and sorne other person, 
the amount of the interest paid, having 
reg·ard to the claim with respect to which it 
is paid, exceeds the amount which should 
have been agreed upon by the payor and the 

• 

lande icl"e hade förelegat, skall bestämmel
serna i denna artil"el tillämpas endast på 
sistnämnda belopp. I sådant fall skall det 
överskjutande beloppet beskattas i enlighet 
med lagstifäningen i vederbörande avtalsslu
tande stat, med vederbörligt iakttagande av 
övrigia bestämmelser i detta avtal. 

4. Med uttrycke:t "ränta" avses i denna 
artilml inkomst av sku'ldsedlar, som utfär
dats av staten, av obligationer eller deben
tm'es, jämväl då desamma utfärdats mot 
inJteclmingssäkerhet eller då till dem ansluter 
sig rätt ti'll andel i vinst, samt av Vlarje 
annat slags fordran ävensom all annan in
komst, vilken 1enligt skattelagstiftningen i 
den stat, varifrån inkomsten härrör, jämstäl
les med inkomst av försträckning. 

Artikel 14 

Royalties 

1. Royalty, som härrör från källor i av
ta1sslutande stat och utbetalats till en i den 
amdra avtalss'lutande staten bosatt person, 
beslrnttas endast i denna andra stat. 

2. Med uttrycket "royalty" avses i denna 
artilml: 

1a) varje betalning, som erlagts såsom er
sättning för nyttjande eller rätt till nytt
jande av egendom, som nämnes i punkt 3 
av denna artikel, eller för upplysningar, er
fa.11enhetsrön el1er yrkesskicklighet (know 
how), samt 

b) försäljningsvinst, som erhållits av för
sä:ljning eller annan överlåtelse av egendom, 
som nämnes i punkt 3 av denna artikel, i 
den omfattning de genom försäljningen e1ler 
överlåtelsen erhållna beloppen helt eUer del
vis hänför sig till sådan egendoms produkti
vitet, användning eller överlåtelse. 

3. Egendom, som nämnes i punkt 2 av 
demi:a artike'l, omfattar upphovsmannarättig
heter, konstnärliga e]i]_er vetenskapliga vierk, 
patent, mönster eller mode11er, ritningar, 
hemliga förfaringssätt eller tillverkningsan
visningar, viarumärken samt annan lilmande 
egiendom eller rätt ighet samt industriell, kom
mersiell eller vetenskaplig utrustning. 

4. Har i avtalsslutande stat bosatt mot
tagare av royalty i den :andra aVJt.alsslutande 
staten, från vilken royaltyn härrör, dt fast 
driftställe, till vilket den rättighet eUer eg·en
dom, på villrnn royaltyn baserar sig, direkt 
hänför sig, tillämpas icke bestämmelserna i 

19 

recipient in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply 
only to the last-mentioned amount. In that 
case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had 
to the other provisions o_f this Oonv,ention: 

4. The term "interest'' as used in this 
Article means income from Government 
securities, bonds, or debentures, whether or 
not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in profits, 
and debt-claims rof every kind as. well as all 
other income assimilated to income from 
money lent by the taxation law of the State 
in which the income has its source. 

Article 14 

Royalties 

1. Royalties from sources within a Con
tracting State and paid to a resident_ of the 
other Contr.acting State shall be taxable only 
in that other State. · 

2. The term "royalties" as used in this 
Article means-

a) any amounts paid as consideration for 
the luSe of, or the right to use the property 
described in para.graph 3 of this Article or 
for knowledge, experience or skill (know 
how); and 

b) gains derived from the sale or other 
disposition of the property described in para
graph 3 of this Article, to the extent pay
ment of the amounts realized on such sale 
or disposition is contingent, in whole or in 
part, on the productivity, use, or disposition 
of such property. _ 

3. The property referred to in paragraph 
2 of this Article includes copyrights, artistic 
and scientific works, patents, designs, mod
els, plans, secret processes or formufae, 
trademarks, and other like property or rights 
and industrial, comercial, and scientific equip
ment. 

4. The provisions of p.aragraph 1 shall not 
apply if the recipient of the royalties, being 
a resident of a Oontracting State has in the 
other Oontracting State in which the roy
alties arise a permanent establishment with 
which the right or property giving .rise to 
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punkt 1. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i artikel 8. 

5. Föranleder särskilt förhållande m~llan 
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem 
båda och tr·edje person att det utbetalade 
11oya:ltybeloppet med hänsyn till dtet nytt
jande, den rättighet eller den upplysning·, 
för vilken royaltyn erläg·ges, överstiger det 
belopp, som skulle ha avtalats mellan utbe
tala11en och mottagaren, om sådant förhål
lande icke skulle ha förelegat, skal'l bestäm
melserna i denna artikel tillämpas endtast 
på det sistnämnda beloppet. I sådant fal1 
skall det överskjutande beloppet beskattas i 
enlighet med lagstiftningen i vardera avtals
slntande staten, med vederbörligt iiakttagande 
av övriga bestämmelser i dtetta avtal. 

Artikel 15 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom, däri medräk
nad royalty för nyttjande av gruvor, sten
brott eller andra naturtillgångiar, och vinst 
av försäljning byte eller annan överlåtelse 
mot vederlag av sådan egendom -eller rättig
het, som utgör grund för royalty, må be
s/kattas av den aVitalss'lutande stat, i vilken 
sådan fäst egendom, gruva, stenbrntt eller 
annan naturtillgång är belägen. Vid tillämp
ningen av denna artikel och m-ed beaktande 
av bestämmelserna i artikel 6 (inkomstkäl'la) 
punkt 4 skal'1 ränta på inteclrningslån .eller 
obligationer, för vi:lka säkerheten utgöres av 
fäst egendom eller i denna punkt nämnd 
royalty, icke anses såsom inkomst av fast 
egendom. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 av denna 
artik.el tillämpas på in1komst som .erhålles av 
nyttjanderätt, direkt nyttjande, uthyrning 
eHer varje annan användning av fast egen
dom. 

Artikel 16 

Försäljningsvinst 

1. I ,avtalsslutande stat bosatt pernon be
skattas för vinst av försäljning eUer byte 
:av fast egendom endast i sagda stat. 

2. Punkt 1 av denna artikel tillämpas 
icke, om 

the royalties is effectively connected. In 
such a case, the provisions of Article 8 shall 
.apply. 

5. Where, owing to a special relationship 
between the payor and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the royalties paid, having 
regard to the use, right, or information for 
which they are paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the 
payor and fäe recipient in the absence of 
such relationship, the provisions of this 
Article shail apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, the excess part of 
the payments shall remain taxable according 
to the law of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions 0f 
this Convention. 

Article 15 

lncome From Real Property 

1. Income from real property, including 
royalties in respect of the operation of 
mines, quarries, or other natura.I resources 
and gains derived from the sale, exchange, 
or other disposition for consideration, of 
such property or of the right giving rise tv 
such royalties, may be taxed by the Contract
ing State in which such real property, mines, 
quarries, or other natural resources are situat
ed. ]'or purposes of this Article and as pro
vided in paragraph 4 of Article 6 (Source 
of Income) interest from mortgages vr bands 
secured by real property or by such royalty 
interest shall not be regarded as income from 
real property. 

2. The provisions of paragraph 1 shall 
apply to income derived from the usufruct, 
direct use, letting, or use in any other form 
of real property. 

Article 16 

Capital Gains 

1. A resident of one of the Contracting 
States shall be taxable only in that State on 
gains from the sale or exchange of capital 
assets. 

2. Paragraph 1 of this Article shall not 
apply if-

a) försäljningsvinsten mottages av i av
talsslutiande stat bosaJtt person 00h vinsten 
härrör från försäljning 'eller byte av i arti
kel 15 (inkomst av fast egendom) nämnd 
eg·endom, som är belägen i den andra :avta:ls
slutande staten, 

b) i avtalsslwtande stat bosatt mottagare 
av försäljningsvinsten har ett fast driftstä:lle 
i· den andra avtalsslutande staten och den 
egendom, från villrnn vinsten härrör, är 
direkt dtet fasta driftstället, eller 

c) i avtalsslutande stat bosatt mottagare 
av vinsten är en fysisk person, som 

i) upprätthåller en stadigvamnde affärs
plats i den andra av.talsslutande staten och 
egendomen, från vilken vinsten härrör, är 
direkt hänförlig till denna affärsplats, e'Her 

ii) vistas i den andra avtalssl11tande sta
ten, under en ,eller fLera perioder, en tid av 
sammanlagt över 183 dagar under skatte
året. 

3. I fråga om i punlrt 2 b av denna artike'.l 
nämnd vinst, tillämpas bestämmelserna. i 
a:r.tikel 8 ( affärsinkomst) . 

Artikel 17 

Förrnögenhetsskcit"t 

1. I artikel 15 i detta avtal (fast egen
dom) avsedd egendom må beskattas i den 
avtalsslutande stat, där egendomen är belä
gen. 

2. Såvida icke anna.t föranledes av be
stämmelserna i punkt 3, må annan än i 
punkt 1 nämnd egendom, som är direkt hän
förlig till fast driftställe, som innehas av i 
avtalsslutande stat bosatt person, beskattas i 
den stat, där det fasta driftstäUet är belä
get. 

3. I 1avt.alsslutande stat bosatt persons far
tyg och luftfartyg, vilka är registrerade i 
denna avtalsslutande stat, samt annan än i 
punkt l avsedd egendom, som nyttjas för be
drivande av trafik med dessa fa:r:tyg .e'Uer 
luftfiartyg, är befriade från Elkatt i den 
andra avtalsslutande staten. 

4. a) All annan i Finland bosatt person 
tillhörig egendom, vilken icke berörts ovan 
i denna a1:1tikel, är befriad från skatt i 
Förenta Staterna. 
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a) the gain is received by a resident of one 
of the Contracting States and arises out of 
the sale or exchange of property described 
in Article 15 (Income From Real Property) 
located within the other Contracting State, 

b) the recipient of the gain, being a resi
dent 'Of one of the Contracting States, has a 
permanent establishment in the other Con
tracting State and the property giving rise 
to the gain is effectively connected with 
such permanent establishment, or 

c) the recipient of the gain, being an 
individual resident of one of the Contracting 
States-

i) maintains a fixed base in the other 
Contracting State and the property giving 
rise to such gain is effectively connected with 
such fixed base, or 

ii) is present in the other Contracting 
State for a period or periods exceeding in 
the aggregate 183 days during the taxable 
year. 

3. In the case of gains described in para
graph 2 b), the provisions of Article 8 (Bu
siness Profits) shall apply. 

Article 17 

Capital Taxes 

1. Capital represented by property re
ferred to in Article 15 (Real Property) may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. Subject to the provisions of paragraph 
3 below, capital represented by assets, other 
than property referred to in paragraph 1, 
which are effectively connected with a per
manent establishment of a resident of one of 
the Contracting States may be ta.xed in the 
State in which the permanent establishment 
is situated. 

3. Ships and aircraft of a resident of one 
of the Contracting States, if registered in 
that Contracting State, and assets, other 
than property referred to in paragraph l, 
pertaining to the operation of such ships or 
aircraft shall be exempt from tax by the 
other State. 

4. a) All other elements of capita1 of a 
resident of Finland not dealt with in this 
Article shall be exempt from tax by the 
United States. 
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b) All annan i Förenta Staterna bosatt 
person tiUhörig egendom, vilken icke berörts 
ovan i denna artikel, är befriad från skatt i 
Finland. 

Artikel 18 

Självständigt personligt arbete 

l. Inkomst, som förvärvats av 1en av-
talsslut.ande stat bosatt person genom själv
ständig verksamhet, beskattas endast i denna 
stat, såvida verksamheten icke utövats i den 
andra avtalsslutande staten. Inkomst, som 
förvärvats genom självständig veriksamhet i 
den •andra staten, må beskattas i denna andra 
stat. 

2. Utan 11inder av stadgandena i punkt 1 
är inkomst, som förvärvats av en i avtalsislu
tande stat bosatt person genom självständigt 
arbete i den andra avtalsslutande staten, be
friad från skatt i denna andra stat, om in
komsttagaren vistas i den sistnämnda staten, 
under en 1eller flera perioder, en tid av sam
marrlagt högst 183 dagar under skatrt:,eåret. 

Artikel 19 

Osjälvständigt personligt arbete 

1. Arvode, 'lön och annan liknande gott
görelse, som i avtalsslutande stat bosatt per
son uppbär för arbete eller personliga tjänJS
ter, beskattas endast i denna avtalsslutande 
stat, såvida icke arbertet eller de personliga 
tjänsterna utförts i den andra avtalsslutande 
statren. Gottgörelse, som förvärvas genom ar
bete eller personliga tjänster i denna andra 
avta:lsslutande ståt, må beskattas i denna 
andra stat. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 av denna artikel må gottgörelse, som i 
avtalsslutande stat bosatt person förvärvat 
genom i den andra avtalsslutande staten ut
förit arbete, icke beiskattas i denna andra 
avtalsslutande stat, om 

a) inikomsttag·aren vistas i den andra sta
ten, under en eller flera perioder, en tid av 
sammanlagt högst 183 dagar under skatte
året, och 

b) gottgörelsen betalas av eller på upp
drag av en arbetsg,ivare, som icke är bosatt 
i denna andra stat, samt 

b) All other elements of capital of a resi
dent of the United States not dealt with in 
this Article shall be exempt from tax by 
the Republic of Finland. 

Article 18 

Independent Personal Services 

1. Income derived by a resident of a 
Contracting State in respect of independent 
activities shall be taxable only in that State 
unless such activitie.s were performed in the 
other Contracting State. Income in respect 
of independent activities performed within 
such other State may be taxed by such other 
State. 

2. Notwithstanding the prov1s10ns of 
paragraph 1, income derived by a resident 
of a Contracting State in respect of inde
pendent activities performed in the other 
Contracting State shall be exempt from tax 
by that other Contracting State if the 
recipient is present in the other State for 
a period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days in the fiscal year con
cerned. 

Article 19 

Dependent Personal Services 

l. Salaries, wages, and other similar remu
neration paid to a resident of a Contracting 
State for labor or personal services shall be 
taxable only in that State unless such labor 
or personal services are performed in the 
other Contracting State. Remuneration re
ceived for labor or personal services perform
ed within such other State may be taxed 
hy such other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an 
employment exercised in the other Contract
ing State shall not be taxable in such other 
State if-

a) the recipient is present in the other 
State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the fiscal year 
concerned, 

b) the remuneration is paid by, or on be
half of, an employer who is not a resident of 
the other State, and 
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c) g<ottgör,ehen ej belaistar fast driftstäUe, 
som arbetsgivaren har i denna andra stat. 

3. Gottgörelse, som fysisk person mottagit 
för personliga tjänster ombord på fartyg 
eller luftfartyg, som är registrerat i avtals
slutande stat och anvä.ndes i trafik av en i 
sagda avtalsslutande stat bosatt person, är 
befriat från skiatt i den andra avtalsslutande 
staten, om den fysiska personen hör till far
tygets eller luftfartygets ordinarie besätt
ning. 

Artik~l 20 

Lärare 

1. Fysisk person, som är bosatt i avtals
slutande stat då hans vistelse i den andra 
avtalsslutande staten börjar och som på in
bjudan av denna andra stats regering eller 
av universitet eller annan godkänd läroan
stalt i denna stat vistas i denna sistnämnda 
avtalsslutande stat huvudsakligen i syfte att 
bedriva undervisningsverksamhet el1er forsk
ningsarbete eller bäggedera vid universjtet 
eller annan godkänd läroanstalt, är i den 
sistnämnda staten befriad från skatt på in
lmmst, förvärvad genom personliga tjänster 
i undervi1snings- eller fortjkningsuppgift.er 
vid sådan undervisningsanstalt eller annan 
liknande ansta.lt under en tid av högst två 
år, räknat från dagen för hans ankomst till 
denna sistnämnda avtalsslutande stat. 

2. Denna artikel tillämpas icke på inkomst. 
av sådan forskning som icke utföres i all
mänt intuesse utan huvudsakligen för någion 
särski'ld persons eller vissa särskilda perso
ners enskilda nytta. 

Artikel 21 

Studernnde och praktikanter 

1. a) Fysisk person, som är bosatt i av
talsslutande stat då hans vistelse i den andra 
avtalsslutande staten börjar, och som vistas 
i denna andra ;avtalsslutande stat tillfällig~t, 
huvudsalkli~en i syfte att 

i) idka studi,er vid universitet eller annan 
godkänd undervisningsanstalt i denna 1andra 
av.talsslutande stat, eller 

ii) erhålla utbildning för att uppnå yrkes
eller specialistkompetens, dller 
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c) the remuueration is not borne by a 
permanent establishment which the employer 
has in the other State. 

3. Remuneration received by an individua.l 
for personal services performed aboard ships 
or aircraft registered in one of the Contract
ing States and operated by a resident of 
that Oontracting State shall be exempt from 
ta.x by the other Contracting State, if such 
individual is a member of the regular comp
lement of the ship or aircraft. 

Article 20 

Teachers 

1. An individual who is a resident of one 
of the Gontracting States at the beginning 
of his visit to the other Contracting State 
and who, at the invitation of the Government 
of the other Contracting State or of a uni
versity or other accredited educational in
stitution situated in the other Contracting 
State, visits the latter Contr,acting State 
for the primary purpose of teaching · or 
engaging in research, or both, at a university 
or ofäer accredited ed1rnati,onal institution 
shall be exempt from tax by the latter Con
tracting State on his income from personal 
services for teaching· or research at such 
educational institution, or at other such 
institutions, for a period not exceeding 2 
years from the clate of his arrival in the 
latter Contracting State. 

2. 'This Article shall not apply to income 
from research if such rese.arch is undertaken 
not in 1Jhe public interest but prima.rily for 
the private benefit of a specific person or 
persons. 

Article 21 

Students and Trainees 

l. a) An individual who is a resident of 
one of the Contracting States at the begin
ning of his visit to the other Contracting 
State and who is temporarily present in the 
other Contracting State for the prima.ry 
purpose of-

i) studying at a university or other ac
credited educational institution in that other 
Contracting State, or 

ii) securing training required to qualify 
him to practice a profession or professional 
speciality, or 
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iii) idka studi1er eller bedriva forsknings
arbete i egenskap av mottagare av stipendi
um, understöd eller .arvode, som beviljats av 
reo-eringen eller av religiös, välgörenhets-, 
vietenskaplig, litterär eUer pedagogisk orga
nisation, är befriad från skatt i denna andra 
avtalsslutande stat för i underpunkt b avsed
da belopp. 

b) I underpunkt a avsedda belopp inne
fattar 

i) från utlandet erhållna poster av g~vo
natur, avsedda för hans uppehälle, utbild
ning, studier, forslmingsarbete 1eller praktik; 

ii) stipendium, understöd och arvode; samt 
iii) inkomst, förvärvad genom personliga 

tjänster i den andra avtalsslutande staten, 
till ett sammanlagt belopp iav högst 2 000 
Förenta Staternas dollar ,eller motsvarande 
belopp i finslka mark under respektive skat
teår. 

c) I denna punkt avsedda förmåner bevil
jas endast för så lång tid som kan 1anses 
rimlig eller sedvanligt nödvändig för f?r
v·erkligandet av vistelsens syfte, men fysisk 
person må under inga omständigheter åtnju
ta i denna artikel eller i artikel 20 (lärare) 
avsedda förmåner under en längre tid än 
sammanlagt fem skatteår. 

2. Fysisk person, som är bosatt i 1avtals
slutande stat då hans vistelse i den :andra 
avtalsslutande staten börjar och som är an
ställd i denna andra stat hos en i den först
nämnda avtalsslutande staten bosatt person 
eller vistas där enligt överenskommelse med 
sådan person, huvudsakligen i syfte 

a) att förskaffa sig telmisk, yrkes- eller 
kommersiell erfarenhet av annan än den i 
den förstnämnda staten bosatta personen el
ler av ett bolag, av vars röstberättigade 
aktiestocJk sagda., i den förstnämnda staten 
bosatta person äger 50 procent :eller mer, 
elller 

b) att idka studier vid universitet ,eller 
annan godkänd läroanstalt i den andra av
talsslutande staten, 

är under ett skatteår befriad från skatt 
till den andra avta1sslutande staten för in
komst, som förvärvats genom person'liga 
tjänster under en period av tolv <efter var
andra följande månader till 1ett belopp ;av 
högst 5 000 Föl'enta Staternas dollar eller 
motsvarande belopp i finska mark. 

iii) studying or doing research as a recipi
ent of a gTant, allowance, or awaTd from a 
governmental, religions, charitable, scientifie, 
literary, or educational organization, 
shall be exempt from tax by that other Con
tracting State with respect to amounts 
described in subparagTaph b). 

b) The amounts reforred to in subpara
graph a) include-

i ) gifts from abroa.d for the purpose of his 
maintenance, education, study, research, or 
training; 

ii) the grant, allowance, or award; and 
iii) income from personal services perform

ed in the other Contracting State in an 
amount not in excess of 2 000 United States 
dollars or its equivalent in Finnish markkas 
for any taxable year. 

c) The benefits under this paragraph shall 
only extend for such period of time as ma.y 
be reasonably or customarily required to . 
effectuate th.e purpose of the visit, but in no 
event shall any individual have the benefits 
of this Article and Article 20 ( Teachers) for 
more than a total of 5 taxable years. 

2. An individual who is a resident of one 
of the Contracting States at the beginning 
of his visit to the other Contracting State 
and who is temporarily present in the other 
Contracting State as an employee of, or 
under contract with, a resident of the former 
State, for the primary purpose o·f-

a) acquiring technical, professional, or 
lmsiness experience from a person other than 
that resident of the former State or a 
corporation 50 percent or more of the voting 
stock ·of which is owned by that resident of 
the former State, or 

b) studying at a university or other ac
credited educationa1 institution in that other 
Contracting State, 
shall be exempt from tax by that other 
Contracting State for a period of 12 con
secutive months with respect to his income 
from personal services in an amount not in 
excess of 5 000 United States dollars or its 
equivalent in Finnish markkas. 

3. Fysisk person, som är bosatt i avtals
slutande sfat då hans vistelse i den andra 
avtalsslutande staten börjar och vistas där 
under högst ett års tid för att där deltaga 
i ett av den andra statens regering under
stött program, huvudsakligen i pmktik-, 
forslmings- eller studiesyfte, är i den andra 
avta'lsslutande staten befriad från skatt för 
inkomst av personliga tjänster, vilka utförts 
i denna andra avtalsslutande stat och vilka 
ansluta sig till sagda praktik, forsknings
arbete eller studier, till 1ett belopp av högst 
10 000 Förenta Staternas dollar eller mot
sv.arande belopp i finska mark. 

Artikel 22 

Offentliga uppdrag 

1. Gottgörelser ävensom pens~oner, som 
Förenta Staterna, en administrativ del av 
dem eller en lokal myndighet inom dem av 
sina medel eller offentliga fonder erlägger 
till medborgare i Förenta Staterna för tjäns
ter, som denne såsom tjänsteman utfört för 
Förenta Staterna eller en administrativ del 
av dem, är befriade från skatt i Finland. 

2. Gottgörelser ävensom pensioner, som 
Republiken Fin'land, en del av den, lokal 
myndighet eller offentligträttsligt samfund 
inom den av sina medel eller offentliga fon
der erlägger till medborgare i Finland, för 
tjänster, som denne såsom tjänsteman utfört 
för Republiken Finland eller :en del av den 
eller lokal myndighet eller offontligträtts
ligt samflmd inom den, är befriade från 
skatt i För·enta Staterna. 

Artikel 23 

B estämmelser, tillämpliga på artiklarna 
angående personlig inkomst 

1. Artiklarna 18-22 tillämpas på rese
kostnads·ersättningiar, men sådanå kostnader 
må icke medrälmas i maximibeloppen för de 
befrielser, som gäller enligt artikel 21. 

2. Är fysisk person berättigad till fl era 
än 1en av de förmåner, som utgår enligt be
stäirunelserna i artikla.rna 18-22, må han 
tillämpa den ur hans synpunkt fördel-
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3. An individual who is a resident of one 
of the Contracting States at the beginning 
of his visit to the other Contracting State 
imd •vho is present in the other Contracting 
State for a period not exceeding 1 year, as 
a participant in a program sponsored by the 
Government of the other Contracting State, 
for the primary purpose of training, recearch, 
or study, shall be exempt from tax by that 
other Contracting State with respect to lus 
income from personal services performed in 
that other Contracting State and received 
in respect of such training, research, or 
study, in an amount not in excess of 10 000 
United States dollars or its equivalent in 
Finnish markkas. 

Article 22 

Governmental F'unctions 

1. Remuneration, including pensions, paid 
by or from public funds of the United States, 
or a political subdivision or local authority 
thereof to a United States citizen for services 
rendered to the United States or fo any of 
its politica1 subdivisions in the discharge 
of goYernmental functions shall be exempt 
from tax by the Republic of Finland. 

2. Remuneration, including pensions, paid 
by or from public funds of the Republic of 
.B-,inland, a subdivision, a local authority, or 
a public community thereof to an individual 
who is a citizen of the Republic of Finland 
for services rendered to the Republic of 
Finland or to a subdivision, a local authority, 
or a public community thereof in the dis
charge of governmental functions shall be 
exempt from tax by the United States. 

Article 23 

Rilles Applicable ta Personal Income Articles 

1. Articles 18 through 22 shall apply to 
reimbursed travel expenses, but such expen
ses shall not be taken into account in comput
ing the maximum amount of exemptions spe
cified in Article 21. 

2. If an individual qualifies for benefits 
under more than one of the provisions of 
Articles 18 through 22, he may apply the 
provisions of whichever Article is most 
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aktigaste bestämmelsen. Dock skall från de 
förmåner, som den tillämpliga artikeln er
bjuder, avdragas de förmåner, som eventu
·cllt beviljats tidigare enligt artiklarna 18 
-22. 

3. Fysisk person, som är bosatt i avta:ls
sluta.nde stat och som tillfälligt vistas i den 
andra avtalsslutande staten och i denna •and
ra stat är berättigad till befrielse från skatt 
enligt artikel 20 (lärare) eller artiJkel 21 
(studerande och praktikai1ter), får i den 
förstnämnda avtalsslutande staten från sin 
där skattepliktiga inkomst avdraga a:lla re
sekostnader (medräknat resebiljetter, målti
der och logi samt övriga av resan föranledda 
kostnader), vilka uppstått vid resor från 
den .ena avtalsslutande stat~n till den andra 
samt .alla sedvanliga och nödvändiga lev
nadskostnader (måltider och logi medräk
nade), vilka uppstått under den tillfä:Higa 
vistelsen i denna andra a.vtalsslutande sta:t. 
De kostnader, som är avdragsgilla i enlig1het 
med denna punkt, anses sammanlagt utgöra 
minst 30 procent av den inkomst, som enligt 
artiklarna 20 och 21 är befriad från skatt. 

Artikel 24 

Privata pensioner och livräntor 

1. Pensioner och liknande gottgörelser, 
med undantag av de i artikel 22 nämnda, 
som betalas till en i avtalsslutande stat bo
satt person på grund av tidigare arbetsför
hållande, beskattas endast i denna av:talsslu
tm1de stat. 

2. Underhållsbidrag och livränta, som er
lagts till person, bosatt i avtalsslutande stat, 
beskattas endast i denna avta:lsslutande stat. 

3. Uttryclmt "livränta" avser i denna ar
tikel ett fastställt belopp, som fortlöpande 
erlägges på bestämda tider under vederbö
randes livstid .eller under vissa år och som 
utgår såsom vederlag för riktig och full 
prestation (annan än tjänster), som grun
dar sig på förpliktelse. 

4. Uttrycket "pension och liknande gott
görelser" avser i denna artikel peri<odiska 
betalningar, som erlägges .efter pensionering 
såsom ersättning för tjänstgöring dler för 
kroppskada, ådragien under tidigare anställ-
ning. 

favorable to him. Howeve1, the benefits of 
the Article claimed shall be reduced by any 
benefits previously ·allowed under any other 
of the provisions of Articles 18 through 22. 

3. An individual who is a resident of one 
of the Oontracting States and who is tempo
rarily present in tlie other Oontracting State 
and who qualifies for exemption from tax in 
such other Oontracting State under Article 
20 (Teachers) or Article 21 (Students and 
Traine·es) shall be allowed by the former 
Oontracting State as dcductions from income 
subject to tax thcrein all travel expenses (in
cluding travel fares, meals and lodging, and 
expenses incident to travel) while traveling 
between the .two Oontracting States and all 
ordinary and necessary living expenses (in
ciuding meals and lodg'ing) 1vhile temporarily 
present in such other Oontracting State. 1The 
expenses deductföle under this paragraph 
shall be deemed to amount to at least 30 
percent of the income exempt under Article 
20 or 21. 

Article 24 

Private Pensions and Annuities 

1. Except as provided in Article 22, pen
sions and other similar remuneration paid to 
a resident of a OontJ.·acting State in consider
ation of past employment shall be taxable 
only in that Oontracting State. 

2. Alimony and annuities paid to a resi
dent of a Oontracting State shall be taxable 
only in that Oontracting State. 

3. The term "annuities", as used in this 
Article, means a statecl sum paid periodically 
at stated times during life, or during a speci
fi.ed number of years, under an obligation 
to make the payments in return for adequate 
and full consideration ( other than services 
rendered) . 

4. 'l'he term "pensions and other similar 
remuneration", as used in this Article, means 
periodic payments made after retiremcnt in 
consideration for services rendered, or by 
way of compensation for injuries received, in 
connection with past employment. 

Artikel 25 

Socialskydds betalningar 

. Socialsl:yddsbetalningar och andra offent
liga pensioner (oberoende av huruvida de är 
a~betstagarens eller arbetsgivarens hetal
mngsandelar eller :tillägg ti:ll dessa) , som av 
avta.lsslutande sta,t, och för Finlands vid
kommande jämväl av offentligträttsligt sam
fund, erlägges till i den andra avtalsslutande 
~ta;ten bosatt fysisk person, beskattas endast 
I den förstnämnda avtalsslutande staten. 
~enna artikel tillämpas dock icke på betal
nmgar, som avses i artikel 22 (offentliO'a 
uppdrog·) . 

0 

Artikel 26 

Diplornater och konsiiler 

Detta . avt~~ gäller icke de privilegier i 
beskattmngshanseende, som diplomater eller 
konsulära tjänstemän åtnjuter på gTUnd av 
allmänna internationellträ.ttsliga reo•ler eller 
bestämmelser i särskilda överensk~mmelser. 

Artikel 27 

Investerings- och holding-bolag 

0 

I avt3:1s:>lutande stat bo·s:att bolag, som er
hall~r d1v1dend, ränta eller royalty från käl
lor i den andra avtalsslutande staten är icke 
berättigat till de i artiklarna 12, 13 och 14 
avsedda förmånerna, om 

a) på grund av särskilda förmåner i be
sl~attningshänseende, investerings- .eller hol
dmg-bolag, den skatt för dividend, ränta el
ler royalty, som av den förstnämnda avtals
s~utan~.e staten påförts bolaget, är väsentligt 
lagre an den av denna avtalsslutande stat 
i allmänhet påförda skatten på bolagsi~
komst, och 

b) en eller flera personer som icke är i 
f?rstnämnda avtalsslutande ~tat bosatta fy
siska personer (eller., då fråga .är om fin
ländskt bolag, är medborgare i Förenta Sta
terna) antingen enligt vederbörande reO'iS
t;eranteckningar eller på annat, av vederbö
rande myndigheter i de avtalsslutande sta
te~na g~nom. gemensamma överläggningar be
stamt satt direkt eller indirekt äger 25 pro
cent eller mer av bolagets kapital. 
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Article 25 

Socfol Security Payrnents 

So.cial security payments and other public 
pensions (whether representing .empolyee or 
employer contributions or accretions ther.eto) 
paid by one o~ the Oontracting States or, 
m the c.ase. o~ Fmland by a public community, 
to an md1vidual who is a resident of the 
?ther Contracting State shall be taxable only 
m the former OontractinO' State. However 
this .Arti~le sh~ll not a;ply to payment~ 
d.escr1bed m Article 22 ( Governmental Func
hons). 

Article 26 

Diplorna;tic and Consulcw Officers 

Nothing in the present Oonvention shall 
affect the fiscal privileges of diplomatic or 
?onsular. officials under the general rules af 
mternat10nal law or under the provisions of 
special agreements. 

Article 27 

Investrnent or H olding Cornvanies 

A corpo.r~tion .o~ one of the Oontracting 
~tates derivmg d1v1dends, interest, or royal
~ies from sources within the other Oontract
mg State shall not be entitled to the benefits 
of Article 12, Article 13, or Article 14 if-

a) by r.eason ~f special measures granting 
tax . benefits to . mvestment or holding com
pames the tax imposed on such corporation 
by the former Oontracting State with respect 
to such . dividends, interest, or royalties is 
~ubstantrnlly less than the tax generally 
imposed by such Oontracting State on corpo
rate profits, and 

b) 25 percent or more of the ca pi tal of 
such corporation is held of record or is 
otherwise determined, after consultation bet
ween the competent authorities of the Oon
tracting States, to be owned directly or in
directly, by one or more persons who are not 
individual residents of the former Oontract
ing State ( or, in the case of a Finnish cor
poration, who are citizens of the United 
States). 
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Artikel 28 

Ömsesid'igt avtals[ örf ar ande 

1. Anser i avtalsslutande stat bosatt per
son att någondera av de 1avtalssh1fande sta
t erna eller båda dessa stater vidtagit åtgär
der, vi:lka för honom medfört 1eller kommer 
att medföra en mot detta avtal stridande be
skattning, må han, oberoende av de enligt 
sagda staters interna lagstiftning honom för
behållna rättsmedlen, göra framställning i 
saken hos behörig myndighet i den stat, i 
viThen han är bosatt. 

2. Vederbörande myndigheter i de avtals
slutande st aterna skall eftersträva att genom 
ömsessidig överenskommelse undanröja vid 
tillämpningien av avtalet förekommande svå
righeter eller problem, som föranleder tvi
velsmål. Särskilt må de avtalsslutande sta
ternas behöriga myndigheter rådgöra med 
varandra för att uppnå samförstånd 

a) om uppdelning av inkomst av näring 
enligt enahanda grunder mellan person, som 
är bosatt i avtalsslutande stat, och hans i 
den andra avtalss~utande staten belägna fas
ta driftställe; 

b) om enahanda grunder vid uppdelning 
av inkomst mellan person, som är bosatt i 
avtalsslutande stat, och i artikel 11 avsedd 
associerad person, 1eller 

c) om enhetlig defini·ering av källorna för 
inkomster av vissa slag. 

3. De avtalsslutande staternas vederböran
de myndigheter må i det syfte som avses i 
de föregående punkterna för att uppnå över
enskommelse rådgöra direkt med varandra. 
Ifall det för uppnående av enighet förefaller 
ändamålsenligt, må de behöriga myndighe
terna mötas för att förhandla iom saken. 

4. Uppnår de behöriga myndigheterna så
dan överenskommelse, skall de avtalsslutande 
staberna påföra inkomstskatt och bevilja 
återbäring av skatt eller gottgörelse i ·errlig
het med denna ÖV1erenslmmmelse. 

Artikel 29 

Utbyte av tlpplysningar 

1. De avtalsslutande staternas behöriga 
myndigheter skall utbyt a sådana upplys
ningar, villm är nödiga för verkställande av 
bestämmelserna i detta avtal eller för för-

Article 28 

JJ1utual Agreement Procedure 

1. vVhere a resident of a Contracting State 
considers that the actions of one or both 
of the Contracting States result or will result 
for him in taxation not in accordance with 
this Convention, he may, notwithstanding the 
remedies provided by the national laws of 
those States, pl'esent his case to the competent 
authority of the Contracting State of which 
he is a resident. 

2. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavor to resolv.e by 
mutual agrcement any difficulties or doubts 
arising as to the application of the Conven
tion. In particular, the competent authorities 
of the Contracting States may consult to
gether to endeavor to agree---

a) to the saine attribution of industrial or 
commercial profits to a resident of one of 
the Contracting States and its permanent 
establishment situated in the other Contract
ing State; 

b) to the same allocation of income bet
ween a resident of one of the Contracting 
States and any related person, referred to 
in Article 11; or 

c) to the same determination of the source 
of particular items of income. 

3. The competent authorities of the Con
tracting State.s may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching an 
agreement in the sense of the preceding para
graphs. vVhen it seems advisable for the 
purpose of reaching agreement, tlrn competent 
authorities may meet tog.ether for an oral 
exchange of opinions. 

4. In the event that the competent author
ities reach such an agreement, taxes shall 
be imposed on such income, and refund or 
credit of taxes shall be allowed, by the Con
tracting States in accordance with such ag
reement. 

Article 29 

Exchcinge of Information 

1. The competent authorities of the Con
tracting State shall exchange such informa
tion as is pertinent to carrying out the 
provisions of this Convention or preventing 

( 

hindrande av skatteförsnillningar och kring
gående av skatt i fråga om de i detta avtal 
avsedda skatterna. Sålunda utbytta upplys
ningar skall hållas hemliga och de får icke 
yppas för andra personer än sådana (dom
stolar och förvaltningsmyndigheter medräk
nade), villrn det åligger att faststäl1a., upp
bära och indriva i avtalet avsedda skatter 
ellier a,t.t väcka av dessa föranledda åtal. 

2. Bestämme~serrra i punkt 1 må likväl 
icl"e tolkas så, att de skulle förplikta avtalis
s'lutancle stat att 

a) vidtaga adminis,trativa åtgärder, vilka 
icke överensstämmer med dess eller den 
andra avtalsslutande stabens lagstiftning el
ler administrativa praxis; 

b) lämna detaljerade upplysningar, vilka 
icke kan införskaffas i ·enlighet med [ag·arna 
eller inom gränserna för normalt .administra
tivt förfarande i den ·ena eller den andra 
avtaisslutande staben; 

c) lämna upplysningar, vilka sku1le inne
bära röjande av kommersiell, industri1ell el
}er yrkeshemlighet eller ett förfaringssätt, 
eller och upplysningar, vilkas yppande skulle 
strida mot allmän ordning. 

3. Utbytet av upplysningar sker antingen 
enligt vedertagen praxis eller på begäran i 
särskilda fall. De avtalsslutande staternas 
behöriga myndigheter överenskommer sinse
mellan om de upplysningar, vilka skall läm
nas 1enligt vedertagen praxis. 

4. De avitalsslutande staternas behöriga 
myndigheter meddelar varandra om änd
ringar i lagstiftningen rörande i :artikel 1 
punkt 1 avsedda skatter genom att tillställa 
varandra ändringarnas eller i frågavarande 
nya la~ars eller förordningars texter minst 
·en gång om året. 

5. De avtalsslutande staternas behöri~a 
myndigheter tillställer varandra allt i form 
av administrativa beslut eller bestämmelser 
eUer domsto1sbes1ut publicerat material, som 
berör tolkningen av detta avtal. 

Artikel 30 

Handräckning vid indrivning civ skatter 

1. Av.talsslutande stat skall vim1lägga sig 
om att indriva sådana, av den andra 1avta~s-
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fraud or fiscal evasion rn relation to the 
taxes which are the subject of this Conven
tion. Any information so exchanged shall be 
treated as secret and shall not be discloscd 
to any persons other than those (including a 
court or administrative body) concerned with 
assessment, collection, enforcement, or prose
cution in respect of the taxes which are the 
:mbject of the Convention. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 be construed so as to impose on one 
of the Contracting States the obligation-

a) to carry ont administrative measures 
a t variance with the laws or the administra
tive practice of that or the other Contract
ing State; 

b) to supply particulars which are not 
obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of 
the other Contracting State ; 

c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, com
mercial, or professional secret or trade pro
cess, or information, the disclosure of which 
would be contrary to public policy. 

3. The exchange of information shall be 
either on a routine basis or on request with 
reference to particula.r cases. The competent 
authorities of the Contracting States shall 
agree on the list of information which shall 
be furnished on a routine basis. 

4. The competent authorities of the Con
tracting States shall no tify each other of any 
amendments of the tax laws referred to in 
Article 1 1) by transmitting the texts of any 
amendments or new statutes at least once a 
year. 

5. The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange the texts of 
all published material interpreting the pres
ent Convention under their respective laws, 
whether in the form of regulations, rulings, 
or judicial decisions. 

Article 30 

Assistance in Collection 

1. Each of the Contracting States shall 
endeavor to coUect such taxes imposed by the 
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slutande staten påförda skatter, som påförts 
för säkerställande av att av den andra av
talsslutande staten i enlighet med detta av
tal beviljad befrielse från ska:tt eller ned
satt skattefot icke skall kunna utnyttjas av 
pernoner, vilka icke är berättigade ti.11 sådana 
förmåner. Avtalsslutande stat, som verkstäl
~er sådan indrivning av skat ter, är inför 
den andra avtalsslutande staten ansvarig för 
de sålunda influtna beloppen. Vardera av 
de avfalsslutande staternas behöriga myndig
het skall rådgöra med den andra avtalsslu
tande statens behöriga myndighet om sam
arbete 1och ge den andra avtalssluta.nde sta
ten ;anvisningar aJ1gående alla de åtgärder 
för indrivning av densamma påförd skatt, 
vi:lka den vidtagit i den förstnämnda a.vtals
slutande staten. 

2. Bestämmels1erna i denna artike1l må 
icke i något faU anses medföra för någon
dem avtalsslutande staten förpliktelse att 
vidtaga administrativa åtgärder, vilka skulle 
strida mot bestämmelserna eller praxis i den 
avtalsslutande stat, som v;erkställer indriv
ning av skatt, e:ller vilka skulle strida mot 
sagda stats suveränitet, säkerhet eller all
männa ordning. 

Ar.tikel 31 

Ikraftträdandet 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifi
kationshandlingarna utväxlas så snart smn 
möjligt i Helsingfors. Avtalet träder i kraft 
två månader eftier utväxlingen av ratifika
tionshandlingarna. Avtialets bestämmelser 
tillämpas första gången: 

a) i Fin:land: 
på skatter, vilka uppbäres för det skatteår, 

som begynner den 1 januari det år som föl
jer näst efter det år då ratifikationshand
linga.rna utväxlades dler därefter. 

b) i Förenta Staterna: 
i) i fråga om skatteinnehållning, på be

lopp, vilka mottages den dag detta avtal trä
der i kraft eller därefter; 

ii) i fråga om övriga inkomstskatter, på 
de skatteår, som begynner den 1 januari det 
år som följer näst efter det år ratifikations
handlingarna utväxlades, eller på skatteår 
som begynnes därefter. 

2. Vid detta avta~s ikraftträdande utlö
per giltighetstiden för överenskommelsen :av 

other Contracting· State as will ensure that 
any exemption or reduced rate of tax granted 
under the present Convention by the other 
State shall not be enjoyed by persons not 
entitled to such banefits. 'The Contracting 
State making such collections shall be respon
sible to the other Contracting State for the 
sums thus collected. The competent authority 
of each of the Contracting States shall 
consult with the competent authority of the 
other Contracting State for the purpose of 
cooperating with and advising that other 
Contracting State in respect of any action 
taken by it within the former Contracting 
State to collect its tax. 

2. In no case shall the prov1s10ns of this 
article be construed so as to impose upon 
either of the Contracting States the obli
gation to carry out administrative measures 
at variance with the regulations and practices 
of the Contracting State endeavoring to 
.collect the tax or which would be contrary 
to that State's sovereignty, security, or public 
policy. 

Article 31 

Entry Inta Force 

1. This Convention shall be ratified and 
instruments of ratification shall be exchanged 
at Helsinki .as soon as possible. It shall enter 
into force 2 months after the exchange of 
instruments of ratification . Its provisions 
shall for the first time have effect-

a) in the case of Finland-
to taxes which are levied for taxable years 

beginning ,on or after J anuary 1, following 
the year in which the instruments of ratifi
cation are exchanged. 

b) in the case of the United States-
i) as respects the rate of witholding tax, 

to amounts received on or after the date on 
which this Convention cnters into force; 

ii) as respects other income taxes, to ta..x
able years beginning on or af ter J anuary 1, 
following the year in which the instruments 
of ratification are exchanged. 

2. Upon the coming into effect of this 
Convention, the Convention of December 18, . 
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den 18 december 1952 angående inkomstskatt. 
Bestämmelserna i överenskommelsen av den 
18 december 1952 upphör att gälla räknat 
från den dag, då motsvarande bestämmelser 
i detta avtal i enlighet med punkt 1 ovan för 
förnta gången är gällande. 

Artikel 32 

Upphörandet 

1. Detta avtal är i kraft till dess det
samma uppsagts av någionder:a avtalsslutande 
staten. Vardera avta1ss'lutande staten må <ef
ter år 1973 på diplomatisk väg uppsäga av
ta.1et minst sex månader före utgången av 
vilket som helst kalenderår. Därvid upphör 
avtalet att vara i kraft: 

a) i Finland: 
i fråga om skatter, vi1ka uppbäras för de 

slmtteår, som begynna den 1 januari det 
år som följler näst efter uppsägningsåret. 

b) I Förenta Staterna: 
i) i fråga om skatteinneihålning den 1 

januari det år som följer näst efter upp
sägningsåret; och 

ii) i fråga om övriga inkomstskatter be
träffande varje skatteår som begynner den 
1 januari näst efter uppsägningsåret eller 
därefter. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 av denna artikel må vardera avtalsslutande 
staten när som he1st efter detta avtals ikraft
trädande bringa giltigheten av bestämmel
serna i artikel 25 (socialskyddsbetalningar) 
att upphöra genom meddelande därom på 
diplomatisk väg. 

Uppgjort i Washington den sjätte mars 
1970 i två orginalexemplar på finska och 
engelska vilkas texter äger lika vitsord. 

För Republifoen Finlands P resident: 

Olavi llfonkki 

För Amerikas Förenta Staters President: 

Wiliietm P . Rogers 
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1952, relating to income taxes, Elrnll termi
nate. The provisions of the Convention of 
December 18, 1952, will cease to have effect 
from the date on which the corresponding 
provisions of this Convention shall for the 
frist time have .effect according to subpara
graph 1 above-mentioned. 

Article 32 

'Tennination 

1. This Convention shall remain in force 
until denounced by one of the Contracting 
States. Either Contracting State may de
nounce the Convention, through diplomatic 
channels, by giving notice of termination at 
least 6 months before the ond of any calendar 
year after the year 1973. In such event, the 
Convention shall cease to have effect-

a) in the case of Finland-
to toxes vvhich are levied for taxable years 

beginning on or after J anuary 1 of the year 
following the year in which notice is given. 

b) in the case of the United States-
i) as respects vvitholding taxes, on January 

1 of the year following the year in which 
notice is given; and 

ii) as respects other income taxes, for any 
taxable year beginning on or after J anuary 1 
of the year following the year in which notice 
is given. 

2. Notwithstanding the provision of para
graph 1 of this Article, a11d upon prior notice 
to be given through diplomatic channels, the 
provisions of Article 25 (Social Security 
PayrnGUts) may be terminated by Contracting 
State at any time after this Convention sha11 
enter into force. 

Done at \Vashington, in duplicate, in the 
English and Finnish languages, the two texts 
having equal authenticity, this sixth day of 
March 1970. 

For the President of the Republic 
of Finland: 

Olavi ll!f.imkki 

For the President of the United States 
of America: 

Willimn P . Rogers 


