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R e p u b 1 i k e n s 

framställning till Ålands 

regeringens till Riksdagen 

tion med förslag till lag 

P r e s i d e n t s 

landsting angående 

överlämnade proposi- . 

om godkännande av 

vissa stadganden i avtalet mellan Finland och 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nord

Irland för förhindrande av dubbelbeskattning 

av inkomst och förmögenhet samt kringgående 

av skatt. 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

28 december 1951 bör landstinget ge sitt bi-

fall till lag, genom vilken fördrag med främmande makt 

bringas i kraft inom landskapet Åland, för så vitt i för

draget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller änd

ring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. 

I anseende härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del 

även gäller kommunalskatt, på 

tinget jämlikt 13 § 1 mom. 

vilket beskattningsområde Lands-

3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer 

Landstingets 

landskapet. 

lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande i 

Med bifogande 

innehåller texten till 

av regeringens proposition, 

förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte 

som 

ge 

jämväl 

sitt 

bifall 

gående 

skapet 

till 

lagens 

Åland 

den i propositionen in

ikraftträdande i land

t ill de delar sagda av-



tal innebär avvikelse från självstyrelse

lagen, under förutsättning att Riksdagen 

godkänner propositionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 20 oktober 1969. 

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

~1"~ 

Justitieminister 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa stadganden i avtalet med Förenade Konunga
riket Storbritannien och Nord-Irland för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kring
gående av skatt. 

Riksdagen godkände den 4 november 1952 
de besitämrne1ser och föreskrifter i den meHan 
Finland och Förenade Konungariket Stor
britannien ·och Nord-Irland den 12 december 
1951 ingångna överenskommelsen t ill för
hindrande av dubbelbeslrnttning av inkomst 
och kringgående av :iil1k<Ylnstskatt ·Som krävde 
Riksdagens samtyoke. iSamtidig.t antog Riks
dagen en lag om godkännande 1av viissa 
bestämme1ser ·i nämnda övereookonimelse 
(Fördr.seT. 1/ 53). 

Den gällande överenskommelsen har visat 
sig vara föråldrad, från båda de fördrags
slutande paTibernas synpunkt ~ett. Under år 
1965 genomfördes väsentliga ändr ingar i 
Förenaide Konungarikets 1S1kruttelag1stif.tning. 
Bland dem må illämnas, att Slkatt på viioot 
frångicks saimt wtt inkomstskatt, som påförts 
bo1rag, ·emaittes med en ny bolagssikatt, bl.a. 
så, 1art:it be;s:kattningen av moittag.ar e a,v divi
dend åtskildes från beska1ttningen av bolag·. 

Nämnda reform föranledde ändringar i 
Förenade Konungaritket av inrteruationella 
avtal. För Finlands del genomfördes änd
ringarna genom ett protokoll, som under
toec'lm ades den 16 juni 1966. Redan då 'Stod 
det emellertid klar:t att denna åJtgärd var 
temporär och iatt genomförandet a·v ·refor 
men med tiden skulle komma att medföra 
avsevärt mera omfattande ändringar i av
talssystemet, emedan ändringarna till vissa 
centm la delar, t.ex. i fråga om bes~mttn1ing 
av dividender i form av ikä1Jistka,tt, hade ge
nomfört s genom interna lagstiftningsåt
gärder. 

I Finland åter hade överenskominelsen r e
dan en längre tid ansetts vara bristfällig, 
bl. a. därför att den berörde enda.st inkomst
skaitten tiH s taten, men val'lken kommunal
skatten eller för.mögenhe1Js~katiten . Situatio
nen var 1l:[mnbad också i fråga om Förenta 
Staterna och Kanada och ledde i fråga om 
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den Ornmmuncula be:Slmttningen ofta de facto 
tm dubbelskattning. Detta hade särskiJ,t gällt 
dels studerande och praktikanter med till
fählig aruställning i England dehs be;s:katt
ningen av dividender. Härigenom nödgades 
finska bolag, utöver den inkomstskcutt på 
38.75 % som de betalat i Förenade Kon
ungar:i!ket för erhållen dividend, ytterligare 
betala kommunalskatt i Finland. På grund 
av den höga s1kruttefoten för bolag\Ssk&tten i 
Finland hiade saken ingen större praktisk 
betydelse, men uppenbarligen påverlmde den 
dock överföringen av dividendinkomster till 
hemlandet. Detta framgår av att dter den 
temporära ändringen år 1966, då den käll
shtit som dittills hade uppburits i Förenade 
Konungariket föll bort, .en tydlig ändring 
har kunnat iakttas i fråga om överföring'en 
av dividender till hemlandet. 

Efter preliminäm diskussioner på tjänste
mannanivå utarbetades på åtgärd av myndig
heterna i Förenade Ifonungariilrnt ett utkast 
till 1ett nyitt iav;t·al. Utlk:as.tet var föremål för 
underhandlingar i Helsingfors i februari 
1968. Avtalet undertecknades . den 17 juli · 
1969. 

Såsom ·ett allmänt drag hos avtalet kan 
nämnas, att det med bevarande av vissa 
särdrag, som föranleds av intern lagstiftning 
i Fö.renaide Konungariket, i fråga om sin 
uppbyggnad och sirtt irmehå:hl huvudsaikligen 
följer OECD: s modellavtal. Dessutom ingår i 
avita;fot element, som vild underhandlingar 
mellan EFT A-länderna 'har ansetts s.a:kenliga. 
Ookså av dessa särdrag föranleds många av 
de kraiv som stä1ls av den interna lagstift
ningen i Förenade Konungariket. Tin dem 
skall i det följande återkommas mera det·ail
jerat. 

Klausulerna om personligt tillämpnings
område (art. 1)., allmänna definitioner (art. 
3), be.skattningsteknisk hemort (art. 4) , fast 
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driftställe (art. 5), inkomst av fast egendom 
(art. 7), personligt arbete (art. 15 och 16), 
styrelsearvoden (art. 17), konstnärer och 
idrottsmän (art. 18), pensioner (art. 19), 
lärare (art. 22), icke särskilt nämnda in
komster (art. 23), förrn ögenhet (art. 24), 
förbud mot diskriminering (art. 27) och öm
sesidigt avtalsförfarande (art. 28) har upp
tagits i avtalet huvudsakligen i överensstäm
melse med gängse ku:tym. 

Ovan nämnda, enligt allmänna regler av
fattade 1artiklar innehåHer eane1lertid en del 
kompletteringar . Beskattningen av utländska 
scenikonstnärer och med dem jämförbara ar
t ister har visat sig innebära et.t internatio
nelit mycket svårlöst problem. Därför har t~H 
bestämmelserna om fast driftställe ( ·a1~t. 5) 
fogats en ny 4 punkt, enligt vihlrnn företag i 
den ~ma ,a;vitalJS,slutande staten mwes ha ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten, 
om dess verksamhet i dem1a andra avtalsslu
tande stat omfattar förmedling av yrkes
mässiga artisters eller idrottsmäns tjänster. 
Dessutom har till punkt 3 i artikel 7 i avta
let fogats ett vid förhandlingar mellan EFTA
länderna överenskommet tillägg, enligt vilket 
såsom inkomst av fast egendom även anses 
inkomst, vilken erhållits såsom vederlag för 
besittning av fast ~endom eller för rätt till 
besittning av fast egendom. Häri innefattas 
också uthyrd aktielägenhet i bostadsak:tie
bolag. 

De viktigaste kompletteringar som föran
letts av förhandlingarna mellan EF1TA-län
derna ingår i avtalets bestämmelser om 
dividender (art. 11), räntor (art. 12) och 
royalties (art. 13) . Till föl jd av den interna 
lagstiftningen i Förenade Konungariket fo 
gades till huvudregeln i första stycket i ar
(ttikel 11, som gäller dividender, et;t omnäm
nande av &tt dividendinkomst·er får beskat
tas i det land, där förmårus1tagaren är bosatt, 
. .förutJsatt ·rutt denne är faktiisik äga.re (bene
ficiail owner) .tiiH denna dividendförmån. Till-
0.ägg€it aJVser att förhindra att av.taJ:et miss
brukas genom att, när dividend i Förenade 
Konungariket utbetalas t~ll Finland, i enJig
het med avta,let en 1åg lkäi1lslmbt skulJ.e upp
bärais il sådana fall då dividenden ändå de 
facto skulle stanna i England ·e1le.r återgå dit 
via ett tredje tland. Den sk·at.tefot som skaH 
t illämpias på dividender motsvarar såsom så
dan en rätt allm.änt tillämpad kutym, som 
innebär att källskatten enligt huvudregeln 

kan uppgå till högst 15 % av di1videmdernas 
sammanlagda belopp, ti,H endast 5 % därav 
om förmånstagaren är ett holag som förfoga; 
över minst 25 % av antatlet .rösrter i det ut
betalande bolaget. Punkt 5 i artikeln !Om di
vidender innehåller också en bestämmelse, 
som avser att förhindra missbruk och som 
hör samman med den interna lagstiftningen 
i Förenade Konungariket. I landets beskatt
ningspraxis har nämligen förekommit fall, 
där ett utomlands grundat dotterbolag för
värvat .aktiestocken i moderlaget och därefter 
genom en enda dividendutdelning· avvecklat 
det inhemska bolagets under tidigare år hop
bragta reserver och fört ut dem ur landet un
der tillämpning av en avtalsenlig, låg käll
sikatt av 5 %. Berörda punkt i avtalet in
skränker :tillämpningen av nämnda innehåll
ning av 5 % enbart till sådan dividend som 
utdelas på vinst, vilken uppstått under de 12 
månader som föregått utdelningen. 

I överensstämmelse med bestämmelsen om 
mottagare av dividend innehåller punkt 1 
i artikel 12, som berör räntor, ett krav på 
att mottagaren av ränta bör vara faktisk 
ägare ti11 ränteförmånen. Ytterligare må 
nämnas att, som en ·avvikelse från gängse 
ikutym det -land där mottaga.ren är bosatt har 
medgilvits exklusiv be.._«ikattningsrätt. ' 

I punkt 4 i .artikeln om räntor har upp
tag·its en ny princip, som uppenbarligen kom
mer iatt införas i också en del andra nya be
'9ka.t1tningsav:tal. D.e1t saikliga innehållet i 
denna punkt utgöres av ett förbud mot dis
kriminering. Vanligen av.tiaJais därom i en 
särskild artik.el. I föreliggande avtal ingår 
bestä1runelser härom i artikel 27. En dylik, all
mänt hållen artikel har emellertid betraktats 
som otiHfredsställande. Det har förden
skull ansetts vara nödvändigt att uttala, att 
lagstiftning i 1avtalsslutande land, vilken be
handlar räntor, som betalas till utländskt 
bolag, icke bör få tillämpas så att sådan 
ränta icke sikulle godkännas såsom avdragsbar 
när det betalande bolagets skattepliktiga in
komst bestämmes. Frågan var mycket alctuell 
i samband med tillämpningen av 37 § 2 mom. 
lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt in
nan förunögenhetsbaslmttniingen av aktie
bolag avskaffades. I sådana fall då dotter
bolags gäld hos moderbolag.et betraktades så
som kapitalplacering godkändes icke heller 
avdrag av ränta på dylik gäld. Å andra si
dan kunde det oc!kså upps.tå siitua.t.ioner där 
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FiTulancls Banik på grund av va,luta.regler~~gs
bestämmelserna icke hade kmm3J~ god:k~nna 
vissa ränteavtail. Enligt rättspraxis gocllrnnde 
b kattaren därvid icke hel.ler den avtalade 

sådana fall då det nya ~en1;~i;i<let .?v,~_r·~:u_v~~
taget icke beskattar i\iillfa1hg .. for~ailJn:n°s-
1vinst eller besikai\Jtar den mnsevart ihndr1gare 
än det förra hemlandet. 

Såsom i början redan nämndes beskattas .~s tan saso om avdrairsbar utgift. Det var 
ran ~ · ·I ·O' 
härvid närmast fråga om Yalutareg e1~"'s-
bestämmelsen om att _av:tal, som banken omte 
hade godkänt, var ogiltigt. Med ~anke pa de 
inter~ationella ielrnnomislrn .. relation~_i·na och 

ed hänsyn till den allnrnnna s~ravan att 
Ti·ämja importen iav . utlä.~d.skt l~a1~;tal kunde 
stadgandet ha menliga folJdcr _1 sac'.~na fall 
där ·~nvesterare blev i 0konom:1sik hanseen~e 
dubbelt beslrntrbad för avtkasitnmgen av. siU 
kapital. Den princip som har omfattats 1 

0
be: 

både s jälvständigt .arbete och a.rb~e, isom ut
föres på grund av arbetsavt-al, enligt huvud
regeln i övel'ensstämmelse med OECD: s .. mo
d0llav:tal i det iliand där a:~bet·e~ utfarts . 
Ock1så den bestämmelse som ror pn:ata pe;ri-
; ner följer ved@tagen mellanfolklig prax_is, 

~l~ck så att bestämmelsen också omf~:ttar hv
rtinta . .Aven artiikel 20, s·om gäller tloner och 
pensi·oner för offentliga upp:~11ag~ · · omfattar 
den godtagna principen om raitt iOr det be
ta,Jande ilandet att beskatta ~em, ·ehuru _be-

.·· da punkt och som återkommer 10cks~ i 
ior b ·· lt es \ unikt 4 i artiikel 13, vrl:ken eror roya· i ' 
~ar även godkänts av F~nlands Bank, eme~~n 
bestämmelserna inte iruskränker !?.ankens ratt 
·a:tt bestämma om utförsel av IS~alva. a.vka~t
ningarna från :1andet. Pun1~,t 5 1 art1'~reln .. 1:1-
nehåtller o0kså ·en ny bestammeJ;se ·~in for~
byggande av s:k. :'t'v~tJt" av . .°'?hga~1on, var
med 'avses att obh1gat10nen sa~Jeis rtiU .. skatte
fritt isamfund några da.gar. mnan .. ranit;iim
pono-en avskilj es varvid sälJaren forbeha1ler 
sig ~·ätt till återköp [rnrt efter ·det ikupongen 

a vsikihs. . · · 11 1 
I fråga. om artikel 13, vilken ga e~: roya -

ties hänvisas till det som ov~n anforts on: 
räntor. Beskat:tningsrätt har i 1 ~~n-~den i 
artikeln medgivits enbart det land dar -~garen 
till royaltyförmånen . är bosatt. Be~ta~1:;.el
sen i 4 punkten i ar·bikeln moi1:Jsvarar _bestäm
melsen om räntor såtillvida att ro?'alties, so~ 
utbeta1l,ats i Förenade Konu1.1:gad~et, .. under 
de förutsä:ttningar som anfo11tis i namn~a 
punkt får avdragas när betalarens skattep.lik
tiga inikomst beräknas, även. om ~e mte 
slruUe betrakitas såsom royalties enligt den 
interna lagstiftningen. . .. . . . 

Artikel 14, som gäller fo~·salJnmgsvm~t, 
motsvarar i stort sett OECU-utkastet. Till 
artikeln har fogats en ny punkt 5, som avser 
att förhindra eitt ·vis,st !kringgående av skatt. 
Den isom flytta,t, från det ena avta.lisslu:~andc 
·landet tiU det andr.a kan icke efter fly~~1:111g~n 
i det andra avtalsslutande landet salJa .. sm 

t.. elsen på oTund av den mterna ilagstift-
s amm "' ·1 h 
nino'en i Förenade Konungarii1mt ar upp-
del;ts i två delar, av vilka den ena av~er 
Förena,cle Konungariket och den a:idr~ Frn
lancl. För Finlands del har .'det vant. pakallait 

t,t . ·d offentliga pemnonerna 1nnefa:tta 
ai i e ' . ..tt 
också pensioner som ·betalas av offenh1igra s-

JiO'a samfund. .. 
"'Den 'alH mera a:ktuei1iLa frågan . om ratten 

att beisikatta situclerancle och prakt1\k~nit~r be
ha:ndlas i art~keil 21 i avtalet ocl~. darv1d av
sevärt gT1.md1ig·a.re än vad som overensl~om
mits i L tidigar~ avtal. Bestämm~lsen galler 
nästan ialla studerande och prakt~kanter och 
medger frihet från inkomstskatt icke .'endast 
i fråga om understöd från hemla~det, . utan 
oCJkså beträffande arbete, som utforls :. d~_n 
stat där studierna bedrivs, o~ a~.?eteit .. h?n~or 
sig ,tiH studierna __ .e!ler prakt1ktpns.~go~:mg.~ 
och vederlaget s:kabgen ikan ·ans·es nod:an~i"'t 
för vederbörandes uppehälle ?ch 1.~~bitldmn.?: 
Den ovillkorliga nvaximala tldsgrans~n for 
bestämmelsems tiHä.mpning är fem å~, forutom 
i fråga om stipendia:ter, som avses ri punkt 3 
i m~ilrnln, två år. . . 

I .en av de mest c.entrala artiklarna. i _av-

egendom under åberopande av skattebestarn.
. · ·l d f.. ·· ft fem melserna i S'litl nya hem an orra!1 e e

0
r . 

år. En bestämmelse med samma rnneha:ll n:
o'a0 r· i· o,.a. llande avtal med Holland och t1llgr1-
0 "' ( bl" llt pandet av klausuler ·av detta slag .. · u. at.' . . 
vanili:rnarc i · internationella avtal , \Sarsik1lt 1 

talet, dvs. artikel 25, v~lken ?e~·ör elim1~:~
ring av dubbelbeskattnmg, .. t1Hampar For: 
enade Konungarikeit gottgore~8emet:o~en l 

punkt 1 i ar'.:ikeln ,_ ~:nedan~ ~:er ~~n1anc1 
j, punkt ~ i ·art1lrnln 1 ?''e~ei;~stammels.e,. m~d 
hittills iak1it:agen praxts tlllampar b~f~1ielse
metoclen . Förenade Konunga_i'iik~t bevi'lJar _en 
g01ttgörelise, som motsvara.~. ·l Fmland ~nl:?t 
finsik lag uppbtmen skaitt, ~?r sk~::t som 1 F?r
enade Konungariket uppbareis for ~a~ma ~-n
kom'St. I punkt 1 b i nrtikeln ?.evilJar For-

Je J(·on.1in o·~r·iik:Pt l ÖYrrens:'ltarnTi1eJse med cnan . ,_,o ' 
b' 
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sin gängse kutym, avdrag för skatt, vilken 
utgår för dividend, som i Finland bosatt bolag 
betalat :tiilll: bol,ag som är booaitt i För,enade 
Konungariket, både på grund av lkällslrntt, 
vilken uppburits i Fill'land, och dessutom på 
grund av bolagsislka,tt :iJ F}nland, vilken erlagts 
av i Finland bosatt bolag. Förutsät tningen för 
denna s.k. }ndirekta gottgördse är 'et.t sådant 
dotiterbOilagsförihåHa.nde, där det boJ,ag, som 
är bosatt ri Förenade Konungariket ·och som 
mottagit dividenden, äger a'ktier som medför 
kontroll över minst 10 % av antalet röster i 
det i Finland bosaitta boilaget och a,t,t. sist
nämnda bolag vid tidpunJden för utbetal
ningen av dilvidenden är befriat från slmtt i 
F}nland för dividender, som det mo,ttagit av 
i Finland bosatt bolag. 

Enligt huvudregeln i punkt 2 a i artikeln, 
vilken berör Finland, befrias skattskyldig 
från att här betala slrntt för inkomst som 
har blivit beskattad i Förenade Konunga
riket. Vedertagen praxis följes oekså i punkt 
2 b i artikeln, enligt vilken beloppet av skatt, 
som i Förenade Konungariket erlagts för 
dividend, som lyfts där eller för för
säljnångisvirnlSlt som beskattats där, skall av
drag·as från skatt som. påföres i Finland. 
Dessutom är det skäl att anföra, atit i enlig
het med pun1d 2 c i artikeln är dividender, 
som i Finland bosatt bolag erhå,llit av bolag 
som är bosatt i Förenade Konungadrnt, 
slrnttefria i Finland, under förutsättning att 
de skulle ha varit skattefria om de hade ut
betalaits av ett i Finland bosiatt bolag. Denna 
bestämmelse är särskilt betydelsefull därför 
att .enligt 6 § 5 punkten i den nya lag-en om 
beskattning av inkomst av näringsverksam
het (360/68) gäller skattefrihet för dividen
der i Finland endast dividender som in
hemska aktiebolag erhållit från inhemskt 
aktiebolag. Den nya avtalsbestämmelsen ut
vidgar skattefriheten till att beröra även den 
kommunala beskattning·en. Det är skäl att 
nämna att ordet "bolag" i avtalstexten äv,en 
avser andelslag. 

Pun.fot 3 i ovannämnda m1tiikel innehåller 
en bestämmelse som är nödvändig på grund 
av Förenade Konungarikets interna Ja.gistift
ning och sam ang,er att ·v}d tilfämpning av 
punkt 1 ~1 aDtiikeiln betra.kitas in:kornst och för
sä:ljningsvioot, som en i Förenade Konunga
riket bos,att ,pe1'1Son uppbär oeh som beskaittm; 
i Finland, såsom härrömnde från inikomsrt
källa i Finland. 

Bland övriga bestämmelser i avtalet må 
ytterligare nämnas artikel 26, som berör av
drag för fysiska personer och som ·i fråga 
om 'P'ersonliga fättnader innefattar bestäm
melser som gäller förbudet mot diskrimi
neDing, enligt viiJ.ilrn fys}ska personer, svm är 
bosatta i någotdera av d e av1tal~siluta.nde fän
clerna, i det andra ilandet är berättigade till 
samma 1äittnader som sådana medborgare i 
sistnämnda fond som icke är bosaitta i detta. 
Bestämmelserna motsvarar 1:wtikel XVIII i 
gällande överemsllrnmmelse. Pun:kt 3 i arti'keln 
är tiH innehMlet ny ioch utesluter bevfljande 
av lättnader för inkomst, som består enba.rt 
av dividender, räntor och royalties. 

Artikel 27, som egentligen är den som 
förbjuder diskriminering, motsvarar i sakligt 
hänseende nästan helt innehållet i OECD
utlmstet. I punkt 4 i artikeln ingår en defini
tion, som ansluter sig till stadgandena om 
s. ik. slutna bolag i Förenade Konungarikets 
interna 1agstiftning och anger att Helsingfors 
Fondbörs sikall betraktas som sådan ;erkänd 
fondbörs som avses i Förenade Konungari
kets lagstiftning. Detita innebär aJt,t bolag, 
vars aktier noteras vid nY1S1Snämnda fond
börs, inte i beslkattningshänseende skall be
handlas som s·lutet bolag. 

Artikel 29, som gäller utbyte av upplys
ningar, .avviker i fråga om sin uppbyggnad 
från gängse kutym, men motsvarar i stort sätt 
antikel XX j, gäiHande avtal. 

I artikel 31 i avtalet har i fråga om avtalets 
ikraftträdande överenskommits, att det för 
Finlands del skall tillämpas på skatteåret 
1968. 

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

att Riksdagen· måtte besluta god
kiinna de bestämmelser och föreskirif
ter i det avtal för förhindrande av 
dubbelb eskattning ctv inkomst och för
mögenhet samt kringgående av skatt, 
som den 17 juli 1969 ingicks i London 
mellan Finland och Förenade Konun
gariket Stoi·britcinnien och N ord-Ir
land, vilka kräver R1:ksdagens samtycke. 

Emedan nämnda avtal innehåller bestäm
melser som hö.r t~11 Jagstifitningens område, 
förelägges Riksdagen 1'3amticligt tiH antagande 
följande lagför,slag: 
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Lag 
. t let med Förenade Konungariket Stor-

om godkännande av vissadstf~dgfa.':1-~~~a:~ea av dubbelbeskattning av inkomst och 
·t . n och Nord-Irlan or or . 0 d k tt br1 anme förmögenhet samt krmggaen e av s a . 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämme,lserna och föreskri~terna i det 
ellan Fimlands regering och Foreniade Kon

m ariket Storbritannien och Nor~-I~lands 
:-~ering i London den 17 juli 1969 mga~gna 

g let för förhindrande .av dubbelbes~art;t-
a;ta "nlro~"'t och förmögenhet samt ikrmg-ning av 1 'l'- 11=-

Helsingfors den 10 oktober 1969. 

o d slratt skall såvitt de hör till lag-o>aen e av · '- ' . o 

"' • • 
0 de vara 1 ikraft sasom om 

s:tiftnmgens omra. , F .. , rikställigheten av 
dem övereiliSkomrnllts. or ·V~. . 

... d ,b,,.~tämme1ser och foresknnter erfor
namn a ·""' tf.. d o>e 
derliga . närmare bestämme1ser u ar as "' -
nom förordning. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Minister för utrikesärendena Ahti Kar j a l a inen 
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AVTAL 

~ellan regeringen i Förenade Konunga
riket ~torbrit~nnien och Nord-Irland samt 
Repubhken Finlands regering för förhind
ra~_de ~v dubbelbeskattning av inkomst och 

formogenhet samt kringgående av skatt. 

Repn~liken !<'inlands regering och regerin
gen i Forenade Konungariket Storbr~tannien 
och Nord-Irland, 

viilka önskar iongå ett nytt avtal för förhi1nd
r~nd~ av dubbelbes[rnttning av inkomst och 
formogenhet amt kringgående av skartt. 

har överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Personligt tillämpningsområde 

.. Detta av:tal 
0 

tillämpas på personer, som 
ar bosatta i nagondera av de avtalsslutande 
staterna eller ·i båda staterna. 

Artikel 2 

l avtalet avsedda skatter 

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

_a) I Förenade Konungariket Storbritan
men och Nord-Irland: 

i) inkomstskatten (t.i1läggsskatten däri in-
hegrjpen) ; 

ii) bolagsskatten; och 
iii) skatten på försäljningsvinst.. 

b) I Finland : 
·~! inkomst- och förmögenhetsskatt en; 
11) kommunalskatten · · 
iii) kyrkoskatten · och 
iv) sjömansskatt~n. 
2. A Ytalet skall likaledes tillämpas på alla 

skatter . av samma eller väsentligen likartat 
slag, vilka. efter nndertiecknandet av detta 

CONVENTION 

betwe.en the Government of the Republic 
of . Fmlan~ and the Gove:rnment of the 
Umted Kmgdom of Great Britain and 
Northern I~eland for the avoidance of 
dou~le t~at1on and the prevention of fiscal 
evas1on with respect; to taxes on income and 

ca pi tal. 

The Government of the Republic of Fin
land and the Government ·of the United King
dom o! _Great Britain and Northern Ireland; 

Desirmg . to conclude a new Convention 
for the .av01dan~e of double taxation and the 
prevent10r:- of fiscal evasion with respect to 
taxes on mcomc and capital · 

Have agreed as follows : ' 

Article 1 

Personal scope 

This Convention shall apply to persons 
who are residents of one or both of thc 
Contracting States. 

Article 2 

Taxes covered 

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

a) in the United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland: 

i) the income tax (including surtax) ; 

ii) the corporation tax· and 
iii) the capital gains t~x; 
b) in Finland : 
i) the Statc income and capital tax; 
ii) the communal tax· 
iii) the church tax· ;nd 
iv) the sailors' tax.' 
2. _This. Convention shall also apply to 

anJ:' ident1ca~ or substantially simi1ar taxes 
wh1ch ::ire 1mposed in either Contracting 
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avtal i någondera av de avtalsslu.tande sta
terna påföres utöver eller i stället för de 
för närvarande utgående skatterna. De lie
höriga myndigheterna i de båda avtalsi;:lu
tande staterna skall meddela varandra i 
skattelagstiftningen företagna ändringar, 

State after the date of signature of this 
Convention in addition to, or in place of, 
the existing taxes. The competent authorities 
öf the Cont»acting States shall notify to 
each other any changes which are made in 
their respective taxation laws. 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

Såframt icke sammanhanget annat påkal
lar, skall i detta avtal: 

a) uttTyeiket "Förenade KIQnungariket" 
åsyf.ta Storbritannien Dch Nord-Ir.Iand jäm
te de områden utanför Förenade Konun
gariikets .territoriailha v, vifäa ·enligit interna
tionell rätt och 1agarna om Förenade Kon
ung·arikets ikontinenta:lsoc!lrnl har definierats 
eller ikommer aitt definieras såsom område 
inom vilket PöDenade Konungariket må utöva 
sina r ätitighe1ter .ti11' havsbottnen, det inre där
av samt dessas illaturt]Hgångar; 

b) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför Finlands 
territorialhav inom vilka Finland enligt in
ternat ionell rätt oe;h lagarna om !<'inlands 
kontinentalsockel må utöva sina rättigheter 
till havsbottnen, det inre därav samt dessas 
naturtillgångiar; 

c) uttrycket "medborga.re" åsyfta: 
i) i fråga om Förenade Konungariiket al1a 

medborgare i Fö.renade Konungariiket DCh i 
dess kolonier, ·viililrns ställning såsom medbor
gare härleder sig från deras förhållande till 
Förenade Konunganiiket, samt ailla juridiska 
persQlller , sa:mrrna;oolutninga.r och förening·ar, 
vilkas ställning baserar sig på ål Förenade 
Konunga;rik·eit gäl.lande rätt. 

ii) ifråga om Finland 1a;Ha fysiska och 
juridiska ·personer med fins:k1t medborgar
skap, samt sammarnslutningar, föreningar och 
andra samfund, vilkas ställning baserar sig 
på i F inland gällande rätt ; 

d) uttrycket "slrntt i Finland" avse i Fin
land påförd skatt, på vilken detta avtal med 
stöd av artikel 2 tillämpas. Uttrycket "skatt 
I Förenade Konungariket" avser i Förenade 
Konungariket påförd skatt, på vilken detta 
avtal med stöd av artikel 2 tillämpas ; 

Articlc 3 

General definitions 

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

a) the term "United Kingdom" means 
Great Britain and Northern Ireland, in
cluding any area outside the territorial sea 
of the United Kingdom which in accordance 
with international law has been or may here
after be designated, under the laws of the 
United Kingdom concerning the Continental 
Shelf, as an area within which the rights 
of the United Kingdom with respect to the 
sea hed and sub-soil and their natural re
sources may be exercised; 

b) the term "Finland" means the Repub
lic of Finland, including any area outside 
the territorial sea of Finland within which 
in accordance with intcrnational law and 
under the laws of Finland concerning the 
Continental Shelf the rights of Finland 
with respect to the sea bed and sub-soil and 
their natural resources may be exercised ; 

c) the term "nationals" urnans: 
i) in relation to the United Kingdom, all 

citizens of the United Kingdom and Colo
nies who derive their status as such from 
their connection with the United Kingdorn 
and all legal persons, partnerships and 
associations deriving their status as such 
from the law in force in the United King-
dom; 

ii) in relation to Finland, all individuals 
possessing the nationality of Finland and 
all legal persons, partnerships, associations 
and other entities deriving their status as 
such from the law in force in Finland; 

d) the term "Finnish tax" means tax 
imposed in Finland being tax to which this 
Convention applies by virtue of the provisi:ons 
of A11ticle 2; the term "United Kingdom ta.'<" 
means tax imposed in the Unitecl Kingdom 
being ibax to which this Convention applies 
by virtue of the prov,isions of Article 2; 



8 

e) uttrycket "skatt" åsyfta skatt i Fin
land eller skatt i Föi~enade Konungariket, 
allteftersom sammanhanget kräver; 

f) uttrycken "avtalsslutande stat" och 
"den .andra avtalsslutande staten" åsyfta 
Finland eller Förenade Konungariket allt
eftersom sammanhanget kräver; 

g) uttrycket "person/' avse fysrstk person, 
bolag och annan sammanslutning av personer; 

h) uttrycket "bolag"' avse alla juridiska 
personer och alla sammanslutningar, vilka 
i skattehänseende behandlas såsom juridiska 
personer; 

i) uttrycken "företag i avtwh<l&lu;tande stat" 
och "företag i den andra avtalsslutande sta
ten" åsyfta ett företag', som bedrives av 
person, som är bosatt i avtalsslutande eller 
den andra avtalsslutande staten, alleftersom 
sammanhanget kräver; 

j) uttrycket "behörig myndighet" avse i 
Finland fänansministeriet eller av detta be
fullmäktigad representant, och i Förenade 
Konungariket skatteförvaltningens kommis
sionärer ehler av dessa befullmäktigad repre
sentant. 

2. Då avtalsslut.ande stat tillämpar detta 
avtal, skall såvitt icke sammanhanget annat 
förutsätter, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd ick1e i detta avtal annorlunda 
angivits, armes ha den betydeilse, som uttrycket 
·har enligt den ifråg·avarande staterus fags1tift
ning rörande sådana ~katter, som avses i detta 
avtal. 

Artikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. Försåvitt icke anna:t föranledes av 
punkterna 2 eller 3 av denna artikel åsyftas 
i detta avtal med uttrycket "i avtalsslutande 
stat bosatt person" varje person, som enligt 
vederbörande stats lagstiftning är därstädes 
skattepliktig på grund av bostad, varaktig 
vistelse, plats för företagsledning eller annan 
liknande omständighet; uttrycket avser icke 
fysisk person, som i sagda stat är skatteplik
tig endast om han erhåller inkomst från där
städes belägna källor. Uttryckena "i Finland 
bosatt person" och "i Förenade Konungariket 
bosatt person" skall tolkas i enlighet härmed. 

e) the term "tax" means Finnish tax or 
United Kingdom ta.x, as tJhe context requires; 

f) the terms "a Contracting State" and 
"the other Contracting State" mean Finland, 
nr United K·ingdom as th e context requires ; 

g) the term "person" comprises an indi
vidual, a company and any other body of 
persons; 

h) the term "company" means any body 
corporate or any entity which is treated 
as a body corporate for tax purposes; 

i) the terms "enterprise of a Contra'cting 
State" and "enterprise of . the other Con
tracting State" mean respectively an en
terprise carried on by a resident of a Con
tracting State and an ·enterprise carried on 
by a resident of the other Contracting 
State; 

j) the term "competent authority" means, 
in the case of Finland, the Ministry of 
Finance ior its authorised i~epresentative, 
and in the case of the United Kingdom, the 
Commissioners of Inland Revenue or their 
authorised representative. 

2. As regards the application of this 
Convention by a Contracting State any term 
not otherwise defined shall, unless the con
text otherwise requires, have the meaning 
which it has under the .Jaws of that Con
tracting State relating to the taxes which 
are the subject of this Convention. 

Article 4 

F'iscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "resident of a Contracting State" 
means, . subject to the provisions of para
graphs 2 and 3 of this Article, any person 
who, under the law of that State, is liable to 
taxiation therein by reason of his domicile, 
resid~mce, place -0f management or any other 
criterion of a similar nature; the term does 
not include any individual who is liable to 
tax in that Contracting State only if he 
dcrives income from sources therein. The 
term:s "resident of Finland" and "r,esident 
of the United Kingdom" shaJl be construecl 
accordingly. 

2 Är fysisk p el'ISon i enlighet med bestäm
mel~erna i punkt 1 av dennn, artikel ._bosatt 
· båda avtalsslutande staterna, bestammes 
~rnns ställning enligt följ m1de: 

a) Han anses vara bosa~t i .den .'."vtalsslu
tande stat, i villl:'en han till sitt forfogan~e 
har en stadigvarande bostad. Har han til~ 
sitt förfogande ·en stadigvarande bos~ad l 

båd.a staterna, anses han vara bosatt i den 
avtalsslutande s:tat, med vilken .han h'.:'r .de 
f taste personliga och ekonomiska forbm
:iserna (centrum för livsi~tres~en~) · 

b) Om det icke kan avgoras :i vilkendera 
avtalsslutande stat,e.n vederbörandes cent~1.un 
för livintressena är beläget,. elle_r on~. han iclm 
har stadigvarande bostad till sitt forfogande 
i någondera staten, anses. han. vara bosatt 
i den stat där han sedvanligt vistas. 

c) Vistas vederbörande sedvanligt .i _båd~ 
staterna eller vistas han iclm sedvanligt ~ 
nåo·ondera av dem, ·anses han vara bosatt 1 

de~ stat, i vilken han är medborgare-, 
0 

d) Är vederbörande_ medborgare i _ba~a 
staterna eHer är han '10ke me~_b?rgare i i~a
gondera av dem, skall de behon~.a my1!dig
heterna i de båda staterna avgora fragan 
genom ömsesidig överenskommelse: 

3. Är någon annan än en fysisk person 
enligt bestämmelserna i punkt 1 av denna 
artikel bosatt i båda staterna, skall denne 
anses vara bosatt i den avtalsslutand~. stat, 
där platsen för doos fa~tii.slka iedning ar be
lägen. 

Artikel 5 

.Fast driftställe 

1. Med uttry0ket "fast driftstäiJ.ile" .. avses 
i detta avtal :en stadigvarande plats for .af-
f.. .. 1 d'a'r· fo"rafao·ets verksamhet helt arsrore se " o 

eller delvis utövas. 

2. Såsom fast driftställe :anses särski1Lt: 

a) platsen för företagets Ledning; 
b) filial ; 
c) kontor; 
d) fabrik 
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2. Where by reason of the pro:visi.o~s of 
paragraph 1 of this Article an. rndividual 
is a resident of both Contractmg States, 
then his status shall be determined in ac
cordance with the following rules: 

a) he shall be deemed ~o be . a resident 
of the Contracting State m wlu~h he has 
a permanent home available to him. !f l:e 
has a permanent home available to lum m 
both Contracting States, he shall b.e deemed 
to be a resident of the Contractm~ State 
with which his personal and economic rela
tions are closest (centre of vital interests); 

b) if the Contrac~ing .state in which he 
has his centre of vital mterests cannot be 
determined or if he has not a perman~nt 
home avail~ble to him in either Contra~tmg 
State, he shall be deemed .to be . a resident 
of the Contracting State m wh1ch he has 
an habitual abode; 

c) if he has an hab~tual _abode in both 
Contractino· States or m neither of them, 
he shall b~ deemed to be a re~ident o.f the 
Contracting State of which he is a nat10~al; 

d) if he is a national of both Contractmg 
States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall 
settle the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 of this ~rticle 8: person other 
than an individual is a resident of both 
Contracting States, then it shall b.e deemed 
to be a resident of the Contractmg State 
in which its place of effective management 
is si tua ted. 

Article 5 

Permanent establishment 

1 For the purposes of this Convention, 
the . term "permanent ·est~blish1;rnnt" me~s 
a fixed place of business m which the busi
ness of the enterprise is wholly or partly 
carried on. . ,, 

2. The term "permanent establishment 
shall include especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 

e) verkstad; 
f) gruva, stenbrott elle~· a;man plats 

tillvaratagande av naturt1llgangar; 
för f) a mine, quarry or other place of ex-

traction of natur al resources; 

2 12>374/68 
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g) plats för byggnads- eUer installations
arbete, ,som varar mer än tolv månader. 

3. Fasit driftställe lilkall icke anses iinne
fatta: 

a) användning av utrymmen ·endast för 
lagring", ut.ställillng eller utlämnande av före
taget tillhöriga varor; 

b) innehav av ett företaget til1hörigt varu
lager, avsett uteslutande för lagring, utställ
ning eller utlämnande; 

c) innehav ·av <ett företaget tillhörigt varu-
1.~.g~r, .avsett uteslutande för bearbetning eller 
foradlmg genom ett annat företags försorg; 

d) ilmehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för inköp av 
varor eller införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav ·av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för att för före
tagets räkning ombesörj a reiklam sköta in
formahonsverksamhet, bedriva v'etenskaplig 
forskning eller utöva annan liknande verk
samhet 'av förberedande ·eHer biträdande art. 

4. Företag i den ena avtaLsslutande staten 
anses ha ett fast driftställe i den andra av
talsslutande staten, om dess v·erksamhet i 
denna andr.a avtalsslutande stat omfattar 
förmedling av i art1:kel 18 avsedda artisters 
eller idrottsmäns tjänster; 

5. Person :som är 'Verksam 1J avtafaslutan
de stat för ett företag i den andra staten 
men icke är sådan oberoende representant, 
som avses i punkt 6 i deima artikel, anses 
såsom ett fast driftställe i den förstnämnda 
staten, om han innehar och i den förstnämn
de staten regelbundet använder sig av full
makt ratt sluta avtal i företagets namn och 
verksamheten icke är begränsad till inköp 
för företagets räkning. 

6. Företag i avtalsslutande stat anses icke 
ha ett fast driftställe i den andra stat en 
enbart på den grund, att för.etaget idkar 
affärsverksamhet i den andra stat·en <>'enom 
fö rmedling av en mäklare, kommis~ionär 
eller annan självständig representant, om 
~~a ~ersoner därvid fullgör uppdrag, villrn 
mgar i deras normala affärsverksamhet. 

g) a building si te or construction or 
assembly project which exists for more than 
twelve months. 

3. The term "permanent establishment" 
shall not be deemed to include.: 

a) the use of facilities solely for the 
purpose of stora.ge, display or delivery of 
goods ;or merchandise belonging to the 
enterpnse; 

b) the maintenance of a stock of O'Oods 
or merchandise belonging to the ente1:Prise 
sol~ly for the purpose of stora.ge, display or 
dehvery; 

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

d) the maintenance of a fixed place of 
?usiness solely for the purpose of purchas
~ng good.s or merchandise, or for collecting 
mformat10n, for the enterprise; . 

e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of adver
tising, for the supply of information for 
scientific research or for similar acti~ities 
which ha.ve a preparatory or auxiliary char
acter, for the ·enterprise. 

4. An enterprise of a Contracting State 
shall be deemed to ha.ve a permanent estab
Iishment in the other Contracting State if it 
carries on the activity of providinO' the servi
ces within that other Contracting State 
of public entertainers or athletes referred 
to in Article 18. 

5. A person acting in a Contracting State 
on. behalf .of an enterprise of the other Con
tracting State - other than an agent of 
an independent status to whom the provisions 
of paragraph 6 of this Article apply - shall 
be deemed to be a permanent establishment 
in the first-mentioned State if he has and 
habitually exercises in that State, an authori
ty to conclude contracts in the name of the 
enterprise, unless his .activities are limited to 
the purchase of goods or merchandise for 
the enterprise. 

6. An enterprise of a Contracting State 
shall not be deemed to have a permanent 
establishment in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general corn
mission agent or any other agent of an 
independent status, where such persons ·are 
acting in the ordinary course of their busi
ness. 

7. Enbart den omständigheten, att ett bo
lag i avtalsslutande stat innehar bestämman
derätten i eller underlyder ett i den andra 
sbaten bosatt bolag eller som utför affärs
transaktio11er i dem1a andra stat (genom rett · 
fast driftställe eller anna.rs) skall icke i och 
för sig medföra :att någotdera bolaget be
traktas såsom ett fast drif:tställe för det 
andra bolaget. 

Artikel 6 

B egränsning av skattelättnad.er 

Är inkomst enlig\t någon bestämmelse i 
detta avfal he1t eller delvås befriad från skatt 
i Finland och fysisk pereon 'enligit den i, För
enade Konungariket gärllande fogen är sky~
dig att ,er'l:ägga skatt endast för den del av in
komsten, som överförts till Förenade Kon
ungar:ill.rnt eller därstädes rmrnttag~ts, tillämpas 
i Fiinla11d skattelärttnad ·enligt detta avtail en
dast på den del av rin!komsten, som överförts 
till Förenade Konungariket eHer mottagits 
därstädes. 

Artikel 7 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom må bes:lm:ttas 
i den avtalsslutande stat, i vilken egendomen 
finnes. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" skall med 
bealctande av bestämmel'>erna i punkt b ha 
den betydelse som ut trycket har enligt gäl
lande lagar i den avtalsslutande stat i vilken 
egendomen finnes. 

b) I uttrycket "fast egendom" in begripes 
dock alltid tillbehör till fast egendom, le
vande och döda inventarier i jordbruks- och 
skogsbruksföretag, rättigheter på villca före
skrifterna i allmän lag angående fast egen
dom äger tillämpning, nyttjanderätt till fas
tighet ävensom rätt till föränderlig'a eller 
fasta ersättningar för nyttjandet av ininer.al
fyndigheter, källor och andra naturtillgångar. 
l!'artyg och luftfartyg betraktas ic.ke såsom 
fast egendom. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna arti
kel tillämpas såväl på inkomst, som förvär
vats genom omedelbart nyttjande av fast 
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7. The fact that ia company which is a 
resident of a Contracting State controls or 
is controlled by a company which is a resi
dent of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resi
dent of the other Contracting State, or 
which carries on business in that other State 
(whether through a permanent establish
ment or otherwise), shall not of itself cons
titute either company a permanent estab
Iishment of the other. 

Article 6 

Limitation of relief 

Where under any provision of this Con
vention income is relieved from Finnish 
tax and, under the law in force in the 
United Kingdom, an individual in respect 
of the said income is subject to tax by 
reference to the amount thereof which is 
remitted to or received in the United King
dom and not by reference to the full amount 
thereof, then the relief to be allowed under 
this Convention in Finland shall apply only 
to so much of the income as is remitted to 
or received in the United Kingdom. 

Article 7 

Inoome from immovable property 

1. Income from immovable property may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. a) The term "immovable property" 
shall, subject to the provisions of subpara
graph b) below, be defined in 1accordance 
with the law of the Contracting State in 
which the property in question is situated. 

b) The term "immovable property" shall 
in any case include property accessory to 
immovable property, livestock and equipment 
used in agricnlture and forestry, rights to 
which the provisions of general law respect
ing landed property apply, usufruct of 
immovable property and rights to variable 
or fixed payments as consideration for the 
working of, or the right to work, mineral 
deposits, sources and other natural resources; 
ships, boats and aircraft shall not be re
garded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 of 
this Article shall apply to income derived 
from the · direct use, letting, or use in any 
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egendom, som på inkomst, vilken erhålles 
genom uthyrning eller genom varje annat 
nyttjande av fast egendom. De tillämpas 
även på inkomst, vilken ·erhållits såsom veder
lag för besittning av fast ·egendom eUer för 
rätt till besittning av fast egendom. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 oc:h 3 av 
denna artikel tillämpas även på inkomst av 
företags fasta eg·endom ävensom på inkomst 
av fast ·egendom, som nyttjas vid utövandet 
av fria yrken. 

Artikel 8 

Af f ärsinkomst 

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat 
beskattas enbart i denna stat, .såvida före
taget ic.ke bedriv.er rörelse i den andra staten 
från ett där beläget fast dri1f.tstäUe. Bedriver 
företag·et rörelse på det nyss angivna sättet 

0 cl ' ma en andra staten beskatta företagets in-
ko1m1t, men ·endast den del därav som är 
hänförlig till det fasta drif.tstället. ' 

2. Bedriver företag i avtalsslutande stat 
rörelse i den andra 1avtalsslutande staten från 
et t där beläget fäst driftställe, skaH i var
dera staten t ill det fasta driftstället hänföras 
den inkomst, som driftstället skulle ha kun
nat medföra, om det iskuHe ha varit e:tt fci
stående företag med samma e1ler ~iknande 
verksamhet, bedriven under samma eller liik
nande viiUkor, samt d11iftstäUet sjähständig.t 
avis1l11tat affärer med det företag tiH vilket 
driftsitället hör. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst skall avdrag medgivas för kostnader 
som erlagts för det fasta driftställets räkning 
(andra kostnader än de, vi1ka icke skulle 
vara avdragsgilla, om driftstället skulle vara 
ett fristående företag), häri inbegripna jäm
väl kostnaderna för företagets ledning och 
allmänna förvaltning, oavsett om kostnaderna 
erlagts i den siJat där det fasta driftsstället 
är ·beläget eller annorstädes. 

4. Vad i punkt 2 av denna artikel före
skrives skall emellertid i den mån i avtals
slutande stat inkomst, hänförlig till ett fast 
driftställe, enligt på lag baserad praxis fast
ställts på grundval av en fördelning av före-

other form of immovable property. They 
shall also apply to income derived as con
sideration for the occupation of or the right 
to occupy immovable property. 

4. The prov1s10ns of paragraphs 1 and 
3 of this Article shall also apply to the 
income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable 
property used for the performance of pro
fessional services. 

Article 8 

Bnsiness profits 

1. The profits of an enterprise of a Con
tracting State shall be taxable only in that 
State unless the entreprise carries on busi
ness in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein. 
If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may 
be taxed in the other State but only so 
much of them as is attributable to that 
permanent establishment. 

2. Where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Con
tracting State through a permanent estab
lishment situated therein, there shall in each 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment the profits which it 
might be expected to make if it were a 
distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the 
same or similar conditions and dealing at 
arm's length with the enterprise of which 
it is a permanent establishment. 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses of the enter
prise ( other than expenses which would not 
be cleductible if the permanent establishment 
were a separate enterprise) which . are in
cu-rred for the purposes of · the permanent 
establislunent, including executive and gen
eral administrative expenses so incurred, 
whether in the State in which the perma
nent establisliment is situated or elsewhere. 

4. In so far as it has been customary in 
a Contracting State, according to its law, 
to determine the profits to be attributed 
to a permanent establishment on the basis 
of an apportionment of the total income of 

tJaO'ets hela inkomst på de olika delarna av 
fö~etai:ret, icke utgöra hinder för att i denna 
avtals;lutande stat den skattepliktiga inkoms
ten bestämmes genom ett dylikt brukligt 
förfarande. Fördelningssättet skall likväl här
vjd leda till ett resultat, som överensstämmer 
med de i denna artikel fastställda princi
perna. 

5. Inkomst skall icke anses hänförlig till 
ett fast driftställe •enbart av den anledningen 
att de.it fasta driftstället inköpt varor för 
företa.geits räkning. 

6. Vid tillämpning av 4'bes:tämmelserna i 
föregående punkter skall till fast driftstäUe 
hänförlig jnlrnmst bestämmas genom samma 
förfarande år från år, såvida icke giltiga 
skäl 1annat föranleder. 

7. Omfattar inkomst sådana poster, som 
behandlas särskilt för sig i andra artiklar av 
detta avtal, skaill bestämmelserna i denna 
artikel icke inverka på för.eskrifterna i s1agc1a 
artiklar. 

Artikel 9 

Sjöfart och liiftfart 

I avtalsslutande stat bosatt person beskat
tas för inkomst av utövande av sjöfart eller 
luftfart endast i sagda stat, förutom för den 
inkomst, som erhållits av fartygs eller luft
fartygs resor vilka företagits ·enbart till pla,t
ser i den andra avtalsslutande staten. 

I fall då, 

Artikel 10 

Associerade föret ag 

a) ett företag i avtalsslutande stat direkt 
eller indirekt deltar i ledningen eller överval\:
ningen av ett företag i den andra 1avtalsslu
tande staten eller äger del i detta företags 
kapital, eUer 

b) samma persorl'er direkt eller indirekt 
deltar i ledningen .eller övervakningen 1av 
såväl ett företag i den ena avtalsslutande 
staten som :et1t föpe,tag i den and1~a avtalsslu
tande staten eUer äger del i båda dessa 
företags kapital, 

ocih om i dessa fall mellan företagen ifråga 
i deras kommersiella eller ekonomiska för
bindelser avt:tlats eller föreskrivits villkor, 
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the enterprise to its various parts, nothing 
in paragraph 2 of this Article shall pre
clude that Contracting State from determin
ing .the profits to be taxed by such an 
apportionment as may be customary; the 
method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be 
in accordance with the principles of this 
Article. 

5. No profits shall be attributed to a 
permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that perma::ient estab
lishment of goods or merchanc11se for the 
enterprise. 

6. For the purposes of the preceding 
paragraphs, the profits to be attributed to 
the permanent establishment shall be deter
mined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason 
to the contrary. 

7. Where profits include items w~ich are 
dealt with separately in other Articles of 
this Convention then the provisions of those 
Articles shall n'ot be affected by the provi
sions of this Article. 

Article 9 

Shipping and air transport 

A resident of a Contracting State shall 
be taxable only in that Contracting State 
on profits from the operation of ships or 
aircraft other than profits from voyages of 
ships or aircraft confined solely to places 
in the other Contracting State. 

Where 

Article 10 

Associa.ted enterprises 

.a) an enterprise of a Contracting State 
participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enter
prise of the other Contracting State; or 

b) the same persons participate directly 
or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con
tracting State; 

and in either case conditions are made 
or imposed between the two enterprises in 
their commercial or financial relations which 
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som avvitker från dem som skulle ha överens
kommits mellan två av varandra oberoende 
företag, kan den inkomst som skulle ha till
kommit de1t ena företaget , om sagda villkor 
icke hiade funnits, inräknas i detta företags 
inkomst och beskattas i överensstämmels1e 
därmed. 

Artikel 11 

Dividender 

1. Dividender, vilka i avtal&Slutande stat 
bosatt bolag erlagt till förmånsitagare, som 
är bosa.t.t i den andra avtalsslutande staten, 
må beskattas i denna andra stat. 

2. Avtalsslutande stat, i vilken deit utbe
talande bolaget är bosatt, må likväl beskatta 
dividenderna i enlighet med lagstiftJlingen 
i denna stat, men den sålunda påförda skat
ten får icke överstig·a: 

a) 5 procent av dividendernias totalb'elopp, 
om den förmånstagande ägaren är ett bolag 
(sammanslutning undantaget), som direkt el
ler indirekt kontrollerar minst 25 procent 
av röstetalet i det bolag, som utbetalar divi
denden; 

b) 15 procent av dividendernas totalbelopp 
i alla andra fall. 

Bestämmelserna .i denna punkt inverkar 
icke på beskattningen av det bolag av vars 
vinst dividenderna utbetalas. 

3. lVIed uttrycket "dividend" förstås i 
denna artikel inkomst av ;aktier eller andra 
rättigheter, vilka utan att vara på skuldför
hållande grundade fordringar medför del i 
vinst, ävensom övrig av bolagsrättigheter er
hållen inkomst, som enligt lagstiftningen i 
den stat där det utbetalande bolaget är bo
satt betral1fas såsom av alctier erhållen in
komst, äV'ensom all annan inkomst (förutom 
ränta och royalty, som med stöd av artikel 
12 och 13 av detta avtal är befriade från 
skatt), vilken enligt lagstiftningen i den 
avtalsslutande stat där det utbetalande bola
get är bosatt, anses såsom bolags dividend 
eller vinstutdelning. 

4. Innehar i 1avtalsslutande stat bosatt 
förmån.stagande ägare av dividend i den 
andra avtalsslutande staten, där det bolag 
som erlägger dividenden är bosatt, ett fast 
driftställe och de rättigheter som utgör grun-

differ from those which would be made 
between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those eon. 
ditions, have accrued to one of the enter
prises, hut, by reason of those conditions, 
have not so accrued, may be included in 
the profits of that ·enterprise and taxed 
accordingly. 

Article 11 

Dividends 

1. Dividends paid by a company being 
a resident of a Contracting State which are 
beneficially owned by a resident of the 
other Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. However, such dividends may also be 
taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a 
resident, and according to the law of that 
State, but the tax so charged shall not 
exceed :. 

a) 5 per cent of the gross amount of the 
dividends if the beneficial owner is a com
pany ( excluding a partnership) which con
trols directly or indirectly at least 25 per 
cent of the voting power of the company 
paying the dividends; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxa
tion of the campa.ny in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article means income from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating 
in profits, as weU as income from other 
corporate rights assimilated to income from 
shares by the taxation law of the State of 
which the company making the distribution 
is a resident and also includes any other 
item ( other than interest or royalties re
lieved from tax under the provisions of 
Article 12 or Article 13 of this Convention) 
which, under the law of the Contracting 
State of which the company paying the 
dividend is a resident, is treated as a divi
dend or distribution of a company. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 
2 of this Article . shall not apply if the 
beneficial owner of the dividends, being a 
resident of a Contracting State, has · in the 
other Contracting State, of which the com-

den fö r utbetalning av dividenden har direkt 
samband med detta drifts:tälles :affärsverk
samhet, ,skall bestämmelserna i punkt 1 ocJh 
2 av denna arti'k,el iclke tiHämpas. I detta fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 8. 

5. Äger i avtalsslutande stat bosatt mot
tagare av dividend 10 procent eller mer 
sådana aktier för vilka dividend u~betalas, 
berör den i vunikt 2 av denna ar,t,1kel av
sedda lättnaden icke dividender till den del 
dessa kunnat utbetalas endast av intäkter 
eller annan inkoms:t som det divid~nd b~ta.
lande bolaget erhållit under en tidsper10d, 
som utgått mirrrst 12 månader före den "rele
vanta dagen". I denna punkt avs,er uttryc
ket "relevant dag" den dag, då den förmåns
tagande ägaren av dividenden i ~sir;; ägo erhö'11 
10 procent eller mer av de ifragavarande 
aktierna. 

Denna artikel tillämpas icke om den för
månstagande ägaren av dividend påvisar,_ a

11
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aktierna anskaffats av bona fide kommers:ie a 
skäl och icke huvudsakligen i syfte att er
hålla den förmån denna artikel erbjuder. 

6. E rhåller i avtalsslutande stat bosatt 
bolag vinst ·eller inkomst från den andra 
avtalsslutande staten, får denna ~ndra s:tat 
icke påföra skatt på av bolaget utbetalade 
dividender, vilka person, som icke är bosatt 
i den andra staten, äger såsom förmånstaga
re, ej heHer påföra bolagets outdelade vinst 
skatt även om de erlagda dividenderna eUer 
de ~utdelade vinstmedlen helt eller delvis 
utgör.es av vinst ,eller inkomst, som influtit 
i denna andra sitat. 

Artikel 12 

Räntor 

1. Ränta, som i avtalsslutande stat bosa:tt 
person erhåller och i egenskap av förmåns
tagare äger , beskattas endast i denna stat. 

2. Med uttrycket "ränta" avses i denna 
artikel inkomst av värdepapper som ·utfär
dats av staten, av obligationer eller deben
tures även, då desaQrr:~.o.a utfärdats mot in
teckningssäkerhet eller då till dem ansluter 
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pany paying the dividends is a resident a 
permanent establishment and the holding 
by virtue of which the dividends are paid 
is effectively connected with a business 
carried on through that permanent estab
lishment. In such a case, the provisions of 
Article 8 shall apply. 

5. If the beneficial owner of a dividend 
being a resident of a Contracting State 
owns 10 per cent or more of the class of 
shares in respect of which the dividend is 
paid then the relief from tax provided for 
in paragraph ;!, of this Article sha.11 not 
apply to the dividend to the extent that it 
can have been paid only out of profits 
which the company paying the dividend 
earned or other income which it received 
in a period ending twelve months or more 
before the relevant da;te. For the purposes of 
this paragraph the term "relevant date" 
means the date on which the beneficial 
owner of the dividend became the owner of 
10 per cent or more of the class of shares 
in question. 

Provided that this paragraph shall not 
apply if the beneficial owner of the ~ivi
dend shDws that the share.s were acqmred 
for bona fid2 commercial reasons and not 
primarily for the purpose of securing the 
benefit of this Article. 

6. Where a company which is a resident 
of a Contracting· State derives profits or 
income from the other Contracting State, 
that other State may not impose any tax on 
the dividends paid by the company and 
beneficia1ly owned by persons who are not 
residents of that other State, or subject the 
0ompany's undistributed profits to a tax on 
undistributed profits, even if the dividends 
paid or the undistributed profits consist 
wholly or partly of profits or income arising 
in that other State. 

Article 12 

Interest 

1. Interest derived and beneficially owned 
by a resident of a Contracting State shall 
be taxable only in that State. 

2. 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 prof-
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sig rätt till andel i vinst, samt av varje annat 
slags fordran ävensom all annan inkomst, 
vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, 
från villren inkomsten härrör, jämställes med 
inkomst av försträckning·. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna 
artikel tillämpas icke om i avtalsslutande 
stat bosatt mottagare av ränta i den andra 
av.talsslutande staten innehar dt fast drift
ställe, och den fordran av vilken räntan 
härflyter har direkt samband med detta 
driftställes affärsverksamhet. I detta fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 8. 

4. Utan hinder av punkt 6 1av dem1a ar
tikel skall bestämmelse i av.talsslutande sta:ts 
lagstiftning som under vissa förutsättningar 
eller utan sådana berör enbart till annor
städes bosatt bolag erlagd ränta eller endast 
rän:tebetalningar mellan bolag, som är sam
mankopplade, icke tillämpas så 3tt dyilik :tiU 
i den andra avtalsslutande staten bosa;tt bo
lag erlag·d ränta skulle lämnas obeaktad så
som avdrag vid fastställandet av den skatte
:PLiktiga iinikomsten för det bolag som erlagt 
räntan. 

5. Den i ;punkt 1 av denna artikel avsedda 
befrielsen från skatt tillämpas icke på rä11ta 
på någon S'om helm fordringsrätt, som salu
bjudes på börsen, om ägaren till ränteförmå
nen 

a) icke för den erlägger skatt i den :avtals
slutande stat i vil.ken han är bosatt; och 

b) säljer (eller uppgör försäljningsavtal 
över) fordringsrätt på vilken räntan influtit, 
inom tre månader räknat från den dag då 
han förvärvat fordringsrätten. 

6. Överstiger på grund av särskilt förhål
lande mellan betalaren och den förmånsta
gande ägaren 1eller mellan dem båda och 
tredje person det erlagda räntebeloppet, med 
beaktande av den skuld räntan baserar sig 
på, det belopp, som skulle ha avtalats mellan 
betalaren och ägaren till förmånen om dylikt 
särskilt förhållande 1i0ke ~kulle ha förelagt, 
tillämpas besfammelserna ·il denna artikel en
dast på det sistnämnda beloppet. I sådant 
fall beskattas den övel'Sik:jutande delen enligt 
Jagarna :i vederbörande iavtalsslutande stat 

its, and other debt-claims of every kind as 
well as all other income assimilated to in
come from money lent by the taxation law 
of the State in which the income arises. 

3. The provisions of paragraph 1 of this 
Article shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a 
Contracting· State, has in the other Con
tracting State a permanent establishment 
and the debt-claim from which the interest 
arises is effectively connected with a busi
ness carried on through that permanent 
·establishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shall apply. 

4. Without prejudice to the provisions 
of paragraph 6 of this Article, any provision 
of the law of one of the Conitracting States 
which, with or without any further require
ment, relates only to interest paid to a non
resident company, or which relates only to 
interest payments between interconnected 
companies with or without any further 
requirement, shall not operate so as to 
require such interest paid to a company 
which is a resident of the other Contracting 
State to be left out of account as a deduc
tion in computing the taxable profits of the 
company paying the interest. 

5. The exemption from tax provided for 
in paragraph 1 of this Article shall not 
apply to interest on any form of debt-claim 
dealt in on a stock exchange where the 
beneficial owner of the interest: 

a) does not bear tax in respect thereof 
in the Contra.cting State of which it is a 
resident; and 

b) sells ( or makes a eon tract to sell) the 
debt-claim from which such interest is de
rived within three months of the date on 
which such beneficial owner acquired such 
debt-claim. 

6. Where, owing to a special ·relationship 
between the payer and the beneficial owner 
or ·between both of them and some other 
person, the amount of the interest paid, 
having regard to the debt-claim for which 
it is paid, exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and 
the beneficia1 owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article 
shall apply only to the last-mentioned 
not apply if the debt-claim in respect of 
the payments shall remain taxable according 

med beaktande av övriga bestämmeliser i detta 
av.tal. 

7. Bestämmelserna i denna artikel tilläm
pas icke om fordringsrätten för vilken ränta 
erlägges, skapats eller överförts huvudsakli
gen i syfte att koimna i åtnjutm1dc av den 
i denna .arrt::ilkel avsedda förmånen och icke 
bona fide av k01m11ersiell a orsaker. 

Artikel 13 

Royctlty 

1. Roya:lty, som i avta1sslUJtancle stat bo
saitt person mottagit ,eUer soan tiUikommer 
denne •som ägare rt:iill .royaltyförmånen, be
skattas endast i sag·da start: .. 

2. Med uttrycket "royalty' ' avses i denna 
artikiel varje slag av betalning, som uppbäres 
såsom ersättning· for nyttjandet av eUer för 
rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, 
konstnärliga el1er v·etenskapliga verk (däri 
inbegripet biograffilmer samt filmer och 
band avsedda för radio- och t elevisionsutsänd
ningar )., patent, varumärke, mönster 1eller 
nwclel, ritning, hemligt recept eller tillverk
ningsanvisning· äv·ensom för nyttjandet av 
eller för rätten att nyttja industriell, kom
mersiell eller vetenskaplig utrustning eller 
för upplysningar om erfarenlhetsrön av in
dustriell, kommersiell eller v1etenska.plig na
tur. 

3. Bestä1runelserna i punkt 1 av denna ar
tikel tillämpas icl"e om den som är bosatt i 
avtalsslutande stat och är ägare till roya1ty
förmånen 'innehar et,t fast driftställe i den 
andra avtalsslutande srtaten och rätten eller 
egendomen som l'Oya"ltyn baserar si;g på står 
i direkt samband med den affärsverksamhet 
som bedri.ves på det fasta dr1if1tsitället. I detta 
fall t.iillämpas bestämmelserna i a.rt~kel 8. 

±. Utan hinder av punkt 5 .av denna <arti
kel skall bestämmelserna i avtalsslutande 
stats lagstiftning, enbgt villm av bolag er
l~gt royalty såsom utgörande utdelning av 
vinst ej skall beaktas som avdrag vid uträk
nanclet av bolagets skattepliktiga inkomst, 
i~l;:e tillämpas på royalties, som skall erläggas 
till person, bosatt i den andra avtalsslutande 
~t.aten. Det ovan sagda skall icke tillämpas 
pa royalties,· Yilka i den andra avtalsslutande 
staten bosatt bolag erhållit eller äO'er i egen-
skap av förmånstaga1'e, då 
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to the law of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of 
this Convention. 

7. The provisions of this Article shall 
not apply if the debtclaim in respect of 
which the interest is paid was created or 
assigned mainly for the purpose of taking 
advantage of this Article and not for bona 
fide commercial reasons. 

Article 13 

Royalties 

1. Royalties derived and beneficially 
owned by a resident of a Contracting State 
shall be taxa ble only in tha t Sta te. 

2. The term "royalties" as used in this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the 
right to use, any copyright of literary, 
artistic or scientific work ( including cine
matograph films, and films or tapes for 
radio or television broadcasting), any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret 
formula or process, or for the use of, or the 
right to use, industrial, commercial or sci
entific equiment, or for information con
cerning industrial, commercial or scientific 
experience. 

3. The prov1Slons of paragraph 1 of this 
Article shall not apply if the beneficial 
owner of the royalties, being a resident of 
a Contracting State, has ii::t the other Con
tracting State a permanent establishment 
and the right or property giving rise to the 
royalties is effectively connected with a 
business carried on throug·h that permanent 
esta blishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shall apply. 

4. Without prejudice to the provisions of 
paragraph 5 of this Article, any provision of 
the law of a Contracting State which requires 
royalties paid by a company to be left out of 
account as a deduction in computing the 
company's taxable profits as being a distribu
tion shall not operate in relation to royalties 
paid to a resident of the other Contracting 
Staite. The preceding sentence shall not 
however a.pply to royalties derived and bene
ficially owned by a company which is a resi
dent of that other Contracting State where: 
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a) samma personer direkt eller indir,ekL 
deltar i ledningen eller överva1\rningen av det 
bolag som utbetalar royalty och det bolag 
som i egenskap av ägare till royaltyförmånen; 
och 

b) över 50 p1·oc.ent av rösti?.t3let i det bo
lag, som i egel1'&kap av förmånstagare äger 
royaltyn, direkt -eller indirekt kontrolleras 
av person eller persone1· bosatta i den avtals
slutande stat där det bolag som utbetalar 
J'Oyaltyn är bosatt. 

5. F'öranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och ägaren till l'Oyaltyförmånen 
dler mellan dem båda och tredje person att 
det utbetalade royaltybeloppet, med be
aktm1de av det nyttjande, den rättighet el
ler den upplysning, för vi-liken royaltyn er
lägges, överstiger det belopp isom sikulle ha 
avtalats mellan utbetala.ren och ·ägaren till 
royaltyförmånen, om dylikt förhål:lande ioke 
hade förelegat, skall bestämmelserna. :il denna 
a11tikel gälla endast det s is.t avsedda befo·ppet . 
I dylikt fall skall det överskjutande belop
pet beskat1tas i enlighet med fagstif.tningen 
i vederbörande avtahsslutande stat med iakt
t1ag.ande av övriga bestämmelser i detta avtal. 

Artikel 14 

Försäljningsvinst 

1. Vinst på grund av överlåtelse av i ar
tikel 7 punkt 2 avsedd fast egendom må be
skattas i den avtalsslutande stat i vilken 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av Öv·erlåtelse av lös 
egendom, som är att hänföra till driftkapj
talet i ett fast driftställe, vilket ett företag i 
avtalsslutande stat innehar i den andra •av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är a.tt hänföra till en stadigvarande affärs
anordning över villren •en persc:m bosatt i 
a.vtalsslutande stat förfogar i den andra av
ta.lsslu:ta.nde staten för utövande :av fritt yrke, 
däri inbegripen vinst genom överlåtelse av 
dylikt fast drjftstäHe (särskilt för sig eller 
i samband med öv.erlåtelse av hela företaget) 
eller av dylik stadigvarande anordning, må 
beskattas i denna andra stat. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i pm1kt 
2 av denna artikel beskattas vins:t som i a.v
talsslutande stat bosatt person erhållit aY 
överlåtelse av fartyg ellei· luftfart.yg, vilka 
användes i interna.tionell trafik ä\-ensom av 

a.) the same pernons participate direetly 
or indirectly in the management or control 
of the eompany paying the royalties and the 
company beneficially owning the royalties; 
and 

b) more than 50 per cent of the voting 
power in the 0ompany beneficially owning 
the royalties is controlled directly or indi
rectly by a person or persons resident in 
the Contracting State in which the company 
paying the l'Oyalties is resident. 

5. '\Vhere, owing to a special relationship 
between the payer and the beneficial owner 
or between both of them and some other 
person, the amount of the royalties paid, 
having regard to the use, right or infor
mation for which they are paid, exceeds the 
amount which would ha.ve been agreed upon 
by the payer ·and the beneficial owner in 
the absence of such relationship, the provi
sions of this Article shall apply only to the 
last-mentionecl amount. In that case, the 
excess part of the payments shall remain 
taxable according to the law of each Con
tracting State, dne regard being had to the 
other provisions of this Gonvention. 

Article 14 

Capital gains 

1. Capital g·ains from the alienation of 
immovable property, as defined in para
graph 2 of Article 7, may be taxed in the 
Contracting State in which such property 
is situated. 

2. Oapital gains from the alienation of 
mov·able property forming part .of the busi
ness property of a permanent establishrnent 
which an ent.erprise of a Contrncting State 
has in the other Contracting State or of 
movable property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contracting 
State in the other Contracting State for 
the purpose of performing professional 
services, including such gains from the 
alienation of such a permanent establish
ment ( alone or together with the whole 
enterprise) or of such a fixed base, may be 
taxed in the other State. 

3. Notwithstanding the provisions of para
graph 2 of this Article, capital gains derived 
by a resident of a Contracting Stat·e fr-0m the 
alienation of ships and aircraft operated in 
intetnational tmffic and mova ble property 

lös egendom, som är att hänföra till använd
ningen av sådana fartyg eller luftfartyg, 
endast i denna avta.lssluta.nde stat. 

4. Vjnst på grund av överlå:telse a.v ,all 
annan än i punkterna 1, 2 och 3 •avsedd 
egendom beskattas endast i den stat. i villn'n 
överlåtaren är bosatt. 

5. Bestämmelserna. i punkt 4: av denna 
artikel inverkar icke på aYtalsslutande st.ats 
rätt att i enlighet med sina •egna lagar be
skatta vinst av överlåtelse av egendom aY 
vilket slag som helst, som i den andra. av-
1alsslutande staten bosatt sådan fysisk pcT
son erhållit, som ya.rit bosatt i den först
nämnda avtalsslutande staten vid någon 
tidpunkt under de närmaste fem åren, vilka. 
föregått överlåtelsen. 

Artikel 15 

Självständigt pei·sonligt arbete 

1. Inkomst, som förv~i.rva,ts av en i avta1s
slutande stat bosatt person g·enom u'tövande 
av fritt yrke eller annan därmed jämförbar 
självständig verksamhet, skall beskattas en
dast i denna stat, om han icke i den .andra 
avtalsslutande staten har en stadigv.arande 
anordning, som regelmässigt står till hans 
förfogande för uföv·andet av verksamheten. 
Har han en sådan stadigvarande anordning, 
må den del av inkomsten, som är hänförlig 
till denna anordning', beskattas i denna andra 
stat. 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefattar spe
ciellt själv.ständig vierksamhet av vetenskap
lig, 'litterär, konstnärlig, pedagogisk dler 
undervisningsmässig art samt självständig 
verksamhet säsom fäkar8,. advokat, ingenjör 
arkitekt, tandläkare och revisor. 

Artikel 16 

J arbetscwtaJsförhillland'> 1.itfört m·bete 

l. Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i artildarn:a, 17, 19, 20, 21 och 22 
aY delta avtal , skall löner, arvoden och andra 
liknande vederfag, .som person bosaitt i av
ta.lsslutande stat uppbär för personligt .ar
bete, beskattas endast i denna s:ta.t, såvida 
icke arbetiet utförts i den andra avtalsslu
tande staten. Har arbetet utförts i den andra 
~taten , må vederlaget härför beskattas i den
na andra stat. · 
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pertaining to the operation of such ships and 
aircraft shall be taxable only in that Con
tracting State. 

4. Capital gains from the alienation of 
any property other than those mentioned 
in paragraps 1, 2 and :J of this Article shall 
hc ta.xablc onl~r in the Contracting State of 
which thc alienator is a resident. 

5. The provisions of paragraph -± of 
this Article shall not affect the right of a 
Contracting State to levy according to its 
own law a tax on capita.I gains from the 
alienation of any property derived by an 
individual who is a resident of the other 
Contracting State and has been a resdient 
of the first-mentioned Contracting State at 
any time during the five years immediately 
preceding the alienation of the property. 

Article 15 

I·nclependent personal services 

1. Income derived by a resident of a 
Contracting State and has been a' resident 
services or other independent activities of a 
similar character shall be taxable only in 
that State unless he has a fixed base regu
larly available to him in the other Con
tracting State for the purpose of performing 
his activities . If he has such a fixed base, 
the income may be taxed in the other Con
tracting State but only so much of it as is 
attributable to that fixed base. 

2. The term "professional services" in
cludes especially independent scientific, lit
erary, artistic, educational or teaching activ
ities as well as the independent activities 
of physicians, lawyers, engineers, architects, 
dentists and accountants. 

Article 16 

Ernpl.oyinents 

1. Subject to the provisions of Articles 
17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and 
other similar remuneration deriv.ed by a 
resident of a Contracting State in respect 
of an employment shall be taxable only in 
that State m1less the employment is exer
cised in the other Contracting State. If the 
employment is so exercised, such remunera
tion as is derived therefrom may be taxed 
in that other State. 
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2. Oberoende av bestämmelserna i pl1nkt 1 
av denna artikiel skall vederlag, som i av
talsslutande stat bosatt person uppbär för 
arbete som utförts i den andra avtalsslnt,ande 
sbaten, beskattas endast i förstnämnda stat, 
om: 

a) den som uppbär vederlaget vistas i den 
andra staten under en tidsperiod eller perio
der, som sammanlagt icke överstiger 183 d:-i
gar under skatteå1,et i fråga; och 

b) vederlaget betalas av eller på uppdrag 
av en arbetsgivare, som t'j är bosatt i denna 
andra. stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belas
tar ett fast driftställe eller en stadigv.ar.ande 
anordning, som arbetsgivaren har i denna 
andra stat. --

3. Utan hinder av stadgandena ovan i 
denna artikel må 1nederlag för personligt 
arbete, som utförts ombord på fartyg ·eller 
luftfartyg i internationell trafik, beskattas i 
den 'avtalsslutande stat, i vilken den som 
uppbär intäkterna av fartygets eller luft
fartygets verksamhet ä.r bosatt. 

Artil'1el 17 

Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden ·eller liknande vederlag, 
som uppbäres av penson, bosatt -i avta1ssh1-
tande stat i egenskap av sty1'e.lseledamot i 
bolags styrelse eller förvaltningsorgan i den 
andm avta.lsslutande staten, må besfoa:ttas i 
denna sistnämnda stat. 

Artikel 18 

Konstnärer och idrottsmän 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
15 elle.r 16 av detta avtal må inkomst, som 
professionella konstnärer, såsom skådespelare, 
filmskådespelare, radio- eller televisionsar
tister och musiker ävensom idrottsmän för
\'ärvai· .i denna sin ~rrkesutövning, beskattas 
i den avta.lsslut.ande stat, i vi lken denna verk
:;:;amhet utövats. 

Artikel 19 

Pensio1uJ1· 

1. Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i punikterna 1 och 2 av artiikel: 20, 
slmil pensioner och andra liknande vederlag 
samt livränta, 1'lom av en i avt.alsslutande 

2. Notwithstanding the prov1s10ns of par
agraph 1 of this Article, remun·eration 
derived by a resident of a Contracting State 
in respect of ,an employment exercised in 
the other Contracting State shall be taxable 
only in the first-mentioned State if: 

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

b) the remunera tion is paid by, or on 
behalf of, an employer who is not a resident 
of the other State; and 

c) the r emuneration is not borne by a 
permanent esta blishment or a fixed base 
which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provi
sions of this Article, remunera.tion in respect 
of an employment exercised aboard a ship 
or aircraft in international tra.ffic may be 
taxed in the Contracting State of which the 
person deriving the profits from the opera
tion of the ship or aircraft is a resident. 

Article 17 

Directors' f ees 

Directors' fees and similar payments de
rived by a resident of a Contracting State 
in his ca.pacity as a member of the board 
of directors of a company which · is a resi
dent of the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 

Article 18 

.Artistes and athletes 

Notwithstanding the provisions of Articles 
15 and 16, income derived by public enter
tainers, such as theatre, motion picture, 
radio or television artistes, and musicians, 
and by athletes, from their personal activ
ities as such may be taxed in the Contrac
ting State in which those activities are 
exercised. 

Article 19 

Pensions 

1. Subject. to the provisions of paragraphs 
1 and 2 of Article 20, pensions and other 
similar remuneration paid in consideration 
of past employment to a resident of a Con-

stat bosatt person uppbäres med anledning 
av tidigare ,anställning, beskattas endast i 
denna stat. 

2. Uttrycket "livränta" 'avser ,ett fastställt 
belopp, som skall utbetalas periodiskt på 
faststä llda t ider under vederbörandes hela 
livstid eller under annan angiven eller fast
ställbar tidsperiod och dom UJtgår på grund 
av en förpliktelse att verkställa dessa utbe
talningar såsom ersättning för ett dfö,emot 
svarande vederlag i penningar eller pennin
gars värde. 

Artikel 20 

Offentliga nppclrag 

1. Vederlag och pensioner, som erläggie,s aY 
Förenade Konunga:riiketJs 1eller N011d-Irlands 
rullmänna medel eller ur lokala myndigheters 
inom Förenade ~onungariket fonder tiH fy
slisik person ipå grund av rtjänster som denne 
i eg.eruskap av tjänsteman ;_1-tfört för För
enade Konungarikets eUer Nord-Irlands re
gering eller för lokal myndighet inom För
enade Konungariket, beskattas endast i För
enade Konungariket, förutom [ dett fall att 
den fysiske personen är fiook medborgare 
utan mtit samtidigt vara medborgare i För
enade Konungariket. 

2. Vederlag och pensioner, som av Fin
land, dess lolmla myndigheter eUer offent
ligträttsligt samfund i Finland tillhöriga. 
medel eller fonder erlägges tiH fysi!Sik person 
på gnmd av tjänster som denne i egenskap 
av 'tjällilteman utfört för Finfands .regering, 
dess 1oka1a myndighet eller offentligträttsligt 
samfund, besilmtJtas endasit i Finland, förut
om i det fal1l at1t. elen fysiske pe:nsonen är 
medborg-are i Förenade Konungariket utan 
att samtidigt va-ra f:i'llJslk: medborgare. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 av 
denna artikel tillämpas icke på vederlag el
ler pensioner för tjänster i sam band med 
närings- eller affärsverksamhet. 

Artikel 21 

Studerande 

1. Fyisiisk person, bosatt j a.vta·1ss1lutande 
stat omedelbart före sin vistelse i den andra 
avta~ss1u1tande •staten skaH, då 'han trllfälltlg.t 
\ristas i ·denna a.ndr.a, avta;lsslu tanide 1~1ta t ·en
bart: 
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tracting State and any annuity paid to 
such a resident shall be taxable only in 
tha.t State. 

2. The term "a.nnuity" means a stated 
sum payable periodically at stat.ed times 
<luring life or <luring a specified or ascer 
tainable period of time under an obligation 
to make the payments in return for ade
quate and full consic1eration in money or 
money's worth. 

' 
Article 20 

Governmenfol functions 

1. Remuneration or pensions paid ont of 
public funds of the United Kingdom or 
N orthern Ireland or of the funds of any 
local authority in the United Kingdom to 
a.ny individual in respect of services render
ed to the Government of the United King
dom or Northern Ireland or a local authority 
in the United Kingdom in the discharge of 
functions of a governmental nature, shall 
be ta:x:able only in the United Kingdom 
unless the individual is a Finnish national 
vvithout also being a United Kingdom na
tional. 

2. Remuneration or pensions paid by, or 
out of funds crea.ted by Finland or a local 
authority or public community thereof to 
any individual in respect of services ren
dered to the Government of Finland or a 
local authority or public community thereof, 
in the discharge of functions of a govern
mental nature, shall be taxable only in Fin
land unless the individual is a national of 
the United Kingdom without also being a 
Finnish national. 

3. The provisions of para.graphs 1 and 
2 of this Article shall not apply to remu
neration or pensions in respect of services 
rendered in connection with any trade or 
business. 

Article 21 

Students 

1. An individual who is a resident of a 
Contracting State immediately before his 
visit to the other Contracting State and who 
is temporarily present in that other Con
tracting State solely: 
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a) såsom studerande vid universitet, hög
skola, skola eHer annan undervisningsansta1 t; 
eller 

b) så8om praktikant inom affärsbranschen, 
industrin, jord- eller skogsbruke.t ; eller 

c) såsom mort:tagare ,av stip endium, under
stöd eller bidrag från reJ:igiös, välgörenhets
vetenskaplig elLer pedagogisk organirrntion i 
huvudsakligt syfte att idka studier ; 

icke beskattas i den andrn. aYta.l sslutande 
staten: 

i) för belopp, vilka han från utlandet mot
tagit för sitt npp eihälle, sina studier eller 
utbildning ; 

ii) för stipendim11, uncl erstöd eller bidrag ; 
eller 

iii) för vederlag för i denna andra stat 
utfört arbete, om arbetet är hänförligt till 
hans studier eller prarktik eller om veder-
1 aget inflytier av förtjänst som bör anses 
skäligen nödvändig för han<:> uppehälle och 
utbildning . 

2. I punkt 1 av denna artikel avsedda 
förmåner är i kraft endast så lång tid som 
förverkligandet av vistelsens syfte rimligt-vis 
eller sedvanligt kan 'anses kräva. Under inga 
omständ.ighert.er får någon åtnjuta i sagda 
punkt avsedda förmåner under en 'längre :tid 
ä.n fem år. 

3. Fysisk person, som är erler scm omedel
bart före sin vistelse i avtalsslutande stat 
var bosatt i den andra avtalsslutande staten 
och som befinner sig i förstnämnda stat så
som mottagiare :av s,tipendium, undernrtöd 
eller bidrag av relig-iös, välgöl'.'e.nhets-, veten
skaplig eller pedagogisk organisation i syfte 
att under högst två års 'tid huvudsaklig-en 
utföra forskningsarhete, skall icke i den först
nämnda avtalsslutande staten beskaUas för 
.stipendiet, understödet 1eller bidraget . 

Artikel 22 

Lärare 

Professor eller lärare, som vistas i avtals
slutande stat under en peri,od 1av högs.t två 
år för att där undervisa vid universitet, hög
skola, skola eller annan undervisningsanstalt 
i denna avtalsslutande stat och som är eller 
omedelbart före vistelsens början var bosatt 
i den andm avtalsslutande staten, beskattas 

a) as a student at a university, college, 
school or other educational institution; or 

b) as a business, technical, agricultural or 
forestry apprentice ; or 

c) as the recipient of a granc, allowance 
or award from a religions, charitable, scien
tific or educational organisation made for 
th e primary pm-pose of study; 

shall not be taxed in that other Con
tracting State in respect of : 

i ) rcrnittances from abroad for the pur
posc of his maintenance, education or 
training; 

ii) the grant, allowance or award; and 

iii) remuneration for services rendered in 
that other Contracting Sta:te, provided that 
the services ar-e in connection with his stu
dies or training or the remuneration consti
tut-es earnings reasonably necessary for his 
maintenance or education. 

2. The benefits under :the provisions of 
paragraph l of this Article shall 1extend 
only for such period of time as may be 
reasonably or customarily required to -ef
fectuate the purpose of the visit, but in no 
cvent shall any individual have the benefits 
of the provisions of that paragraph for more 
than five years. 

3. An individual who is, or was immedi
ately before visiting a Contracting State, a 
resident of the other Contracting State, 
and who is present in the first-mentioned 
Contracting State as a recipient of a grant, 
allowance or award from a religions, charit
able, scien tific or educa tional organisation 
made for the primary purpose of research 
to be carried out in a period which does not 
exceed two years, shall not be taxed in 
that first-mentioned Contracting State in 
r espect of the grant, allowance or award. 

Article 22 

T eachers 

A professor or teacher who visits a Con
tracting Stat e for a period not exceeding 
two years for the purpose of teaching at a 
nniversity, college, school or other educa
tional institution in that Contracting State 
and who is, or was immediately before that 
visit, a resident of the other Contracting 

icl~e för sådant vederlag för undervisningen 
i den förstnämnda staten, för vilket han är 
skattskyldig i den andra avtalsslutande sta
ten. 

Artikel 23 

Icke särskilt näm ncla inkomst er 

I a.vtalsshi:tande stat ba::;att persons in
komstposter, vilka. är ,av sådant slag· eller 
härrör från sådana källor, som icke uttryck
ligen nämnts i fö1'egående ar~ikl'.:-r av detta 
avtal, ,skall beskattas endast i namnda stat. 

Artikel 24 

]i1 örmögenhet 

1. Fast eg·endom, som definierats i arti~ 
kel 7 punkt 2 av detta avtal, må beskattas i 

den avfalsslutande stat, i vilken egendomen 
befinner sig. 

2. Lös egendom, som utgör till iett före
tags fasta driftställe hänförligt driftJka pi tal 
eller lös ,egendom, som hänför sig till stadig
varande ,anordning för uiövandet av yrkes.
verksamhet, må beskattas i den av:talsslu
tande stat, i vilken det fasta driftstället eHer 
den stadigvarande anordningen är belägen. 

3. Utan hinder av punkt 2 av dwna ar
tikel beskattas fartyg och luftfartyg, som 
nyittjas .iJ .interruationeU tmf.ik, ävensom lös
öre, som är hänförligit :till nyttjandet av dessa 
fartyg och luft.fartyg, en bart i den avta'ls
slutande stat, i vi-liken nrksnmhetsidkaren 
är bosatt . 

4. Alla andra slag o<tY förmögenhet, som 
innehas av person, bosatt i· avta~sslu<ta·nde stat, 
beskattas -endast i denna stat. 

Artikel 25 

Eliminering av dubbelbeskattning 

1. Försåvi,tt ic;ke anna:rt föra.nledes a.v be
stämmel:serrua i Förenade Konungarikets lag 
stiftning om avräkning från ska1tt i Förenade 
Konunga1,rket av slrntt som ~ikall erläggas 
inom område 'llta,nför Förenade Ifonungani
ket, (vilket iclre inverkar på den allmänna 
princip som anförts här ) 
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State shall be exempt from tax in the first
mentionecl Contracting Sta:te on any remu
neration for such teaching in respect of 
which he is subject to tax in the other Con
tracting State. 

Article 23 

lncome not expressly rnentio'ned 

Items of income of a resident of a Con
tracting State being incmne of a class or 
from sources not expressly mentioned in the 
foregoing Articles of this Co:avention shail 
be taxable only in that State. 

Article 24 

Capital 

1. Ca.pital represented by immovable 
property, as defined in paragraph 2 . of 
Article 7, may be taxed in the Contractmg 
State in which such property is situated. 

2. Ca.pital represented by movable prop
erty forming part of the business property 
of a permanent establishment o·f an ·enter
prise, or by movable property pertaining to 
a fixed base used for the performance of 
professional services, may be taxed in the 
Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

3. Notwithstanding :the provisions of para
graph 2 of this Article, ships and 1aircraft 
operated in international traffic and movable 
property pertaining :to the operation of such 
ships and aircraft shall be ta.xable only in 
the Concr•acting State of which the operator 
is a resident. 

4. All other elements of capital of a 
resident of a Contracting State shall be 
taxable only in that State. 

Article 25 

Elimination of double taxation 

1. Subject to the provisions of the law 
of the United Kingdom regarding the allow
ance as a credit against United Kingdom 
tax of tax payable in a territory outside the 
United Kingdom (which shall not affect the 
general principle hereof) : 
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a) skall skatt i Finland, som påföres en
ligt finsk '1ag och i enlighet med detta avt1al 
~irekt eller genom förskottsinnehållning'. 
mkomst eller beskattningsbar försäljnings
vioot, härrörande från källor i F inland (med 
undarutag av skatit på inkomst, för vi1l'ken 
erlägges dividend) avrä:knas från skatt vil
ken i Förenade Konungariket påförts s;mma 
inikomSlt ,eller beska.ttningsbara fönsäljnings
vinst som den i1 F ·inrand påförda skatten gäl
ler; 

b) Erfagge:s dividend av i F1in1'and bosatt 
bolag till ett bolag, som är bosatt i Förenade 
Konungar.ike.t och som direkt eller indirekt 
kontrollerar minst 10 procent av 'l:'Östetalet i 
det bolag som 'Utbeta.lar dividenden, sikall i 
avräkrningen beaJktas (utöver skrutt i Finfand, 
som skall avräknas enlik:t punkt a ovan), den 
skatt bolaget ska11 1erlägga 'i Finland för in
komst, på vilken dividenden i fråga utgår, 
om det i Finland bosatta bolaget v.id tidpunk
ten för utbetia~ningen av dividend är befriat 
från skatt i.i Finland för dividender, som det 
moittagit av i Finland bosatt bol,ag. 

2. a) Har i Finland bosatt person inkomst 
eller förmög·enhet, som i enlighet med be
stämmelserna i detta avtal må beskattas i 
Förenade Konunga.riiket, skaH i Finland, för
såvitt av bestämmelserna ·~ punlkt b ·nedan 
icke anna't föranledes, från slrntten på in
komsten eller förnnögenheten avräiknlfös den 
del av skatten på inkomsten eller förmögen
heten, som härrör från i Förenade Konunga
riket erhållen inkomst eHer från förmögen
het därstädes. 

b) Uppbär i Finland bosatt person in
komst eller beskattningsbar försäljningsvinst, 
som i enlighet med artikel 11 punkt 2 och 
artikel 14 punkit 5 må beskattas i Förenade 
Konungariket skall i Finland från skatten på 
dennes inkomst avräknas det i Förenade Kon
ungariket erlagda skattebeloppet. Beloppet 
för detta avdrag får dock icke överstiga 
den del av det före avdragets verkstäl-
1ande uträknade skattebeloppet, som föran
ledes av inkomsten eller den beskaititningsbara 
försäljningsvinsten ,i Förenade Konunga
riket. 

a) Finnish tax payable under the laws 
of Finland and in accordance w:ith this 
Convention, whether directly or by deduc
tion, on profits, income or charg·eable gains 
from sources within Finland ( excluding in 
the case of a dividend, tax payable in res
pect of the profits out of which the divi
dend is paid) shall be allowed as a credit 
against any United King·dom tax computed 
by reference to the same profits, income or 
chargeable gains by reference to which the 
Finnish tax is computed; 

b) in the case of a dividend paid by a 
company which is a resident of Finland to 
a company which is a resident of the 
United Kingdom and which controls directly 
or indirectly at least 10 per cent of the 
voting power in the company paying the 
dividend, the credit shall take into account 
(in addition to any Finnish tax creditable 
under the provisions of sub-paragraph a) of 
this paragraph) the Finnish tax payable by 
the company in respect of the profits out of 
which such dividend is paid, if at the time 
when the dividend is paid a company which 
is a resident of Finland is exempt from 
Finnish tax in I'espect of dividends received 
from a company which is a resident of 
Finland. 

2. a) Where a resident of Finland derives 
income or owns capital which, in accordance 
with the provisions of this Convention, may 
be taxed in the United Kingdom, Finland 
shall, subject to the provisions of sub-para
graph b) of this paragraph, allow as a 
deduction from the income or capital tax 
that part 01f the income tax or capital tax, 
respectively, which is appropriate, as the 
case may be, to the income derived from or 
the capital owned in the United Kingdom. 

b) Where a resident of Finland derives 
income or chargeable gains which, in ac
cordance with the provisions of paragraph 
2 of Article 11 and paragraph 5 of 
Article 14 may be taxed in the United 
Kingdom, Finland shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that person 
an amount equal to the tax paid in the 
United King·dom. Such deduction shall not, 
however, exceed that part of the tax, as 
computed before the deduction is given, 
which is appropriate to the income or 
chargeable gains derived from the United 
Kingdom. 

c) Utan hinder av bestämmdserna pun:kt 
ib ovait är dividend, som ~v ett i Förenade 
Konrungari:ket bosatrt bolag erl·agts till ett i 
Finland bo:sail:rt bolag, befriad från skat t i F'in
land. Denna skattdrihet tillämpas icke, så
fram t dividenderna enligt finsk lag icke 
skulle ha varit befri1ade från skatt i Finland, 
om det föratnämnda bolageit sikuHe ha ·varit 
bosatt i Finland och icilrn bosaitt ii. Förenade 
Konungariket. 

d) E rhåller i Finland bosatt person in
komst, vilken enligt punkt 1 av artikel 20 
beskattas enba·rt i Förenade Konungariiket, 
är inkomsten ·befriad från sik·att i Finland. 
Den skattefot, som tillämpas i Finland, må 
dock fas1tsrtäillias :som om totaiUrnmsten omfat
tat den från skatt befriade inkomsten. 

3. Vid tillämpning av punkt 1 av denna 
artikel betralctas inlrnmst 00h försäljnings
vinst, som person, bosatt ii Förenade Konunga
riiket uppbär och vilken i en1ighe:t med detta 
avta:l må beskartkas i FiiJ.tl,and, såsom här
rörande från :källor i Fin!land. 

Artikel 26 

Personliga avdrag 

1. Om icke bestämmelserna i punkt 3 av 
denna artikel annat föranleder är i Finland 
bosatta fysiska personer ifråga om skatt i 
Förenade Konungariket berättigade till 
sanuna personliga avdrag, iättnader och ned
sättningar som brittiska undersåtar, vilka 
ic;ke är bosart:fa i Förenade Konungariket. 

2. Om icke bestämmelserna i punkt 3 av 
denna artikel annat föranleder är i Förenade 
Konungariket bosaitta fysiska personer ifråga 
om L"!katt 'i: Fi1niland berättigade tilil samma 
avdrag, lättnader och nedsättningar som 
finska medborgare, vilk::t icke är bosatta i 
Finland. 

3. Detta av:tal berättigar icke fysisk per
son, som är bosatt i avt.alsslutande stat och 
vars inkomst från den andra avtalsslutande 
staten består uteslutande av dividender, rän
tor eller royahtii.es (eller urtesh1tande av nå
gon kombinrution 1av d essa), wbt vid beskatt
ning i denna a:ndra avtalss~utande strut :komma 
i åtnjutande av ,i denna 1artiikel avsedda per
sonliga avdrag, lättnader <eller nedsättningar. 
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c) N otwithstanding the prov1s10ns of sub
paragraph b) of this paragraph, dividends 
paid by a company which is a resident of 
the United Kingdom to a company which 
is a resident of Finland shall be exempt 
from Finnish tax. This exemption shall not 
Finland the dividends would have been 
exempt from Finnish tax if the first-men
tioned company had been a resident of 
Finland and not a resident of the United 
Kingdom. 

d) Where a resident of Finland derives 
income which in aecorclance with the provi
sions of paragraph 1 of Article 20 shall be 
taxable only in the United Kingdom, such 
income shall be exempt from Finnish tax; 
however, the graduated rates of Finnish tax 
may be calculated as though income thus 
exempted were included in the amount of 
the total income. 

3. For the purposes of paragraph 1 of 
this Article income, profits and capital 
gains owned by a resident of the United 
Kingdom which may be taxed in Finland in 
accordance with this Convention shall be 
deemed to arise from sources in Finland. 

Article 26 

Personal aUowances 

1. Subj·ect to the provisions of paragraph 
3 of this Article, individuals who are resi
dents of Finland shall be entitled to the 
same personal allowances, reliefs and reduc
tions for the purposes of United Kingdom 
t ax as British subjects not resident in the 
United Kingdom. 

2. Subject to the provisions of paragraph 
3 of this Article, individuals who are resi
dents of the United Kingdom shall be en
titled to the same personal allowances, reliefs 
and reductions for the purposes of Finnish 
tax as Finnish nationals not resident in 
]:;~inland. 

3, Nothing in this Co1wention shall en
title an individual who is a resident of a 
Contracting State and whose income from 
the other Contracting State consists solely 
of dividends, interest or royalties ( or solely 
of any combination thereof) to the personal 
allowances, reliefs and reductions of the 
kind referred to in this Article for the 
purposes of taxation in that other Con
tracting State. 
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Artikel 27 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslut:ande stat skall 
icke i den andra avtalsslut,ande staten bli 
föremål för någon beskattning eller någon 
därmed sammanhängande förpliktelse av an
nat slag eller mer tyngande än medborgarna 
i den senare staten under samma förhå:llan
den är eller kan bli m1derkastade. 

2. Beskat tningen av ett fast driftställe, 
som företag i avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, skall i denna 
andra stat icke vara mindre fördelal1:tig än 
beskattningen av företag i denna andra stat, 
som bedriver liknande verksamhet. 

3. Företag i avtalss'lutande stat, vars ka
pital direkt eller indir ekt 1antin@en helt eller 
delvis äges av en i den andr a avtal,sslutande 
staten bosatt person ·eller av där bosatta per
soner eller varöver sagda personer på nämnt 
sätt bestämmer, må i den förstnämnda staten 
icke påföras andra eller tyngre slmtter 1eller 
till beskattningen anslutna förpliktelser än 
andra liknande företag i sagda stat är eller 
kan bli underkastade. 

4. Då vid beskat.tning i Förenade Kon
ungariket skall bestämmas huruvida ett bolag 
slrnll :arnses vara ett 1slutet bolag, omfat1tar ut
trycket "erkänd fondbörs" Helsingfors 
Fondbörs. 

5. Ingenting i denna artikel skall anses 
medföra förpliktelse för avtalsslutande stat 
,att medg.iva annorstädes bosatta fysiska per
soner sådana personliga avdrag, lättnader el
ler nedsättningar, vilka medgives i sagda 
stat bosatta fys·isika rpersoner, eller att för
plikta Förenade Konunga.rirket att bevilja i 
Finland bosatt bolag större 1lättnad ~ fråga 
om inkomstskatt på dividender, vilika erhållits 
av ett i Förenade Konungariket bosatt bolag, 
än de vilik:a det förn1tnämnda bolaget kan vara 
berättigat att erhå:lla på grund av aDtikel 11 
av detta avtal 

6. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
artikel skatter av varje slag. 

Article 27 

N on-discrim~nation 

1. The nationals of a Contracting State 
shall not be subjected in the other Con
tracting State to any taxation or any re
quirement connected therewith which is 
other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which natio
nals of that other State in the same circum
stances are or may be subjected. 

2. The taxation on a permanent establish
rnent which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State 
shall not be less favourably levied in that 
other State than the taxation levied on 
enterprises of that other State carrying on 
the same activities. 

3. Enterprises of a Contracting State, the 
capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirect1y by one 
or more residents of the other Contracting 
State, shall not be subjected in the first
mentioned Contracting State to any taxation 
or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to 
which other similar enterprises of that first
mentioned State are or may be subjected. 

4. In determining for the purpose of 
United Kingdom tax whether a company is 
a close company, the term "recognised stock 
exchange" shall include the Helsinki Stock 
Exchange. 

5. Nothing contained in this Article shall 
be construed as obliging either Contracting 
State to grant to individuals not resident in 
that State any of the personal allowances, 
reliefs and reductions for tax purposes which 
are granted to individuals so resident, nol 
as obliging the United Kingdom to gxant to 
a company which is a resident of Finland 
a greater relief from United Kingdom in
come tax chargeable upon dividends received 
from a cornpany which is a resident of the 
United Kingdom than the relief to which 
the first-mentioned company may be entitled 
under the provisions of Article 11 of this 
Convention. 

6. In this Article the term "taxation" 
rneans taxes of every kind and description. 

Artikel 28 

Ömsesidigt avtals{ örf arande 

1. Anser i avtalsslutande stat bosatt per
son att i en avtalsslutande stat eller i båda 
avta:lsslutande staterna vidtagits åtgärder., 
vilka för honom medfört eller kommer a tt 
medföra en mot detta avtal stridande beskatt
ning, må han, oberoende av de enligt sagda 
staters interna lagstiftning honom förbehåll
na rättsmedlen, göra framställning i saken 
hos behörig myndighet i den stat, i vilken 
han är bosatt. 

2. F inner den behörig·a myndigheten 
framstäHningen grundad, men ·iclrn s'jäil:v kan 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, 
skall myndigheten söka lösa frågan genom 
ömsesidig över enskommelse med den behöriga 
myndigheten ii den 1anc1ra avtalsslutande sta
ten så att en mot detta avtal stridande be
skattning undvikes. 

3. De behörig·a myndigheterna i de av
ta1lsslutande staterna skall eftersträva, att 
genom ömsesidig överenskommelse undanröja 
svårigheter eller tvivelsmål, som uppkonuner 
rörande tolkning·en eller tillämpningen av 
detta avtal. 

4. De behöriga myndighebema i de av
talsslutande staterna må i det syfte som av
ses i de föregående punkterna för att uppnå 
en överenskommelse rådgöra direkt med var
andra. 

Artikel 29 

Utbyte a.v upplysningar 

De avtalsslutande staternas behöriga myn
digheter .skall utbyta sådana upplysningar 
(vilka i ,enlig1het med vederbörande skatte
lagar inom ramen för den allmänna admi
nistrationen står tiH deras förfogande), viHrn 
är nödiga för verkstäfögheten av bestämmel
serna i detta avtal eller för förhindrande av 
skatteförsnillningar eller för vei•lrntälligheten 
av administrativa bestämmelser i syfte att 
förhindra kringgående av skatt för de i detta 
avtal avsedda slmUernas del. Sålunda utbytta 
upplysningar skall hållas hemliga, men må 
likväl yppas för sådana personer (domstolar 
och förvaltningsmyndigheter medräknade), 
vilka det å:ligger aitit fas,tstäHa, uppbära 
eller indriva i detta avtal avsedda skatter 
samt att väcka av dem föranledda åtal. Upp-
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Article 28 

Mutual agreement procedure 

1. Where a resident of a Contracting 
State considers that the actions of one or 
both of the Conracting States r esult or will 
result for him in taxation not in accordance 
with this Convention, he may, notwithstand
ing the remedies provided by the national 
laws of those States, present his case to the 
competent authority .af the Contracting 
State of which he is a resident. 

2. The competent authority shall endea
vour, if the objection appears to i,t to be 
justified and if it is not itself able to arrive 
at an appropriate solution, to resolve the 
case by mutual agreement with the compe
tent authority of the other Contracting 
State, with a view to the avoidance of taxa
tion not in accordance with the Convention. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavour to r esolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or applica
tion of the Convention. 

4. The competent authorities of the Con
tracting .States may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching 
an agTeement in the sense of the preceding 
paragraphs. 

Article 29 

Exchange of inf orination 

The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange such informa
tion (being information which is at their 
disposal under their respective taxation laws 
in the normal comse o.f administration) as 
is necessary for carrying out the provisions 
of this Convention or for the prevention of 
fraud or the administration of statutory 
provisions against legal avoidance in rela
tion to the taxes which are the subject of 
this Convention. Any information so ex
changed shaU be treated as secret but may 
be disclosed to persons (including a court 
or administrative body) concerned with as
sessment, collection, enforcement or prosecu
tion in respect of taxes which are the subject 
of this Convention. No information shall be 
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lysningar, vilka skulle kunna blotta till af
färsverksamhet hänförlig hemlighet eller en 
industri- eller yrkeshemlighet eller ·ett förfa
ringssätt, må emellertid foke utbytas. 

Artikel 30 

Territoriellt tilliini pning som rdde 

1. Detta avtal må, antingen i dess helilet 
eller med vissa jämkningar, utvidgas till att 
avse även varje område, för vars internatio
nella förbindelser någondera avtalsslutande 
sta.ten är ansvarig och uppbär s:lrntter, vilka 
väsentligen är ilikar.tade med dem, som avses 
i detta avtal. V1a.rje såd:an utvidgning av av
talet träder i kraft den dag och med de för
behåll och villkor, .inbegripet även villkor an
gående gilti1ghetstiden, som 1bestä:imnes och 
överell!Sikommes melilan de ·avta.Joolutande sta
terna genom notväxling ;på di,plomaitisk .väg. 

2. Har meHan de avtailsslL1fande etaiterna 
icke annorlunda övereniskomm:Uts, upphör av
talet, då dess giltighetstid utgår, även att gälla 
beträffande varje territorimn til'l vilket dess 
g.iltighet enligt denna artikel utvidg·ats. 

Artikel 31 

I tkraf tträdlind et 

1. Detta avtal skall ra:tifieras och ratifi
kationshandlingarna skall utväxlas i Helsing
fors så snart som möjligt. 

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar ef
ter utväxlingen av ratifikationshandlingarna 
och gäller därefter: 

1a) i Föreniade Konungariket: 
i) beträffande inkomstskatten (tilläggs

skatten däri inbegripen) och skatten på för
säljningsvinst, som hänför sig till varje be
skattningsår, som börja.r den 6 april 1968 
eller senare; 

ii) beträffande bolagsskatten, som hänför 
sig till varje beskattningsår, som börjar den 
1 april 1968 reller senare; 

b) i Finland: 
beträffande finsk sikatt vid beslmtitning 

som vei1kstäliles den 1 januar] 1969 eller se
nare på grund av inikorru;t eller förmögenhet 
under året 1968 eller därefter. 

exchanged which would disclose any trade 
business, industrial or professional secret o; 
any trade process. 

Article 30 

Territorial extension 

1. This Convention may be extended, ei
ther in its entirety or with modifications, to 
any territory for whose international rela
tions either Contracting Party is responsible 
and which imposes taxes substantially similar 
in character to tlrnse to which this Con
vention applies. Any such extension shall 
take effect from such date and subject to 
such modifications and conditions, including 
conditions as to termination, as may be 
specified and agreed between the Contrac
ting States in notes to be exchanged through 
diplomatic channels. ... 

2. Unless otherwise agreed by both Con
tracting States, the termination of this Con
vention shall terminate the application of 
this Convention to any territory to which 
it has been extended under the provisions 
of this Article. 

Article 31 

Entry inta f orce 

1. This Convention shall be ratified and 
the instruments of ratification · shall be ex
changed at Helsinki as soon as possible. 

2. '11he Convention shall enter into force 
after the expiration of thirty days following 
the date on which the instruments of ratifi
cation are ·exchanged and shall thereupon 
have effect: 

a) in the United Kingdom: 
i) as respects income tax (including sur

tax) and capital gains tax, for any year of 
assessment beginning on or after 6th April, 
1968; and 

ii) as respects corporation tax, for any 
financial year beginning on or . after lst 
April, 1968; 

b) in Finland: . 
as respects Finnish taxes for any year of 

assessment beginning on or after lst Janu
ary, 1969, and chargeable on the income or 
capital of the tax year 1968 or thereafter. 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa stadganden i avtalet med Förenade Konunga
riket Storbritannien och Nord-Irland för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kring
gående av skatt. 

Riksdagen godkände den 4 november 1952 
de bestämmelser och föreskrifter i den merHan 
Finland och Förenade Konungariket Stor
britanni:en ()Ch Nwd-Irland den 12 december 
1951 ingångna överen:sikommelsen ti1l för
hindrande av dubbelbeska.ttning av inkomst 
och !kringgående av :.ii11komst.Sikatt som krävde 
Riksdagens samty0ke. 1Samtidigt antog R:ikLs
dagen en lag om godkännande 1av v:Ussa 
bestämme1s·er i nämnda överenSikommerlse 
(Fördr.ser. 1/53). 

Den gällande överenskommelsen har visat 
sig vara föråldrad, från båda de fördrags
slutande pa11ternas synpunkt s1ertt. Under år 
1965 genomfördes väsentliga ändringar i 
För.ena:de Konungarikets skaitte1agstiLtning. 
Bland dem må rnämnas, att skatit på -Wns,t 
frångi:ck!S samt wtt iniikornstsika:tlt, som påförts 
bo~ag, 1ersaittes aned en ny bolag&Sk:att, bl.a. 
så, ia:tt be1silmttningen rav mottagare av divi
dend åtskildes från beskattningen av bolag'. 

Nämnda reform föranledde ändringar i 
Förenade Konungariikeit av intermationella 
avtal. För Finlands del genomfördes änd
ringarna genom ett protokoll, som un<ler
teclmades den 16 juni 1966. Redan då stod 
det eme1lertid klar:t att denna åitgärd var 
temporär och ratt genomförandet av ·re:for
men med tiden skulle komma att medföra 
avsevärt mera omfattande ändringar i av
talssystemet, emedan ändringarna till vissa 
centra.Ja del.ar, t.ex. i fråga om beskattning 
av dividender i form av rkäLl1Silrntt, hade ge
nomförts genom interna lagstiftningsåt
gärder. 

I Finland åter hade överensko1mnelsen re
dan en längre tid ansetts vara bristfällig, 
bl. a. därför att den berörde endast inkomst
Sik:artten tiH staten, men varken ikommunal
skatten eller förmögenhetsskatten. Situatio
nen var iCikanbacl -00kså i fråo·a om Fö-renta 
Staterna och Kanada och lea°de i fråga om 
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den lkommuna1la besikaittningen ofta de fact0 
till dubbelskattning. Detta hade särsikiiLt gällt 
dels studerande och praktikanter med till
fählig arustä1lning i England dels beis:katt
ningen av dividender. Härigenom nödgades 
finsika bolag, utöver den inkomstiskaitt på 
38.75 % som de betalat i Förenade Kon
ungarirket för erhå:llen dividend, ytterrligare 
betala kommunalskatt i Finland. På grund 
av den höga sikait.tefoten för bolagsslrntten i 
Finland hade saken ingen större praktisk 
betydelse, men uppenbarligen påverkade d~n 
dock överföringen av dividendinkomster till 
hemlandet. Detta framgår av att ·efter den 
temporära ändringen år 1966, då den käll
sika:tit som d:itti.lll.s hade uppburits i Förenade 
Konungariket föll bort, ·en tydlig ändring 
har kunnat iakttas i fråga om överföringen 
av dividender till hemlandet. 

Efter preliminäm diskru;sioner på tjänste
mannanivå utarbetades på åtgärd av myndig
heterna i Förenade Konungariket ett u1lkast 
till ·ett nyitt 1av.tal. Urtikastet var föremål för 
underhandlingar i Helsingfors i februari 
1968. Avtalet undertecknades den 17 juli 
1969. 

Såsom ·ett allmänt deag hos avtalet kan 
nämnas, att det med bevarande av vissa 
särdrag, som föranleds av intern lagstiftning 
i Fö.renaide Konunga:ri'ket, i fråga om sin 
uppbyggnad och sit.t innehåU huvud,.:;a!ltligen 
följer OECD: s modellavtal. Dessutom ingår i 
avitaileit e}ement, som vid underhandlingar 
mellan EFT A~ländernra !har aooetts saikenliga. 
00kså av dessa srärdrag föranJ.e<lis många av 
de lkraiv som stä1ls av den interna lagstift
ningen i Förenade Konunga~iket. Till derm 
skaJJ i det följande återikommas !IIlffi'a detwl
jerat. 

Klausuler:n:a om personligt tillämpnings
område (art. 1)., allmänna definitioner (art. 
3), beskattningsteknisk hemort (art. 4), fast 
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driftställe (art. 5), inkomst av fast egendom 
(art. 7), personligt :arbete (art. 15 och 16), 
styrelsearvoden (art. 17), konstnärer och 
idrottsmän (art. 18), pensioner (art. 19), 
lärare (art. 22), icke särskilt nämnda in
komster (art. 23), förrn ögenhet (art. 24), 
förbud mot diskriminering (art. 27) och öm
sesidigt avtalsförfarande (art. 28) har 'Upp
tagits i avtalet huvudsakligen i överensstäm
melse med gängse ku:tym. 

Ovan nämnda, enligt allmänna regler av
fattade 1aritiklar innehåller eimehlertid en del 
kompletrteringar. Beskattningen av utländska 
sceD1koI11Stnärer och med dem jämförbara ar
tister har visat sig innebära ett internatio
nellt myc!ket svårlöst problem. Därför har tHl 
bestämmelserna om fast drifts1tälle (1arrt. 5) 
fogats en ny 4 punkt, eruligt vi1ken företag i 
den ena av!Uvffislutande staten mIBm 'ha ·ett fast 
driftställe i den andra avtalsslutande staten; 
om dess verksamhet i denna andra avtalsslu
tande stat omfattar förmedling av yrkes
mässiga artisters eller idrottsmäns tjänster. 
Dessutom har till punkt 3 i artikel 7 i avta
let fogats ett vid förhandlingar meHan EFTA
länderna överenskommet tillägg, enligt vilket 
såsom inkomst av fast ,egendom även anses 
inkomst, vilken erhållits såsom vederlag för 
besittning av fast ,egendom eller för rätt till 
besittning· av fast egendom. Häri innefattas 
också uthyrd aktielägenhet i bostadsaktie
bolag. 

De viktigaste kompletteringar som föran
letts av förhandlingarna mellan EF1TA-län
derna ingår i avtalets bestänmuelser om 
dividender (art. 11), räntor (art. 12) och 
royalties (art. 13). Till följd av den interna 
lagstiftningen i Förenade Konungariket fo
gades till huvudregeln i första stycket i ar
rt:rikel 11, som gäller dividender, iett omnäm
nande av 3Jtt di1vic1endirnkomsrber får beskat
tas i det land, där förmåns1t.agaren är bosatt, 
,förut1satrt ·att denne är fakbSlk: äga,re (bene
ficiaJl owner) tiill dem1a dividendförmån. Till
llägget &vser a;t;t förhindra att ·avtailet miss
brukas genom att, när dividend i Förenade 
Konungariket utbetalas till Finland, i enlig
het ITTH~d avtalet 1en låg käU!Silrntrt slm11e upp
bära~ jJ sådana fa11 då dividenden ändå de 
facto skulle stanna i England e1lie.r återgå dit 
v,ia ett tredje J:and. Den skattefot som skall 
,tjlJämpas på dividender motsvarar såsom så
dan .en rätt allmänt tillämpad kutym, som 
im1ebär att källskatten enligt huvudregeln 

kan uppgå till högst 15 % av dividendernas 
sammanlagda belopp, tihl enda1st 5 % därav 
om förmånstagaren är ett bolag som förfoga1'. 

över mirust 25 % av antailet ,röster i det ut
betalande bolaget. Punkt 5 i artikeln 1om di
vidender innehåller också en bestämmelse 
som avser att förhindra missbruk och son~ 
hör samman med den interna lag·st.iftningen 
i Förenade Konungariket. I landets beskatt
ning·spraxis har nämligen förekommit fall, 
där .ett utomlitnds grundat dotterbolag för
värv;at aktiestocken i moderlaget och därefter 
genom en enda dividendutdelning avvecklat. 
det inhemska bolagets under tidigare år hop
bragta reserver och fört ut dem ur landet un
der tillämpning av en avtalsenlig, låg käll
skatt av 5 %. Berörda punkt i avtalet in
skränker tillämpningen av nämnda innehåll
ning av 5 % enbart till sådan dividend som 
utdrelas på vinst, vilken uppstått under de 12 
månader som föregått utdelningen. 

I överenSiS1t.ämmeLse med bestämmelsen om 
mottagare av dividend innehåller punkt 1 
i artikel 12, som berör räntor, ett krav på 
fätt mottagaren ;av ränta bör vara faktisk 
ägare rt.i11 ränteförmånen. Ytterligare må 
nämnas att, som 1en avvfä:eilse från gängse 
kutym det ,land där mottagaren är bosat1t bar 
medgilvi1:s exklusiv beslkattningsrätt. 

I punkt 4 i artikeln om räntor har upp
tagits en ny princip, som uppenbarligen kom
mer 1att införas i också en del andra nya be-
1skattningsa vtal. Det sakliga innehållet i 
denna pumtl utgöres av ett förbud mot dis
kriminering. Vanligen av,taJas därom i en 
särskild artikel. I föreliggande avtal ingår 
bestämmelser härom i artikel 27. En dylik, all
mänt hållen artikel har emellertid betraktats 
som otiHfredsställande. Det har förden
skull ansetts vara nödvändigt att uttala, att 
lagstiftning i 1avt.alsslutande land, vilken be
handlar räntor, som betalas till utländskt 
bolag, icke bör få tillämpas så att sådan 
ränta i0ke 1slmlle godikännas såsom avdrag<Sbar 
när det betalande bolagets skattepliktiga in
komst bestänunes. Frågan v;ar mycket aktuell 
i samband med tillämpningen av 37 § 2 mom. 
lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt in
nan föranögenhetsbe:sJ.mrttningen av aktie
bolag avskaffades. I sådana fall då dotter
bolags gäld hos moderbolaget betraktades så
som kapitalplacering godkändes icke heller 
avdrag av ränta på dylik gäld. Å andra si
dan lnmde det också uppstå :si:tuationer där 

Firulands Banik på grund av vailutaregler~:1g'S
bestämme,lserna ioke hade kunnat god:kanna 
vissa ränteavtail. Enligt rättspraxis godkände 
beskattaren därvid icke he1ler den 'avtalade 
räntan såsom avdragsbar utgift. Det . var 
härvid närmast fråga om valutaregler1~1gs
bestämmelsen om att avtal, som brutlrnn mte 
hade godkänt, var ogiltigt. Med tanke på de 
internationella ielrnnomiska relationerna och 
med hänsyn till den allmänna strävan att 
främja importen 1av utländskt kapital kunde 
stadcrandet ha menliga följder i sådrurn fall 
där ~investerare blev i ekonomi1sk hänseende 
dubbelt beskait1bad för avika1stningen av sitt 
kapital. Den princip som har omfattats i 

0

be: 
rörda punkt och som återkommer 1ocksa i 

\puniktt 4 i art.i;kel 13, ".i'1:1rnn berör royalties, 
ha;r även goclkaruts av F:mlands Bank, emedan 
bestämmelserna inte in1Skränker ba1nkens rätt 
abt bestämma om utförsel av själva avkast
ningarna från '1andet. Pu111M 5 i arti~eln .. in
nehåiller också en ny bestämmelse bll före
byggande av s.k. "tvätt" av obligation, var
med 'avses a,tt oblilgationen säljes <tiU slkat.te
fri,tit samfund några dagar innan rärutelm
pongen avskil jes, varvid säl jaren förbehå1ler 
sig räbt till återköp kort efter det kupong'en 
avsblts. 

I fråga om artikel 13, vilken gäller royal-
ties hänvisas till det som ovan anförts om 
räntor . Beskait:tningsrätt har i 1 punkten i 
artikeln medgivits enbart det land där ägaren 
till royaltyförmånen är bosatt. Bestämmel
sen i 4 punkten i a1~tilrnln mo:t1svarar bestäm
melsen om räntor såtillvida att royalties, som 
utbeta11a;t.s i Förenade Konungariket, under 
de förutsä:ttningar som anförtis i nämnda 
punkt får avdragas när betalarens skatteplik
tiga i:n1komst. beräknas, även om de inte 
skulle betrakrtas såsom royalties enligt den 
interna lagstiftningen. 

Artikel 14, som gäller försäljningsvinst, 
motsvarar i stort sett OEOD-utkastet. Till 
artikeln har fogats en ny punkt 5, som avser 
a:tt förhindra ertt visst kringgående av skatt. 
Den 1som flyttat från det ena avta.11sslutande 
,Jandet :tiill det. andra kan icke efter filyttningen 
i det andra avtalsslutande landet sälja sin 
egendom under åberopande av skattebestäm
mel:serna i si,tt nya hemland förrän efter fem 
år. En bestämmelse med samma innehåll in
går i gällande avtal med Holland och tillgri
pandet av iklaUJsuler 'av detta slag blir a:lilt 
vanbgare i internationella avtal , csärski.lt i 
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sådana fall då det nya hemlandet öv,erhuvud
taget icke beskattar rtillfälilig försäi}jnings
,v~nst eller beskattar den 'a.visevärrt hndrigaro 
än det förra hemlandert. 

Såsom i början redan nämndes beskattas 
både självständigt 1a.rbete och a,rbete, som ut
föres på grund av arbetsavtal, 'enligt huvud
regeln i ÖYerensstämmelse med OEOD: s mo
dellav:tal i det 1l1and där arbct:et UJtförts. 
Också den bestämmelse som rör IJrivata pen
sioner följer veder1tagen mellanfolklig prax.is, 
dock så att bestämmelsen också omfattar hv
ränta. Även artikel 20, som gäller ilöner och 
pensioner för offentliga uppdmg, omfattar 
den godtagna principen om rätrt för det be
fallande ilandet att beskatta dem, 'ehuru be
stämmelsen på grund av den interna ~agstift
ningen i Förenade Konungariil.mt har 'Upp
delats i två delar, av vilka den ena av~er 
Förenll!de Konungariket och den andra Fm
land. För Finlands del har dert varirt påkallait 
wtt i de offentliga pensionerna innefatta 
också pensioner som betalas av offentligrätts
liga samfund. 

Den 1aHt mera aktue1hla frågan om rätten 
att b~ikaitita studerande och praktikaruter be
handlas i artikel 21 i avtalet. och därvid av
sevärt grundliga.re än vad som överenskom
mits i tidigare avtal. Bestämmelsen gäller 
nästa11 1alla studerande och praktikanter och 
medO'er frihet från inkomstskatt icke endast 
i fråcra om understöd från hemlandet, utan 
o01må

0 

beträffande arbete, som utförts i den 
1s1tat där studierna bedrivs, om arbetet hänför 
siO' tiH studierna :eller praiktiiktjänstgöringen 
och vederlaget skäligen kan ,arnses nödvändigt 
för vederbörandes uppehälle och UJtbiilidning. 
Den ovillkorliga maximala tidsgränsen för 
bestämmelserns tiHämpning är fem år, förutom 
i fråga om istipendia:ter, som avses i puntkt 3 
i artikeln, två år. 

I en av de mest centrala artiklarna i av
talet, dvs. artikel 25, vilken berör elimine
ring av dubbelboolrnittning, tiHämpar För
C'nade Konungarikl'"t gobtgörelsemetoden i 
punkt 1 i arbke1n, medan åter Finiland 
i' punkt 2 i artilrnln i överen:sst.ämmelse med 
hittills iakttagen praxi.s tillämpar befnidse
metoden. Förenade Konungariket bevi1ljar en 
cro1t.tcrörelise som motsvarar i Finland enligt 
~ b ' . •. 

finsk lag upP'bur,en :slrntt, för skatt som i F?r-
enade KonungariQrnt up1)bärets för samma m
komst. I punkt 1 b i artikeln beviljar För
ena <le Konnng·8riiket, i Ö-n'rens:stämrnelse med 



4 

sin gängse kutym, avdrag för skatt, vilken 
utgår för dividend, som i Finland bosatt bolag 
betalrut rtihl bo1ag som är bosaitt i För.enade 
Konungariikert, både på grund av lkällskaitt, 
viliken uppburits i Fin!l.and, och dessutom på 
grund av bolag~skatt ål Finiland, vilken erlagts 
av i Finland bosatt bolag. Förutsättningen för 
denna s.k. indirekta gottgörelse är ·ett sådant 
dotiterbo1lagsfö:rihåUancle, där det bo1ag, som 
är bosatt ii Fö·renade Konungariket och som 
mottagit dividenden, äger a'k!tier som medför 
kontroll över minst 10 % av antalet röster i 
det i Finland bosaitta bo1laget och rutit sist
nämnda bolag ·vid tidpurukten för utbetwl
ningen av diJvidenden är befriat från S:katt i 
F~nland för dividender, som det mottagit av 
i Finland bosatt bolag. 

Enligt huvudregeln i punkt 2 a i artikeln, 
vilken berör Finland, befrias skattskyldig 
från att här betala skatt för inkomst som 
har blivirt beskattad i Förenade Konunga
riket. Vedertagen praxis följes också i punkt 
2 b i artikeln, enJigt vilken beloppet av skatt, 
som i Förenade Konungariket erlagts för 
dividend, som lyfts där eller för för
säljningisvinst som beskattats där, skall av
dragas från skatt som påföres i Finland. 
Dessutom är det $käl att anföra, ·atit i enlig
het med punkt 2 c i artikeln är dividender, 
som i Fjnland bosatt bolag erhållit av bolag 
som är bosatt i Förenade Konung.adrnt, 
slrnt.tefria i Fi•nland, under förutisättning att 
de siku11e ha va1'it sikattefria om de hade ut
betalats av ett i Finland bosatt bolag. Denna 
bestämmelse är särskilt betydelsefull därför 
att .enligt 6 § 5 punkten i den nya lagen om 
beska;ttning .av inkomst av näringsverksam
het (360/68) gäller skattefrihet för dividen
der i Finland endast dividender som in
hemska aktiebolag erhållit från inhemskt 
aktiebolag. Den nya avtalsbestärrunelsen ut
vidgar skattefriheten till att beröra även den 
kommunala beskattningen. Det är skäl att 
nämna att ordet "bolag" i avtalstexten även 
avser andelslag. 

Punkit 3 i ovannämnda :a.ritiikel innehåller 
en bestämmelse som är nödvändig på grund 
av Förenade Konungarikets interna ilag\Stift
ning och som ang.er aitit ·vid Wlämpning av 
punkt 1 11 aritiikeiln betra!kitas ,inkomst och för
sä:ljnings·vinst, som en i För·enade Konunga
riiket bosatt person uppbär och som boolrnttas 
i Finland, såsom härröriande från in1komsit
källa i Finland. 

Bland övriga bestämmelser i avtalet må 
ytterligare nämnas artikel 26, som berör av
drag för fysiska personer och som i fråga 
om personliga .lättnader innefattar bestäm
melser som gäller förbudet mot diskrimi
neriing, enligt viihlrn fys:iJSka personer, s·om är 
bosatta i någotdera av de av.talsis1lutande fän
derna, i det andra ilandert är berättigade till 
samma läittnader som sådana medborgare i 
sistnämnda land som icke är bosrutt a i dettn. 
Bestämm:e1serna motsvarar arithlrnl XVIII i 
gällande överensll.mmmelse. Punkt 3 i arti'k~ln 
är tiH innehMlet ny 1och utesluter bevi1ljande 
av lättnader för inkomst, som består enbart 
av dividender, räntor och royalties. 

Artikel 27, som egerntligen är den som 
förbjuder diskriminering, motsvarar i sakligt 
hänseende nästan helt innehållet i OECD
ntlmstet. I punkt 4 i artikeln ingår en defini
tion, som .ansluter sig till stadgandena om 
s. k. slutna bolag i Förena:de Konungarikets 
interna '1agistiftning och anger att Helsingfors 
F·ondböw; eka11 betraktas som sådan 1erkänd 
fondbörs som avses i Förenade Konungari
kets lagstiftning. Detita 'innebär aJt,t bolag, 
vars aktier noteras vid nYJSSnämnda fond
börs , inte i beskattningshämseende skall be
handlas som s1utet bolag. 

Artikel 29, som gäller utbyte av upplys
ningar, .avviker i fråga om sin uppbyggnad 
från gängse kutym, men motsvarar -i stort sätt 
artikel XX ii gäiHande avtal. 

I artikel 31 i avtalet har i fråga om avtalets 
ikraftträdande överenskommits, ·att det för 
Finlands del skall tillämpas på skatteåret 
1968. 

På grund av vad ovan anförts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsform en, 

att Riksdagen måtte besluta god
känna de bestämmelser och f öreskrrif
ter i det avtal för förhindrand e av 
dubbelbeskattning av inkonist <Jch för
mögenhet samt kringgående av skatt, 
som den 17 jitl·i 1969 ingicks i London 
m ellan Finland och Förenade J[onun
gariket Storb1·itannien och Nord-fr
land, vilket kräver R?:ksrlagens·samtycke. 

Emedan nämnda avtal innehåller · bestäm
melser som hör rtiiH uagstif:tningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt tiH antagande 
följande lagförislag : 
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Lag 
· d d · talet med Förenade Konungariket Stor-

om godkännandeNoarvd-Ivr1lsasnad stfao"r g~:r~~~~~e av dubbelbeskattning av inkomst och 
britannien och k tt förmögenhet samt kringgående av s a . 

I .enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelse1,na och föreskr•if,terna i det 
mellan Finlands regering och Förenade Kon
ungarhlrnt '8torbr1tannien och Nor~-Ir_:lands 
regering i London den 17 juli 1969 mga~gna 
vtalet för förhindrande av dubbelbeis~artt

~ing av inkomst och förmögenhet samt iknng-

Helsingfors den 10 oktober 1969. 

O'ående av skatt skall, såvitt de hör till lag
~tiftningens område, vara i kra~t .såsom om 
dem övereruskommit1s. För verksta~1gheten av 
nämnda be:stämme1ser och föresknf~er erfor
derliga närmare bestämmelser utfardas ge
nom förordning. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

iVIinister för utrikesärennena Ahti Karjalainen 
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AVTAL 

mellan regeringen i Förenade Konunga
riket Storbritannien och Nord-Irland samt 
Republiken Finlands regering för förhind
rande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet samt kringgående av skatt. 

Repu~~iken Finlands regering och regerin
gen I Forenade Konungariket Storbr~tannien 
och Nord-Irland, 

vilka önskar ingå ett nytt avtal för förhi,nd
rande av dubbelbeskaittning av inJkomst och 
förmögenhet samt kringgående :av ~kaitt. 

har överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Personligt tillämpningsområde 

Detta avtal tillämpas på personer som 
är bosatta i någondera av de avtalssh~tande 
staterna eller ,i båda statern·a. 

Artikel 2 

I avtalet avsedda skatter 

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

a) I Förenade Konungari!ket Storbritan
nien och Nord-Irland: 

i) inkomstskatten (tilläggsskatten däri in-
hegripen); 

ii) bohgsskatten; och 
iii) skatten på försäljningsvinst. 

b) I Finland : 
1) inkomst- och förmögenhetsskatten: 
ii) kommunalskatten; · 
iii) kyrkoskatten; och 
iv) sjömansskatten. 
2. Avtalet skall likaledes tillämpas på alla 

skatter av samma eller väsentligen likartat 
slag, vilka efter undert1ccknandet aY de-tta 

CONVENTION 

between the Government of the Republic 
of . Finlan~ and the Government of the 
Uruted Kmgdom of Great Britain and 
Northern Ireland for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income and 

ca pi tal. 

The Government of the Republic of Fin
land and the Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland. 

Desiring to conclude a new Conventio~ 
for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to 
taxes on income and capital; 

Ha ve agreed as follows: 

Article 1 

Personal scope 

This Convention shall apply to persons 
who are residents of one or both of the 
Contracting States. 

Article 2. 

Taxes covered 

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

a) in the United Kingdom of Great Brit
ain and Northern Ireland: 

i) the income tax (including su~tax); 

ii) the corporation tax; and 
iii) the capita l gains tax; 

b) in Finland: 
i) the State incomc and capital tax; 
ii) the communal tax; 
iii) the church tax; and 
iv) the sailors' tax. 
2. This Convention shall also apply to 

any identical or substantially similar taxes 
which nre imposed in cither Coritracting· 

avtal i någondera av de avtalsslutande sta
terna påföres utöver eller i stället för de 
för närvarande utgående skatterna. De be
höriga myndigheterna i de båda avtals1::lu
tande staterna skall meddela varandra i 
skattelagstiftningen företagna ändringar. 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

Såframt icke sammanhanget annat påkal
lar, skall i detta avtal: 

a) uttiry0ket "Förenade Konung,arilrnt" 
åsyfta Storbritannien och Nord-Irland jäm
te de områden utanför Förenade Konun
garilket,,s territoriailhav, viUrn enligit interna
tionell rätt och -lagarna om Förenade Kon
ungarillrntJS ikontinenta,lso0lrnl har definierats 
eller ikommer artt definie1~a1S såsom område 
inom vilket Förenade Konungariket må utöva 
sina rättigheter till havsbottnen, det inre där
av samt dessais naturti<Hgångar; 

b) uttrycket "Finland" åsyfta Republiken 
Finland jämte de områden utanför Finlands 
territorialhav inom vilka Finland enligt in
ternationell rätt Mh lagarna om Finlands 
kontinentalsockel må utöva sina rättigheter 
till havsbottnen, det inre därav samt dessas 
naturtillgångar; 

c) uttrycket "medborgare" åsyfta: 
i) i fråga om Förenade Konungarilket aUa 

medborgare i Fö,renade Ifonungarilket och i 
dess kolonier, viililrns ställning såsom medbor
gare härleder sig från deras förhållande till 
Förenade Konunga11iket, samt aJla juridiska 
persooer, sammanslutningar och föreningar, 
vilkas ställning baserar sig på il Förenade 
Konungariket gäUamde rätt. 

ii) ifråga om Finland ,a,lfa fyisi~ka och 
juridiska personer ·med fin~t medborgar
kap, samt sammaruslutningar, förellingar och 
a.~d.ra ~amfund, vilkas ställning baserar sig· 
pa i Fmland gällande rätt; 

d) uttrycket "slmtt i :B'inland" avse i Fin
la~d påförd skatt, på vilken detta avtal med 
~tod. av artikel 2 tillämpas. Uttrycket "skatt 
1

r Forenade Konungariket" avser i Förenade 
h.onungariket påförd skatt, på vilken detta 
avtal med stöd av artikel 2 tillämpas; 
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State after the <late of signature of this 
Convention in addition to, or in place of, 
the existing taxes. The cornpetent authorities 
of the Cont!·acting States shall notify to 
each other any changes which are made in 
their respective taxation laws. 

Article 3 

General definitions 

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

a) the term "United Kingdom" means 
Great Britain and Northern Ireland, in
cluding any area outside the territorial sea 
of the United Kingdom which in accordance 
with internationaI law has been or may here
after be designated, under the laws of the 
United Kingdom concerning the Continental 
Shelf, as an area within which the rights 
of the United Kingdom with respect to the 
sea bed and sub-soil and their natural re
sources may be exercised; 

b) the term "Finland" means the Repub
lic of Finland, including any area outside 
the territorial sea of Finland within which 
in accordance with international law and 
under the laws of Finland concerning the 
Continental Shelf the rights of Finland 
with respect to the sea bed and sub-soil and 
their natural resources may be exercised; 

c) the term "nationals" means: 
i) in relation to the United Kingdom, all 

citizens of the United Kingdom and Colo
nies who derive their status as such from 
their connection with the United Kingdom 
and all legal persons, partnerships and 
associations deriving their status as such 
from the law in force in the United King
dom; 

ii) in relation to Finland, all individuals 
possessing the nationality of Finland and 
all legal persons, partnerships, associations 
and other entities deriving their status as 
such from the law in force in Finland; 

d) the term "Finnish tax" means tax 
imposed in Finland being tax to which this 
Convention applies by virtue of the provisions 
of A11ticle 2; the term "United Kingdom tax" 
means ta.'{ imposed in the United Kingdom 
being ;bax to which this Convention applies 
by virtue of the provisions of Article 2; 
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e) uttrycket "skatt" åsyfta skatt i Fin
land eller skatt i Förenade Konungariket, 
allteftersom sammanhanget kräver; 

f) uttrycken "avtaLsslutande stat" och 
"den andra: avtalsslutande stat en" åsyfta 
Finland eller Förenade Konungariket allt
eftersom sammanhanget kräver; 

g) uttrycket "person" avse fysisk person, 
bolag och annan sammanslutning av personer; 

h) uttrycket "bolag" avise aHa juridiska 
personer och alla sammanslutningar vilka 
i skattehänseende behandlas såsom ju'ridiska 
personer; 

i) uttrycken "företag i avtru1ssh1Jtande stat" 
och "företag i den andra avtalsslutande sta
ten" åsyfta ett företag, som bedr iveis av 
person, som är bosatt i avtalsslutande eller 
den andra avtalsslutande staten, alleftersom 
sammanhanget kräver; 

j) utt ry0kert "behö11ig myndighet" aVJse i 
Finland finansministeriet eller av detta be
fullmäktigad representant, och i Förenade 
Konungariket skatteförvaltningens kommis
sionärer ehler av dessa befullmäktigad repre
sentant. 

2. Då avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal, skall såvitt icke sarrunanhanget annat 
förutsätter, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icl~e i detta avtal annorlunda 
angivits, 'anses ha den betydeilse, som uttrycket 
·har enligt den ifrågava;rande statens fagst:ift
ning rörande sådana 'skatter, som 'avses i detta 
'avtal. 

Artikel 4 

Beskattningsteknisk hemort 

1. Försåvitt icke annat föranledes av 
punkterna 2 eller 3 av denna artikel åsyftas 
i detta avtal med uttrvcket "i avtalsslutande 
stat bosatt person" va:-rje person, som enligt 
vederbörande stats lagstiftning är därstädes 
skattepliktig på grund av bostad, varaktig 
vistelse, plats för företagsledning eller annan 
liknande omständighet; uttrycket avser icke 
fysisk person, som i sagda stat är skatteplik
tig endast om han erhåller inkomst från där
städes belägna källor. Uttryckena "i Finland 
bosatt person" och "i Förenade Konlmgariket 
bosatt person" skall rtolkas i enlighet härmed. 

e.) the _term "tax" means Finnisih tax or 
U111ted Kmgdom tax , as t'he cont ext requires· 

' 

f) the terms "a Contracting State" and 
"the other Confracting State" mean Finland 
or United K·ingdom as the context requires'. 

' 
g) the term "person" comprises an indi

vidual, a company and any other body of 
persons; 

h) the term "company" means any body 
corporate or any entity ·which is treated 
as a body corporate for tax purposes; 

i) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Con
tracting State" mean respectively an en
terprise carried on by a resident of a Con
tracting State and an ·enterprise carried on 
by a resident of the other Contractin(l' 
State; 

0 

j) the term "competent authority" means, 
in the case of Finland, the Ministry of 
Finance or its authorised i~epresentative, 
and in the case of the United Kingdom, thc 
Commissioners of Inland Revenue or their 
authorised representat ive. 

2. As r.egards the application of this 
Convention by a Contracting State any term 
not otherwise defined shall, unless the con
text otherwise requires, have the meaning 
which it has under the Iaws of that Con
tracting State relating to the taxes which 
are the subject of this Convention. 

Article 4 

Fiscal dornicilo 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "resident of a Contracting State" 
means, subject to the pr ovisions of para
graphs 2 and 3 of this Article, any person 
who, under the law of that State, is liable to 
ta~ation therein by reason of his domicile, 
residence, plaee of management or any other 
criterion of a similar nature; the term does 
not include any individual who is liable to 
tax in that Contracting State only if hc 
dcrives income from sources therein. The 
terms "resident of I<1inland" and "resident 
of the United Kingdom" shall be constrned 
accordingly. 

2. Är fysllik p erson i enlighet med be;stäm
n1elserna i punkt 1 av demm artikel bosatt 
i båda avtalsslutande staterna, bestärrunes 
hans ställning enligt följande: 

a) Han anses vara bosatt i den avtalsslu
tande stat , i villren han till sitt förfogande 
har en stadigvarande bostad. Har han till 
sitt förfogande ,en stadigvarande bostad i 
båda stat erna, anses han vara bosatt i den 
avtalsslutan de stat, med vilken han har de 
fastaste personliga och ekonomiska förbin
delserna ( centrmn för livsintr essena) . 

b) Om det icke kan avgöras i vilkendera 
avtalsslut ande stat,en vederbörandes centrum 
för livintressena är beläget, eller om han icfoe 
har stadigvar ande bostad till sitt förfogande 
i någondera staten, anses han vara bosatt 
i den stat där han sedvanligt vistas. 

c) Vistas vederbörande sedvanligt i båda 
staterna eller vistas han iclm sedvanligt i 
någondera av dem, anses han vara bosatt i 
den stat, i vilken han är medborgare. 

d) Är vederbörande medborgare i båda 
staterna eHer är han icke medborgare i nå
gondera av dem, skall de behöriga myndig
heterna i de båda staterna 'avgöra frågan 
genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Är någon annan än en fysisk person 
enligt bestämmelserna i punlrt 1 av denna 
artikel bosatt i båda staterna, skall denne 
anses vara bosatt i den avtalsslutande stat, 
där platsen för dess faMiiska ledning är be
lägen. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

1. Med uttryeket "fast driftistäilile" avses 
i detta 1avtal 1en s tadigvarande plats för af
färsrörelse där företagets verksamhet helt 
eller delvis ut övas. 

2. Såsom fast driftställe arnses särsfoi1Lt: 

a) platsen för för etagets ledning; 
b) filial. 
c) kont~r · 
c1 ) fabrfä:' 
e) verkstad· 

. f ) gruva, stenbrott eller annan plats för 
tillvaratagande av naturtillgångar; 

2 12374/68 
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2. Where by reason of the prov1s10ns of 
paragraph 1 of this Article an individual 
is a r esident of both Contracting States, -
then his status shall be determined in ac
cordance with the following rules: 

a) he shall be deemed to be a r esident 
of the Contracting State in which he has 
a permanent home available to him. If he 
has a permanent home available to him in 
both Contracting States, he shall be deemed 
to be a resident of the Contracting State 
with which his personal and economic rela
tions are closest (centre of vital interests); 

b) if the Contracting State in which he 
has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent 
home available to him in either Contracting 
State, he shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which he has 
an habitu al abode; 

c) if he has an habitual abode in hoth 
Contracting States or in neither of them, 
he shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State of which he is a national ; 

d) if he is a national of both Contracting 
States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall 
settle the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 of this Article a person other 
than an individual is a resident of both 
Contracting States, then it shall be deemed 
to be a resident of the Contracting State 
in which its place of effective management 
is situated. 

Article 5 

Perrnanent establishment 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business in which the busi
ness of the enterprise is wholly or partly 
carried on. 

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

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

traction of natural resources ; 
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g) plats för byggnads- eller installations
arbete, som varar mer än tolv månader. 

3. F ast driftställe ~kall icke anses inne
fatt a : 

a) .användning av utrymmen ·endast för 
lagring, ut ställning eller utlärrmande av före
taget tillhöriga varor ; 

b) innehav av ett företaget til1hörigt varu
lager , avsett uteslutande för lagring, utställ
ning eller utlämnande ; 

c) innehav av •ett företaget tillhör igt varu
lager, avsett uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annat föret ags försorg; 

d) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för inköp ;av 
varor eller införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav av en stadigvarande affärsan
ordning, avsedd uteslutande för att för före
tagets räkning ombesörja reklam, sköta in
formabonsverksamhet, bedriva vetenskaplig 
forskning eller utöva annan liknande verk
samhet av förberedande eHer bit rädande art. 

4. Företag i den ena avtals.slutande staten 
anses ha ett fast driftställe i den andra av
talsslutande staten, om dess v·erksamhet i 
denna andra avtalsslutande stat omfattar 
förmedling av i art1:kel 18 avsedda •artisters 
eller idrottsmäns tjänst.er ; 

5. Person som är ver!ksam 1i avta~sslutan
de stat för ·ett . företag i den andra staten 
men icke är sådan oberoende repr~entant, 
som 1avses i punkt 6 i denna artikel, anses 
såsom ett fast driftställe i den förstnämnda 
staten, om han innehar och i den förstnämn
de staten regelbundet använder sig av full
makt 1att sluta avtal i företagets namn och 
verksamheten icke är begränsad till inköp 
för företagets räkning. 

6. Företag i avtalsslutancle stat anses icke 
ha ett fast driftställe i elen andra staten 
enbart på den grund, att för.etaget idkar 
affärsverksamhet i den andra staten genom 
förmedling av en mäklare, kommissionär 
eller ammn självständig represenfant, om 
dessa personer därvid fullgör uppdrag, vilka 
ingår i deras normala affärsverksamhet. 

g) a building site or construction or 
assembly project which exists for more than 
twelve months. 

3. The term "permanent establishment" 
shall not be deemed to include.: 

a) the use of facilities solely for the 
purpose of storage, display or delivery of 
goods or merchandise belonging to the 
en terp rise.; 

b) the maintenance of a stock of goods 
or merchandise belonging to fö.e enterprise 
solely for the purpose of storage, display or 
delivery; 

c) the maint,enance of a stock of goods 
or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of proc;essing by 
another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpöse of purchas
ing goods or merchandise, or for collecting 
information, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed pla0e of 
business solely for the purpose of adv.er
tising, for the supply of information, for 
scientific research or for similar activities 
which have a preparatory or auxiliary char
acter, for the enterprise. 

4. An enterprise of a Contracting State 
shall be deemed to have a permanent estab
Iishment in the other Contracting State if it 
carries on the activity of providing the servi
ces within that other Contracting State 
of public entertainers or athletes referred 
to in Article 18. , 

5. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting State - other than an agent of 
an independent status to whom the provisions 
of paragraph 6 of this Article apply - shall 
be deemed to be a permanent establishment 
in the first-mentioned State if he has, and 
habitually exercises in that State, an authori
ty to conclude contracts in the name of the 
enterprise, unless his activities are limited to 
the purchase of goods or merchandise for 
the enterprise. 

6. An enterprise of a Contracting State 
shall not be deemed to have a permanent 
establisbment in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general com
mission agent or any other agent -0f an 
independent status, where such persons are 
acting in the ordinary course of their busi
ness. 

7. Enbart den omständig,heten, att 1ett bo
lag i avtalsslutande stat innehar. bestämman
derätten i eller underlyder ett i den andra 
stia.ten bosa:tt bolag eller som utför affärs
tra.nsaktioner i denna andra stat (genom 1ett 
fast driftställe eller annars) skall icke i -0ch 
för sio- medföra att någotdera bolaget be
trakta: såsom ett fast driftställe för det 
andra bolaget. 

Artikel 6 

B egränsning av skattelättnader 

Är iIJ1komst ell'liigi; någon bestämmelse i 
detta avtal he1t eller delvis befriad från skatt 
i Finland och fyisisk pernon •enlig1t den i! För
enade Konungariket gäillande •lagen är sk?"l
dio· -att 1edägga 1Skatt endaist för den del ·av m
ko7nsten som överförts till Förenade Kon
ungariik:~t eller därstädes mottag·its, tillämpas 
i Fiinland skattelärttnad ·enlig.t detta avtal en
dast på den del av rinkoIIIBten, som överfö~·ts 
till Förenade Konungariket eller iTI'o1ttag<t1S 
därstädes. 

Artikel 7 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst av fast egendom må bes:lmttas 
i den avtalsslutande stat, i vilken egendomen 
finnes. 

2. a) Uttrycfoet "fast egendom" skall med 
beaktande av bestä1mnelse.nm i punkt b ha 
den betydelse som uttrycket har enl~gt. gäl
lande lagar i den avtalsslutande stat i VJ.lken 
egendomen finnes. 

b) I uttrycket "fast egendom" in begripes 
dock alltid tillbehör till fast egendom, le
vande och döda inventarier i jordbrulrn- och 
skogsbruksföretag, rättigheter på vilka före
skrifterna i allmän lag angående fast egen
dom äger tillämpning, nyttjanderätt till fas
tighet ävensom rätt till föränderliga eller 
fasta ersättningar för nyttjandet av mineral
fyndigheter källor och andra naturtillgångar. 

' 0 Fartyg och luftfartyg betraktas icke sasom 
fast egendom. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna arti
kel tillämpas såväl på inkomst, som förvär
vats genom omedelbart nyttjande av fast 
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7. The fact that ia company which is a 
resident of a Contracting State controls or 
is controlled by a company which is a resi
dent of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resi
dent of the other Contracting State, or 
which carries on business in that other State 
(whether through a permanent. establish
ment or otherwise), shall not of itself cons
titute either company a permanent estab
lishment of the other. 

Article 6 

Limitation of relief 

vVhere under any provision of this Con
vention income is relieved from Finnish 
tax and, under the law in force in the 
United Kingdom, an individual in respect 
of the said income is subject to tax by 
reference to the amount thereof which is 
remitted to or received in the United King
dom and not by reference to the full amount 
thereof, then the relief to be allowed under 
this Convention in Finland shall apply only 
to so much of the income as is remitted to 
or received in the United Kingdom. 

Article 7 

I noome from immovable property 

1. Income from immovable property may 
be taxed in the Contracting State in which 
such property is situated. 

2. a) The term "immovable property" 
shall subject to the provisions of subpara
grapi1 b) below, be defined ii;i 1accordan?e 
with the law of the Contractmg State m 
which the property in question is situated. 

b) The term "immovable property" shall 
in any case include property access?ry to 
immovable property, livestock and eq~upment 
used in agriculture and forestry, nghts to 
which the provisions of general law respect
ing landed property app~y, usufruc~ of 
immovable property and rights to variable 
or fixed payments as consideration fo_r the 
working of, or the right to work, mmeral 
deposits, sources and other natural resources; 
ships, boats and aircraft shall not be re
garded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 of 
this Article shall apply to income derived 
from the direct use, letting, or use in any 
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egendom, som. på inkomst, vilken erhålles 
geno~1 ut.hyrnmg eller genom varje annat 
nyttJande av fast eo-endom De till" 
.. o • • o · ampas 
aven pa mk.omst., vilken ·erhållits såsom veder-
1~ f~r besi~tni.ng av fast •egendom ellier för 
ratt till b~ittnmg av fast egendom. 

4. Bestammelserna i punkt 1 ocih 3 
~.~nna artikel tillämpas även på inkomst ~~ 
foreta.gs fasta egendom ävensom på inkomst 
av f8:8t egendom, som nyttjas vid utövandet 
av fria yi·ken. 

Artikel S 

Af f ärsinkomst 

1. Inkomst av företag i avtalsslutande stat 
beskattas enbart i denna stat så 'd f" . 
t . t 'cl b ,J.,. ' vi a ore-
a~e i rn eu..nv.er rörelse i den andra state 

f::an ett d~~· beläge: fast dr1f.tstä'He. Bedrive~ 
fo~etaget rorelse pa det nyss angivna sättet 
ma den andra s:t:aten beskatta företagets in~ 
komst, men ·endast den del ida"r·av .co .. 
l .. f" l ' ·11 ' " m ar ian or· ig t1 ' det frusta drif,tsrt;iillet. 

.. 2. B~driver företag i avtalsslutande stat 
rorels.~ i deJ?: andra iavtalsslutande staten från 
ett. d8:r hela~et fast driftställe, skaH i var
dera .s i,a.ten till det fasta driftstället hänföras 
den mk01~:st, som driftstället slmlle ha kun
n~t medf~~a, om det isikuHe ha varit ett frii
staende företag med samma eller J.iilmande 
verks-am~rnt, bedriven under samma eller liik
rrande \T]llko!, samt <l.11iftistä:llet sjä:lvständigt 
av:i1lut~.t affarer med det företag tiH vilket 
dnft'Sltiillet hör. 

. 3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
mkomst skall .. avdrag medgivas för kostnader 
som ~rla~ts for det .~asta driftställets räkning 
( and1 a kostn~der an de, vilka icke skulle 
vara ~v~ragsgil~.a, om driftstället skuUe vara 
e~~ f~istaende fore~::i-g) '..häri inbegripna järn
val .~'-ostna~erna ~or foretagets ledning och 
allmann~ forvaltnmg, oavsett om kostnaderna 
~rlagt~. i den silat där det fasta driftsstället 
ar ·belaget eller annomtädeis. 

~· Vad i punkt :>, av denna artikel före
ski:ives skall ·~meUertid i den mån i avtals
slu;tan~e stat mkoms.t, hänförlig till ett fast 
d~:ftstalle, enligt på lag baserad praxis fast
stallts på gnmdval av en fördelning av före-

other form of immovable property. The 
s~all. a:lso apply to income derived as co: 
siderat10n for the occupation of or the r' h 
to 

. b ig t 
occupy immova le property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 
~ of this Article shall also apply to the 
mcome . from immovable property of an 
enterprise and to income from immovabl 
pro:perty used for the performance of pro~ 
fess10nal services. 

Article 8 

Biisiness profits 

1 .. The profits of an enterprise of a Con
tractmg State shall be taxable only in that 
State. unless the entreprise carries on busi
ness m the other Contracting State through 
a permanent es~ablishment situated therein. 
If the. enterpr1se carries on business as 
aforesaid, ~he profits of the enterprise may 
be taxed m the other State but only so 
much of them as is attributable to th t 
permanent establishment. a 

2. Whe~e an enterprise of a Contracting 
Stat~ carries on business in the other Con
t~·actmg ~tate through a permanent estab
hshment. situated therein, there shall in each 
Contractmg S~ate be attributed to that per
m~nent estabhshment the profits which it 
Irl:ig~1t be expected to make if i-t were a 
distmct and se~ar~te enterprise ·engaged in 
the same . or. similar activities under the 
sam~ or smula~ conditions and dealing at 
~ri~ s length with the enterprise of which 
it is a permanent establishment. · 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be 
all?wed as deductions expenses of the ·enter
pnse ( other than expenses which would not 
be deductible if the permanent establishment 
were a separate enterprise) which are in
curre~ for the. purp.oses of the permanent 
estabhshm:~t, m:ludmg executive and gen
eral ad~imstrative expenses so incurred, 
whether m. the Sta~e in which the perma
nent estabhshment is situated or elsewhere. 

4. In so. far as it has been customary in 
a Contrac~mg State, according to its law, 
to determme the profits to be attributed 
to a permanent establishment on the basis 
of an apportionment of the total income of 

tagets hela inkomst på de olika delarna av 
företaget, icke utgöra hinder för att i denna 
avtalsslutande sta:t den skattepliktiga inkoms
ten bestämnl'es genom ett dylikt brukligt 
förfarande. Fördelningssättet skall likväl här
vid leda till ett resultat, som överenssrtämmer 
med de i denna artikel fastställda princi-

perna. 

5. Inlrnmst skall icke anses hänförlig till 
ett fast driftställe •enbart av den anledningen 
att deit fasta driftstället inköpt varor för 
företagerts räikning. 

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
föregående punkter skall till fast driftstäUe 
hänförlig inlrnmst bestämmas genom samma 
förfarande år från år, såvida icke giltiga 
skäl 1annat föranleder. 

7. Omfattar inlrnmst .sådana poster, som 
behandlas särskilt för sig i andra artiklar av 
det!ta a:vtal, sikmll bestämme:lserna i denna 
artikel icke inverka på för,eskri:Lterna i sagda 

artiklar . 

Artikel 9 

Sjöfart och luftfart 

I avtalsslutande stat bosatt person beskat
tas för inkomS1t av utövande 1av sjöf.ar.t eller 
luftfart endaist i sagda stat, förutom för den 
inkomst, som erhållits av fartygs eller luft
fartygs resor vilka företagits ·enbart till plat
ser i den andra avtalsslu.tande staten. 

Artikel 10 

Associer.ade föret ag 
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~he enterprise to its v~rious parts, nothing 
m paragraph 2 of this Article shall pre
clude that Contracting State from determin
ing ,the profits to be taxed by such an 
apportionment as may be customary; the 
method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be 
in accordance with the principles of this 

Article. 
5. No profits shall be attributed to a 

permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent estab
lishment of goods or merchandise for the 
enterprise. 

6. For the purposes of the preceding 
paragraphs, the profits to be attribut.ed to 
the permanent establishment shall be deter
mined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason 
to the contrary. 

7. Where profits include items which are 
dealt with separately in other Articles of 
this Convention then the provisions of those 
Articles shall dot be affected by the provi-
sions of this Article. 

Article 9 

Shipping and air transport 

A resident of a Contracting State shall 
be taxable only in that Contracting State 
on profits from the operation of ships or 
aircraft other than profits from voyages of 
ships or aircraft confined solely to places 
in the other Contracting State. 

Where 

Article 10 

Associated enterprises 

I fall då, 
a) ett företag i avtalsslutande stat direkt 

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak
ningen av .e;t,t företag i den andra 1avtalsslu
tande staten eller äger del i detta företags 

a) an enterprise of a Contracting State 
participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enter
prise of the other Contracting State; or 

b) the same persons participate directly 
or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con-

kapital, ·eller 
b) samma personer direkt eller indirekt 

deltar i ledningen .eller övervakningen 1av 
såväl ett företag i den ena avtalsslutande 
staten som :ett före.tag i den andra avtalsslu
tande sta:ten eller äger del i båda dessa 
företags kapital, 

o0h om i dessa fall mellan föret.agen ifråga 
i der as kommersiella eller ekonomiska för
bindelser avtalats eller föreskrivits villkor, 

tracting State; 

and in either case conditions are made 
or imposed between the two enterprises in 
their commercial or financial relations which 
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som avviker från dem som skulle ha överens
kommits mellan två av varandra oberoende 
företag, kan den inkomst som skulle ha till
kommit deit ena företaget, om sagda villkor 
icke hiacle funnits, inräknas i detta företags 
inkomst och beskattas i överensstämmelsie 
därmed. 

Artikel 11 

Dividender 

1. Dividender, vilka i avtals.slutande stat 
bosatt bolag <Jrlagi till förmånstagare, som 
är bosatt i den andra avtalsslutande staten, 
må beskattas i denna andra sta:t. 

2. Avtalsslutande stat, i vilken deit utbe
talande bolaget är bosatt, må likväl beskatta 
dividenderna i enlighet med lagstiftningen 
i denna stat, men den sålunda päförda skat
ten får icke överst.ig-a: 

a) 5 procent av dividendernas totalbelopp, 
om den förmånstagande ägaren ~r ett bolag 
(sammanslutning undantaget) , som direkt el
ler indirekt kontrollerar minst 25 procent 
av röstetale:t i det bolag, som utbetalar divi
denden; 

b) 15 procent av dividendernas totalbelopp 
i alla andra fall. 

Bestämmelserna i denna punkt inverkar 
icke på beskattningen av det bolag av vars 
vinst dividenderna utbetalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i 
denna artikel inkomst av aktier eller andra 
rättigheter, vilka utan att vara på slmldför
hållande grundade fordringar medför del i 
vinst, ävensom övrig av bolagsrättigheter er
hållen inkomst, som enligt lagstiftningen i 
den stat där det utbetalande bolaget är bo~ 
satt betraktas såsom av aktier erhållen in
komst, ävensom all annan inkomst (förutom 
ränta och royalty, som med stöd av artikel 
12 och 13 av detta avtal är befriade från 
skatt), vilken enligt lagstiftningen i den 
av:talsslutande stat där det utbetalande bola
get är bosatt, anses såsom bolags dividend 
eller vinstutdelning. 

4. Innehar i 1avtalsslutande stat bosatt 
förmånstagande ägare av dividend i den 
andra avtalsslutande staten, där det bolag 
som erlägger dividenden är bosatt, ett fast 
driftställe och de rättigheter som utgör grun-

differ from those which would be made 
between independent enterprises, then any 
profits which >vould, but for those con
ditions, have accrued to one of the enter
prises, but, by reason of those conditions 
have not so accrued, may be included i~ 
the profits of that .enterprise and taxed 
accordingly. 

Article 11 

Dividends 

1. Dividends paid by a company being 
a resident of a Contracting State which are 
beneficially owned by a resident of the 
other Contracting State may be taxed in 
that other State. 

2. However, such dividends may also be 
taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a 
resident, and according to the law of that 
State, but the tax so charged shall not 
exceed:_ 

a) 5 per cent of the gross amount of the 
dividends if the beneficia1 owner is a com
pany ( excluding a partnership) which con
trols directly or indirectly at Jeast 25 per 
cent of the voting power of the company 
paying the dividends; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxa
tion of the company in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article means income from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating 
in profits, as well as income from other 
corporate rights assimilated to income from 
shares by the :taxation law of the State of 
which the company making the distribution 
is a resident and also includes any other 
item ( other than interest or royalties re
lieved from tax under the provisions of 
Article 12 or Article 13 of this Convention) 
which, under the law of the Contracting 
State of which the company paying the 
dividend is a resident, is treated as a divi
dend or distribution of a company. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 
2 of this Article shall not apply if the 
beneficial owner of the dividends, being a 
resident of a Contracting State, has in the 
other Contracting State, of which the 'com-

den för utbetalning av d~vid~nden ha~ direkt 

1band med detta dr1ftstäHes 'fllffarsverk
sa~het skall bestämmelserna i punkt 1 oc:h 
~av d~nna arti'l~el icJke itill~ämp~. I d etta fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 8. 

5. Äger i avtalsslutande stat bo~~tt mot
tagare .av dividend . 10 p.r~cent € er mer 
sådana aktier för vilka d1v1dend u~betalas, 
berör d en i punikt 2 av denna ·~rt,i1kel av-

dda la···ttnaden icke dividender till elen del 
se · f'l t dessa kunnat utbetalas endast. ::v m ar er 
eller annan inkomst som det d1v1d~nd b~ta
lande bolaget erhållit ounder ~~ t1dsp~;1oc1, 
som utgått mi'll'st 12 manader fore den rele
vanta dagen". I denna punkt avser .. u:tt:3rc
ket "relevant dag" den dag, d~ ~enJormai:-.s
tagande ägaren av div~d0nden i .s1t~ ago erholl 
10 procent eller mer av de ifragavarande 
aktierna. 

Denna artikel tillämpas icke om ~en för
månstagande ägaren av divi~end påvisar,_ att 
aktierna anskaffats av bona flde kommersiella 
skäl och icke huvudsakligen i syf~e att er
hålla den förmån denna artikel erbJuder. 

6. Erhåller i avt.alsslutande stat bosatt 
bolag vinst -eller inkomst från den andra 
avtalsslutande staten, får denna andra stat 
iclm påföra skatt på av bola~et l~~betalade 
dividender vilka person, som rnke ar bosatt 
i den and;a staten, äger såsom förmånst~ga
re, ej heUer påföra bolagets outdelade vmst 
skatt även om de erlao-da dividenderna eller 
de dutdelade vinstmedlen helt eller delvis 
utgör·es av vinst .eller inkomst, som influtit 
i denna andra sitat. 

Artikel 12 

Räntor 
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pany paying the .dividends is a resident~ a 
permanent estabhshment and the holdmg 
by virtue of which the dividends are .paid 
is effectively connected with a busmess 
carried on through that permanent tstab
lishment. In such a case, the provisions of 
Article 8 shall apply. 

5. If the beneficial owner of a dividend 
being a resident .of a Contracting State 
owns 10 per cent or more of th~ .class ~f 
shares in respect of which the d1v1clend is 
paid then the relief fr?m ta~ provided for 
in paragraph i of tlns Article shall n~t 
apply to the dividend to the extent that .1t 
can have been paicl only out of profits 
which the company paying the dividend 
earned or other income which it received 
in a period ending twelve months or more 
before the relevant da:te. For the purposes of 
this paragraph the term "relevant d~t.e" 
means the date on which the beneficial 
owner of the dividend became the owner of 
10 per cent or more of the class of shares 
in question. 

Provided that this paragraph shall ~~t 
apply if the beneficial owner of the ~1v1-
dend shows that fäe share.s were acqmred 
for bona fide commercial reasons 3:nd not 
primarily for the purpose of securmg the 
benefit of this Article. 

6. Where a company which is a resident 
of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, 
that other State may not impose any tax on 
the dividends paid by the company and 
beneficially owned by persons who ~re not 
residents of that other State, or subJect the 
0ompany's undistributed profits to a. ~ax on 
undistributed profits, even if the d1v1d en?s 
paid .or the unclistributed ~rofits co!1~1st 
wholly or partly of profits or mcome ansmg 
in that other State. 

Article 12 

Interest 

1. Interest derived and beneficially owned 
by a resident of a Contracting State shall 
be taxable only in that State. . . 

1. Ränta, som i avtalsslutande stat bosatt 
person erhåller och i egensl"ap .av förmåns
tagare äger , beskattas endast i denna . stdat. 

2. Med uttrycket "ränta" avses i enna 
artikel inkomst av värdepapper som utfär
dats av stat.en, av obligationer eller deb~n
tures även, d å desan:n2Cna utfärdats moit m 
teckningssäkerhet eller då till dem ansluter 

2. ·The term "interest" as used m tlns 
Article means income from Government 
securities, bands or debentures, whether or 
not secured by mortgage and whether or 
not carrying a right to participate in prof-
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sig rätt till andel i vinst, samt av varje annat 
slags fordran ävensom all .aruian inkomst, 
vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, 
från viLken inkomsten härrör, jämställes med 
inkomst av försträckning. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna 
artikel tillämpas icke om i avtalsslutande 
stat bosatt mottagare av rän:ta i den andra 
av.talsslutande staten innehar ett fast drift
ställe, och den fordran av vilken räntan 
härflyter har direkt samband med detta 
driftställes affärsverksamhet. I detta fall 
tillämpas bestämmelserna i artikel 8. 

4. Utan hinder av punkt 6 1av denna ar
tikel skall bestämmelse i avtalsslutande stats 
lagstiftning som under vissa förutsättningar 
eller utan sådana berör enbart till annor
städes bosatt bolag er lagd ränta eller endast 
räntebetalningar mellan bolag, som är sam
mankopplade, icke tillämpas så ~tt dy-lik till 
i den andra avtalsslutande staten bosatt bo
lag erlagd ränta skulle lämnas obeaktad så
som avdrag vid fastställandet av den skatte
pliktiga iinkom\S\ten för det bolag som erlagt 
räntan. 

5. Den i punkt 1 a·v denna artikel avsedda 
befrielsen från skatt tillämpas icke på ränta 
på någon s10m helisrt fordringsrätt, som salu
bjudes på börsen, om ägaren till ränteförmå
nen 

a) icke för den erlägger skatt i den avtals
slutande stat i vilken han är bosatt; och 

b) säljer (eller uppgör försäljningsavtal 
över) fordringsrätt på vilken räntan influtit, 
inom tre månader räknat från den dag då 
han förvärvat fordringsrätten. 

6. Överstiger på grund av särskilt förhål
lande mellan betalaren och den förmånsla
g·ande ägaren 1eller mellan dem båda och 
tredje person det erlagda räntebeloppet, med 
beaktande av den skuld räntan baserar sig 
på, det belopp, som skulle ha avtalats mellan 
betalaren och ägaren till förmånen om dylikt 
särnkilt förhållande 1icke skulle ha förelagt, 
tillämpas bestämmelserna ·~ denna artikel en
dast på det sistnämnda beloppet. I sådant 
fall besilmttas den överskjutande delen enligt 
lagarna :i vederbörande avtalsslutande stat 

its, and other debt-claims of every kind as 
well as all other income assimilated to in. 
come from money lent by the taxation law 
of the State in which the income arises. 

3. The provisions of paragraph 1 of this 
Article shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a 
Contracting State, has in the other Con
tracting State a permanent establishment 
and the debt-claim from which the interest 
arises is effectively connected with a · busi
ness carried on through that permanent 
·establishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shall apply. 

4. Without prejudice to the provisions 
of paragraph 6 of this Article, any provision 
of the law of one of the Conitracting States 
which, with or without any further require
ment, relates only to interest paid to a non
resident company, or which relates only to 
interest payments between interconnected 
companies with or without any further 
requirement, shall not operate so as to 
require such interest paid to a company 
which is a resident of the other Coutracting 
State to be left ont of account as a deduc
tion in computing the taxable profits of the 
company paying the interest. 

5. The exemption from tax provided for 
in paragraph 1 of this Article shall not 
apply to interest on any form of debt-claim 
dealt in on a stock exchange where the 
beneficial owner of the interest: 

a) does not bear tax in respect thereof 
in the Contracting State of which it is a 
resident; and 

b) sells ( or makes a eon tract to sell) the 
clebt-claim from which such interest is de
rived within three months of the date on 
which such beneficial owner acquired such 
debt-claim. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the beneficial owner 
or between both of them and some other 
person, the amount of the interest paid, 
having regard to the debt-claim for which 
it is paid, exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and 
the beneficial owner in the absence · of such 
relationship, the provisions of this Article 
shall apply only to the last-mentioned 
not apply if the debt-claim in respect of 
the payments shall remain taxable acC'ording 

111ed beaktande av övriga bestämmelser i .detta 
avtal. 

7. Bestämmelserna i dl:lma artikel tilläm
pas icke om f.ordringsrä_~ten !ör vilken ränt.a 
erlägges, skapats eller overforts huvudsakh
o·en i syfte att komma i åtnjutm1de av den 
i denna ant:ilkel avsedda förrn.ånen och icke 
bona. fide av kommersiella orsaker. 

Artikel 13 

Royalty 

1. Royailty, som i avta1sslUJtand~ stat bo
saitt person mottagit ,eller som tiUkommer 
denne som ägare itiU royaltyförmånen, be
skattas endast i sagda strut. 

2. l'vied uttrycket "royalty'' avses i de.~rna 
adil\iel varje slag av betalning, som uppba~·~s 
såsom ersättning iför nyttjandet av ~Uer .. for 
rätten att nyttja upphovsrätt till htterara, 
konstnärliga eller vetenskapliga :'.erk (däri 
inbegripet biograffilmer samt . ~1lmer .. och 
band avsedda för radio- och teleVls10nsutsand
ningar )., patent, varumärke, mönste:; 'eller 
model, r itning, hemligt rece:pt ene:: t1llv·erk
ningsanvisning ävensom _for: nyttJ~ndet av 
eller för rätten att nytt.Ja mdus:tnell, kom
mersiell eller vetenskaplig utrustning· eller 
för upplysningar om erfarenhetsrön ~v in
dustriell, kommersiell eller w~tenskaphg na
tur. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 av denna ar
tikel tillämpas icke om den som är bosatt i 
avtalsslutande stat ·och är ägare tiH roywlty
förmånen innehar ett fast driftställe i den 
andra avtalsslutande staten och rätten eller 
egendomen som royaltyn baserar s;ig på tår 
i direkt samband med .den affärsverksamhet 
som bed1iives })å det fasta dr,iftisrt:ället. I detta 
fall t.iUämpas bestämme1serna i artikel 8. 

-1. Utan hinder av punkt 5 av denna iar.ti
kel skall bestämmelserna i avtalsslutande 
stats lagstiftning, enligt vilka av bolag er
lagt royalty såsom utgörande utdelning av 
vinst ej skall beaktas som avdrag vid uträk
nandet av bolagets skattepliktiga inkomst, 
icke Wlämpas på royalties, som skall erläggas 
till person, bosatt i den andra avtalsslutande 
staten. Det ovan sagda skall icke tillämpas 
JJå royalties, vilka i elen andra av'talsslutande 
~taten bosatt bolag erhållit eller äger i egen
~kap av förmånstag·ape, då 
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to the law of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of 
this Convention. 

7. The provisions of this Article shall 
not apply if the debtclaim in respect of 
which the interest is paid was . created or 
assigned mainly for the purpose of taking 
advantage of this Article and not for bona 
fide cornmercial reasons. 

Article 13 

Royalties 

1. Royalties derived and beneficially 
owned by a resident of a Contracting State 
shall be taxablc only in that State. 

2. The term "royalties" as used in this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the 
rio·ht to use any copyright of literary, 
ai~istic or scientific work ( including cine
matograph films, and film~ or tapes for 
radio or television broadcastmg) , any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret 
formula or })rocess, or for the use of, or the 
r·io·ht to use industrial, commercial or sci-"' ) . 
entific equirnent, or for informat10~ C?I_1-
cerning industrial, commercial or scientific 
experience. 

3. The prov1s1ons of paragraph 1 ,of this 
Article shall not apply if the beneficial 
owner of the royalties, being a resident of 
a Contracting State, has in the other Con
tracting State a permanent establishment 
and the right or property giving rise to the 
i·ovalties is effectively connected with a 
h1,{siness carriccl on through that permanent 
esta blishment. In such a case, the provisions 
of Article 8 shaU apply. 

4. Without prejudice to the provisions of 
paragraph 5 of this Article, any provision of 
the law of a Contracting State which requires 
royalties paid by a company to be left ont of 
accom1t as a deduction in cornputing the 
company's taxable profits as being a distribu
tion shall not operate in relation to royalties 
paid to a resident of thc obher Contracting· 
Staite. The preceding 8entence shall not 
however apply to royalties derived and bene
ficially owned by a company which is a resi
dent of that other Contracting State where: 
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a) samma p er;;oner direkt elLer indirekt 
deltar i ledningen ·eller övenakningen av det 
bolag som lltbetalar royalt~r och det bolag 
som i egenskap av ägare till roya:ltyförmånen; 
och 

b) över 50 procent av röst8talet i det bo
lag, som i egeil'srkap av förmånstagare äger 
royaltyn, direkt eller indirekt kontrolleras 
a,v person eller personer bosatta i elen avtals
slutande stat där det bolag som utbetalar 
rnyaltyn är bosatt. 

5. :B'öranleder särskilt förhållande mellan 
utbetalaren och ägaren till i~oyaltyförmånen 
'3ller mellan dem båda och tredje person att 
det utbetalade royaltybeloppet, med be
aktande av det nyttjande, den rättighet el
ler den upplysning, för vHken r oyaltyn er
lägges, överstiger det belopp som 1S1kulle ha 
avtalats mellan utbetala.ren och ägaren till 
royaltyförmånen, om dylikt förhål:lande icke 
hade förelegat, skall bestämmelserna il denna 
a11tikel gälla endas.t det sist avsedda beloppet. 
I dylikt fall skall det överskjutande belop
pet beskat1tas i enl ighet med fagstif·tniingen 
i vederbörande avta1sslutande stat med iakt
t1agande av övriga besrtämmelser i• detta avtal. 

Artikel 14 

Försäljningsvinst 

1. Vinst på grund av överlåtelse av i ai·
tikel 7 punkt 2 avsedd fast egendom må be
skattas i den avtalsslutande stat i vilken 
egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egiendom, som är att hänföra till driftkapi
talet i ett fast driftställe, vilket ett företag i 
avtalsslutande sta:t innehar i den andra 1av
talsslutande staten, eller av lös egendom, som 
är aitt hänföra till en stadigvarande affärs
anordning över vilken 1en person bosatt i 
avtalsslutande stat förfogar i den andra aT
talsslutande staten för utövande ~v fritt yrke, 
däri inbegripen vinst genom överlåtelse av 
dylikt fas.t dr.iftstäUe (särskilt för sig eller 
i samband med överlåtelse av hela företaget) 
eller av dylik stadigvarande anordning, må 
beskattas i denna andra stat. 

3. Utan hinder .av bestämmelserna i punkt 
2 av denna artikel beskattas vinst som. i av
talsslutande stat bosatt person erhållit m1 
överlåtelse ·av fartyg eller luftfartyg, vilka 
användes i internationell trafik ävensom aY 

a) the same pernons participate directly 
or indirectly in the management or control 
of the company paying the royalties and the 
company beneficially owning the royalties · 
and · ' 

b) more than 50 per cent of the voting 
power in the company beneficially owning 
the royalties is controlled directly or indi
rectly by a person or persons resident in 
the Contracting State in which the company 
paying the royalties is resident. 

5. \Vhere, owing to a special relationship 
between the payer and the beneficial owner 
or between both of them and some other 
person, the amount of the royalties paid, 
having re.gard to the use, right or infor
mation for which they are paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon 
by the payer ·and the beneficial owner in 
the absence of such relationship, the provi
sions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In that case, the 
excess part of the payn~ents shall remain 
taxable according to the law of each Con
tracting State, due regard being had to the 
other provisions of this C<:mvention. 

Article 14 

Capital gains 

1. Capital g-ains from the alienation of 
immovable property, as defined in para
graph 2 of Article 7, may be taxed in the 
Contracting State in which such property 
is situated. 

2. Oapital gains from the alienation of 
movable property forming part of the busi
ness property of a permanent establishment 
which an enterprise of a Contmcting State 
has in the other Contracting State or of 
movable property pertaining to a fixed base 
available to -a resident of a Contracting 
State in the other Contracting State for 
the purpose of performing professional 
services, including such gains from the 
alienation of such a permanent establish
ment ( alone or together with the whole 
enterprise) or of such a fixed base, may be 
taxed in the other State. 

3. Notwithstanding the provisions of para
graph 2 of this Article, capital gains derived 
by a resident of a Contracting State from the 
alienation of ships and aircraft operated in 
international t1~ffic and movable property 

lös egendom, som är .att hänföra till använd
ningen av sådana fartyg eller luftfartyg, 
endast i denna avtalsslutande stat. 

4. Vinst på grund av överlå:telse av ,all 
annan än i punkterna 1, 2 och 3 . a-".sedd 
emendom beskattas endast i dem stat. 1 y1 Jkcn 
Ö~'erlåtn,ren är bosatt. 

5. Bestämmelserna i punkt 4 a.v denna 
artikel inverkar icke på ~ytalsslut.ande st1ats 
rätt att i enlighet med sma •egna lagar be
skatta vinst av överlåtelse . av ·egendom ax 
vilket slag som helst, som i den andra 1:1T

t alsslutande staten bosatt sådru1 fysisk per
son erhållit, som Yarit bosatt i ~len f?rst
nämnda avtalsslutande staten vid nagon 
tidpunkt under de närmaste fem åren, vilka 
föregått överlåtelsen. 

Artikel 15 

Självständigt v ersonligt arbete 

1. Inkomst som förv~irvacts av en i avta1s
slutande stat 'bosatt person g.enom u'tövande 
av fritt yrke eller annan därmed jämförbar 
självständig verksamhet, sk~ l b~Slkattas en
dast i denna stat, om han icke i den andra 
a.vtalsslutaJ1(1e staten har en stadigvarande 
anordning, som regelmässigt står till hans 
förfogande för utövandet av verksamhe~en. 
Har han en sådan stadigvarande anordnmg, 
må den del av inkomsten, som är hänförlig 
till denna anordning, beskattas i denna andra 
stat . 

2. Uttrycket "fritt yrke" innefatta.r spe
ciellt själv,ständig verksamhet av vetenskap
lig, föterär, konstnärlig, pedagogisk eller 
undervisningsmässig art samt självständig 
verksamhet såsom ·lä1rnr0, advokat, ingenjör 
arkit.ekt, tandläkare och revisor. 

Artikel J 6 

T rr:rb etsa.vtalsf örhållcmd!J iitf ört adJ P. t e 

1. Om icke annat föranledes av bestäm
melserna i artiklarna 17, 19, 20, 21 och n 
av detta aYtal, skall löner, arvoden och nnc1ra 
liknande veder.}ag, som person bosait~ i av
talsslutande stat uppbär för personl1g1; ar
bete, beskattas endast i denna s:tat, såvida 
icke arbet•et utförts j den andra avtalssln
tande staten. Har arbetet utförts i den andra 
~taten, må vederlaget härför beskattas i den
na andra stat. 
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p ertaining to the opei·ation of such ships and 
aircraft shall be taxable only in that Con-
tracting State. . . 

4. Capital g·ains from the alienation of 
any property other than those mentioned 
in paragraps 1, 3 and 3 of this Article shall 
be taxable only in the Contracting State of 
which thc alienator is a resident. 

5. The prov1s10ns of paragraph 4 of 
this Article shall not affect the right of a 
Contracting State to levy according to its 
own law a tax on capital gains from the 
alienation of any property derived by an 
individual who is a resident of the other 
Contracting State and has been a resdient 
of the first-mentioned Contracting State at 
any time <luring the five years immediately 
preceding the alienation of the property. 

Article 15 

I·ndependent personal services 

1. Income derived by a resident of a 
Contracting State and has been a resident 
services or other independent activities of a 
similar character shall be taxable only in 
that State unless he has a fixed base regu
larly available to him in the other C?n
tracting State for the purpose of p~rformmg 
his activities. If he has such a fixed base, 
the income may be taxed in the oth~r Coi:
tracting State but only so much of it as is 
attribntable to that fixed base. 

2. The term "professional services" in
cludes ·especially independent scientific, lit
crary, artistic, educational or teaching .a~t~v
ities as well as the independent activ1ties 
of physicians, lawyers, engineers, architects, 
dentists and accountants. 

Article 16 

Ernploynients 

1. Subject to the provisions of Articles 
17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and 
other similar remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect 
of an ernployment shall be taxable only in 
that State nnless the employment is exer
cisecl in the other Contracting Sta.te. If the 
employment is so exercised, such remunera
tion as is deri ved therefrom may be taxed 
in that other Stat e. 
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2. Oberoen~le av bestämmelsema i punkt 1 
av denna artikJel skall vederlag, som i av
talsslutande s~~t ~osatt person uppbär för 
arbete som utforts i den andra avtalsslnt•ande 
staten , beska:ttas endast i förstnämnil a stat 
on1: , 

a) den som uppbär vederl.aget vistas i elen 
andra staten under en tidsperiod eller perio
der, som sammanlagt icke överstiger J 83 c1<1-
gar under skatteå1,et i fråga ; och 

b) vederlag~t betalas a v eller på nppdrao
av en arbetsg1vm'e, som ej är bosatt i denn~ 
:mdra stat, och 

c) vederlaget ej såsom omkostnad belas
tar ett. fast driftställe el] er en stadigvarande 
anordn111g, som arbetsgivaren har i denna 
andra stat. · 

3. Utan. hinder av stadgandena ovan i 
denna artikel må 1nederlag för personliot 
arbete, som: ~ttförts ombord på fartyu ·ell~r 
luftfartyg I 111ternationell trafik, besk~ttas i 
den avta.lsslutande stat i vilken de 

b
.. . .. 

1 
, . n som 

~lpp ar 111ta d ·erna av fartygets eller lnft
rartygets verksamhet är bosatt. 

Artikel 17 

Styrelsearvoden 

Styrelse~_rvoden eller liknande vederlag, 
·som uppbares av pernon, bosa;t.t i avtaJsshl
tancle stat i egenskap av styre1seledamot i 
bolags styrelse eller förvaltningsorgan i den 
andra a:rtalsslutande staten, må beslmttas i 
denna srntnämnda stat. 

Artikel 18 

lfonstnärer och i:drottsmän 

1 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
,5 elle: 16 av detta avtal må inkomst som 

1;_rofes~10nella konstnärer, såsom skåclesp,elar1e, 
f~Imskaclespelare, radio- eller televisionsar-
1~~ter o~~h musiker ävensom idrottsmän föT
:·arvar .1 denna sin yrkesutövning, beskaUas 
.1 den avtalsslutancle stat, i villren denna verk
samhet utöva.ts. 

Artikel 19 

Pensione1· 

1. Om _icke annat föranledes aY bestäm
melserna : punikterna 1 och 2 av arti~rn·r 20. 
skall p~n~~oner och andra liknande vederla; 
samt lrvranta, .som aY en i avtnl sslutand~ 

2. N otwithstanding the prov1s1ons of 
agraph 1 of this Article remuneraPt_ar-
1 . cl b . ' ) 1011 
~ enve Y a resident of a Contracting State 
m respect of 1an employment ·exercised · 
the o~lrnr Con:racting State shall be taxab\~ 
only m the first-mentioned State if: 

a) the recipient is present in the oth , 
St t f · d · ei '.-- a e or a peno or periods not exceedin 
m the aggregate 183 days in the fiscal yea~ 
concernecl; and 

b) the remuncra tion is paid by, or on 
behalf of, an employer who is not a resident 
of the other S ta te; and 

c) the remuneration is not borne by 
pe1~manent esta blishment or a fixed bas: 
wh1ch the emp1oyer has in the other State. 

. 3. Notv".ithsta~cling the preceding provi
s10ns of th1s Article, remuneration in respect 
o~ a~. emplo_:ym~mt exe~cised aboard a ship 
01 au~raft 111 mternat10nal traffic may be 
taxed 111 tl~e. Contracting State of which the 
p_erson denv1~g the profits from the opera
t10n of the slup or aircraft is a resident. 

Article 17 

Directors' f ees 

. Directors' fees and similar payments de
~·1ve~ by a resident .of a Contracting State 
111 h~s capacity ;:is a member of the board 
of chrectors of a company which is a resi
dent of the other ContractinD' State may 
be taxed in that other State. 

0 

Article 18 

Artistes ccnd athletes 

Notwithstanding the provisions of Articles 
15_ and 16, income derived by public enter
t,au~ers, such . a_s theatre, motion picture, 
racho or telev1s10n artistes, and musicians, 
?1:d by athletes, from their personal activ-
1~1es as such may be taxed in the Contrac
t111g . State in which those activities are 
exereised. 

Article 19 

Pensions 

1. Subject to the provisions of paragraphs 
1_ a_nd 2 of Article 20, pensions and other 
snmlar remuneration paid in consideration 
of past employrnent to a resident of a Con-
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stat bosatt person uppbäres med anledning 
av tidigare ·anställning, beskattas endast i 
<l.enna stat. 

tracting State and any annuity paid to 
such a resident shall be taxable only in 
that State. 

2. Uttrycket "livränta" avser iett fastställt 
belopp, som skall utbetalas periodiskt på 
fastställda tider under vederbörandes hela 
livstid eller under annan angiven eller fast
ställbar tid!Speriod och dom U1tgår på grund 
av en förpliktels•e att verks'tälla dessa utbe
talningar såsom ersättning för ett där,emot 
svarande vederlag i penningar eller pennin-
gars värde. 

Artikel 20 

Offentliga nppclrag 

1. Vederlag och pensioner, som erläggie.s av 
Förenade Konunga.11iket1S ,eller No1~d-Idands 
aillmänrra medel eller ur lokaila myndigheters 
inom Förenade Jfonungar~lrnt follder till fy
si1sk person 1på grund av rtjärns•ter som denne 
i eg.eniSkap av tjänsteman c1itfört för För
enade Konungarikets eller Nord-Irlands re
gering eller för laka:l myndighet inom För
enade Konungariket, beskattas endast i För
enade Konungariket, förutom i dett fall att 
den fysiske personen är finsk medborgare 
utan art:rt s1amtidigt vara medborgare i För
enade Konungariket. 

2. Vederlag och pen,;;ioner, som av Fin
land, dess lokala myndigheter eller o.ffent
ligträttsligt samfund i Finland tillhöriga 
nredel eHer fonder .erlägges trn fysiisk per.son 
på grund av tjänster som denne i egenskap 
av 'tjänsteman urt.fö:d för Finlands regering, 
dess lokala myndighet eller offentligträtts:J.igt 
samfund, ·beskaitJtas enclasrt i Finland, förut
om i det fa11 at1t den fysiske pemonen är 
medborgare i Föreniade Konungariket utan 
att samti1digt va-ra. fäJ.slk medborgare. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 av 
denna artikel tillämpas icke på vederlag el
ler pensioner för tjänster i samband med 
närings- eller a.ffärsverksarn het. 

Artikel 21 

Studerande 

1. Fyisi:sk person, bosatt 1i ·avta·ls~1lutande 
stat omedelbart före sin vistelse i den andra 
avtal~s1utande staten skaH, då 'ban .tillfällåg.t 
1istas i denna andra a;v.tcailsslutande ,~.tat ·en
ba rt: 

2. The term "annuity" means a stated 
sum payable periodically at stated times 
dnring life or <luring a specified or ascer
tainable period of time under an obligation 
to make the payments in return for ade
quate and full consicleration in money or 
money's worth. 

Article 20 

Governrnental functions 

1. Remuneration or pensions paid out of 
public funds of the Unitecl Kingdom or 
Northern Ireland or of the funds of any 
local authority in the United Kingdom to 
any individual in respect of services render
ed to the Government of the United King
dom or Northern Ireland or a local authority 
in the Unitecl Kingdom in the discharge of 
functions of a governmental nature, shall 
be taxable only in the United Kingdom 
unless the individual is a Finnish national 
without also being a United Kingdom na-

tional. 
2. Remuneration or pensions paid by, or 

out of funds createcl by Finland or a local 
authority or public community thereof to 
any individual in respect of services ren
dered to the Government of Finland or a 
local authority or public community thereof, 
in the discharge of functions of a govern
mental nature, shall be taxable only in Fin
land unless the individual is a national of 
the United Kingdom without also being a 
Finnish national. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 
2 of this Article shall not apply to remu
neration or pensions in respect of services 
renclerecl in connection with any trade or 
business. 

Article 21 

Students 

1. An individual who is a resident of a 
Contracting State immediately before his 
visit to the other Contracting State and who 
is temporarily present in that other Con
tracting State solely : 

I 

I 
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a) såsom studemnde vid universit et, hög
skola, skola eller anrran undervisningsanstalt; 
eller 

b) såsom praktikant inom ·affärsbranschen, 
indus.trin, jord- eller skogsbruket; eller 

c) såsom nwbtagare .av stipendium, under
stöd ·eller bidrag från re1igiös, Yälgörenhe.ts
vetenskaplig eHer pedagogi~k organisation i 
huvudsakligt syfte att idka studier; 

icke beskattas i rlen <indra aYtaJi:;,slut<in<lc 
staten: 

i) för belopp, vilka han från utlandet mot
tagit för sitt uppehälle, sina studier eller 
utbildning; 

ii) för stipendium, understöd eUer bidrag; 
eller 

iii) för vederlag för i denna andm stat 
utfört arbete, om arbetet är hänförligt till 
hans studier eller pra:ktik eller om veder
laget inflyter av förtjänst som bör anses 
skäligen nödvändig för hans uppe.häHe och 
utbildning. 

2. I punkt 1 av denna artikel avsedda 
förmåner är i kraft endast så lång tid som 
förverkligandet a.v vistelsens syfte rimligtvis 
eller sedvanligt kan anses kräva. Under inga 
omständigheter får någon åtnjuta i sagda 
punkt a'"sedda förmåner under en fängre tid 
än fem år. 

3. Fysisik per.son, som är .eHer s0m omedel
bart före sin vistelse i .avtalsslutande stat 
var bosatt i den andra avtalsslutande staten 
och som befim1er sig i förstnämnda stat så
som mottag1are :av stipendium, underntöd 
eller bidrag av religiös, välgövenhets-, veten
skaplig eller pedagogisk organisation i syfte 
att under högst två års tid huvudsaldig·en 
lttföra forskningsarbete, skall icke i den först
nämnda avtalsslutande staten beskatt.as för 
1<tipendiet, understödet ieller bidraget. 

Artikel 22 

Lämre 

Pro.fessor eller lärare, som vistas i avtals
sl u tande stat under en peri.od 1av högst :två 
år för att · där undervisa vid universitet, hög
skola, skola eller annan undervisningsansta:lt 
i denna avtalsslutande stat och 1som är eller 
omedelbart före vistelsens början var bosatt 
i den andva avta1sslut.ande staten, beskattas 

a) as a student at a university, college 
school or other educational institution; 0; 

b) as a business, technical, ·agricultural 01· 
forestry apprentice; or 

c) as the recipient of a grant, allowancc 
or award from a religions, charitahle, scien
t ifie or educational organisation made for 
1he primary purpose of study; 

shall not be taxed in that other Con-
1racting State in respect of: 

i) remittances from abroad for the pur
pose of his main:tenance, education or 
training; 

ii) the gnmt, allowance or award; and 

iii) remuneration for services rendered in 
that other Contraeting State, provided that 
the services are in connection with his stu
dies or :training or the remuneration consti
tutes earnings reasonably necessary for his 
maintenancc or education. 

2. The benefits under :the provisions of 
paragraph 1 of this Article shall 1extend 
only for such period of time as may be 
reasonably or customarily required to d 
fectuate the purpose of the visit, but in no 
event shall any individual have the henefits 
of the provisions of :that paragraph for more 
than five years. 

3. An individual who is, or was inunedi
ately before visiting a Contracti.ng State, a 
resident of the other Contracting State, 
and who is present in the first-mentioned 
Contracting State as a recipient of a grant, 
allowance or award from a religions, charit
ablc, scientific or edueational organisation 
m:ade for the primary purpose of research 
to be earried out in a period which does not 
exceed two years, shall not be taxed in 
that first-mentioned Contracting State in 
respect of the grant, allowance or award. 

Article 22 

Teachers 

A professor or teacher who visits a Con
tracting State for a period not exceeding 
two years for the purpose of teaching at a 
nniversity, college, school or other educa
tional institution in that Con:tracting State 
and who is, or was immediately before that 
visit, a resident of the other Contracti.ng 
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· 1' fo"r, sådant vederlag för unde. rvisning·en 
ic ~e c • h ·· 
i elen forntnämnda staten, för vilket an ar 
·k· ttskyldig i den andra avtalsslutande st.a-s a . 
ten. 

State shall be exempt from tax in the first
mentioned Contracting State on any remu
neration for such teaching in respect of 
which he is subject to tax in the other Con
tracting State. 

Artikel 23 

Icke si.ii'skilt nämnda inkomster 

I avtalsslutande stat ho1sa.tt pemons in
komstposter, vilka ä1: . • av såda1~t, slag ~ller 
härrör från sådana kallor, son~ icKe uttryck-

1. n·a·mnts i föregående art1ldar av detta 
igen . .. cl t t 
avtal, skall beskattas endast 1 naillll a s a . 

Artikel 24 

]i'önnögenhet 

1 Fast egendom, som definierats i .arti: 
l' 1.7 punkt 2 av detta avtal, må beskattas l 

d:n avtals.slutande stat, i vilken egendomen 
befinner sig. . .. 

2. Lös egendom, som utgör till :ett f~re-
tags fasta driftställe hä~fö~:lig~ <lr:ft!kapL~~l 
eller lös .eo·endom, som banfor sig till stad10-
varande .a~ordning för utö~andet av yrkes
verksamhet, må beskattas i d.e_n :~vtalsslu~ 
tande stat, i vilken det fas~a dnft.~tället __ eller 
den stadigvarande anordnmgen ar belagen. 

3. Utan hinder av punkt 2 av de11na ar
tikel beskattas fartyg och luftfartyg, s~_m 
ny.ttj as ~ .in•terna.tionell_ :tm.:Erk? ävensom l~s.
öre som är hänförligit :t1H nyttJandet av dessa 
fartyg och luft.fartyg, enbart i den. avta:ls
slutande stat, i vilken Yerkisnm.hets1c1karen 
är bosatt. 

4. Alla andra slag .av förmögenhet, som 
innehas av person, bosatt i avta1sslurtande stat, 
be.skattas endast i denna stat. 

Artikel 25 

ELiininering av dubbelbeslwttning 

1. Försåv1tt icike annart föranledes av be
stämmelserna i Förenade Konungarrkets lag 
stiftning om avräilming från slrntt i För?.nade 
Konunga:rirket av flkatt, som ~ikall erlagg'3:8 
inom område 'l~tainför Förenade Ifonungarn
ket, (vilket icl\'e inverkar på den allmänna. 
princip som anforts här) 

Article 23 

Income not expressly mentio'ned 

Items of incorne of a resident of a Con
tracting State being ineome of_ a cl~ss or 
from sources not expressly ment10n~d m the 
foregoing Articles of this Co:avent10n shall 
be taxable only in that State. 

Article 24 

Capital 

1. Capital represented by im1mo~abl~ property as defined in pa.ragrap 1 '" . o 
A f le. 7 may be taxecl in the Contractmg 

r ie ' t . .t ted State in which such proper y is s1 ua . 
2. Capital represented by ~ovable prop

erty forming part of ~he busmess propert! 
of a permanent estabhshment of a~1 :enter
prise or by movable property pertammg to 
a fi~ed base used for the performa~ce of 
professional services, may be taxed m the 
Contracting State _in which .the.~permanent 
establishment or fixed base is shuated. 

3. Notwithstanding the pTOvisions o~ para
graph 2 of this A1:ticle, shi.1:~ and mr~raft 
operat·ed in internatlonal traff1c a:id mm able 
property pertaining to the operat10n of su?h 
ships and aircraft shall be .ta.....:able only i~ 
the Contmcting State of wlnch the operator 
is a resident. 

4. All other elements of capital of a 
resident of a Contracting State shall be 
taxable only in :that State. 

Article 25 

Elimination of do'u,ble taxation 

1. Subject to the provision~ of the ,law 
of the United Kingdom regard;mg the_ al.ow
ance as a credit against Umted K~ngdom 
tax of tax payable in a territory outs1de the 
United Kingdom (which shall not affect the 
genera·l principle hereof): 

-~ --
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a) skall skatt i Finland, som påföres en
ligt finsk 'lag och i enlighet med detta avtal, 
direkt eller genom förskottsinnehållning, 
inkomst eller beskattningsbar försäljnings
vioot, härrörande från !källor i Finland (med 
undantag av ska1Jt på inlkomst, för vifäen 
erlägges dividend) avrä;knas från skatt, vil
ken i Förenade Konungariket påförts samma 
inlkonmt .eller beskattningsbara försäljnings
vinst 1som den i1 Finland påförda skatten gäl
ler ; 

b) Er'1ägge:s di·vidend av i Frin1and bosatt 
bolag till ett bolag, som är bosakt i Förenade 
Konungariket och som direkt eller indirekt 
kontrollerar minst 10 procent av röstetalet i 
det bolag som utbetailar dividenden, 1sikall i 
avräkningen beaktas (utöver skwtt i Finl1ancl, 
som skall avräknas enlikt punkt a ovan), den 
skatt bolaget ska11 erlägga. 'i Finland för in
komst, på vilken dividenden i fråga utgår, 
om det i Finland bosatta bo-laget vid tidpunk
ten för utbetJwlningen ·av dividend är befriat 
från skatt ii Finland för dividender, som det 
mo1t:tagit av i F.inland bosatt bolag. 

2. a) Har i Finland bosatt person inkomst 
eller förmögenhet, som i enlighet med be
stämme'lserna i detta avtal må beskattas i 
Förenade Konungariket, skaH i Finfand, för
såvitt av bestämmelserna '.il punlkt b •nedan 
ieike annait föranledes, från skartten på in
komsten eller foranögenlrnten avräknas den 
del rav skatten på inkomsten eller förmögen
heten, som härrör från i Förenade Konunga
riket erhållen inkonrnt eller från förmögen
het därstädes. 

b) Uppbär i Finland bosatt person in
komst eller beskattningsbar försäljningsvinst, 
som i enlighet med artikel 11 punkt 2 och 
artikel 14 punkt 5 må beskattas i Förenade 
Konungariket skall i Finland från skatten på 
dennes inkomst avräknas det i Förenade Kon
ungariket erlagda skattebeloppet. Beloppet 
för detta avdrag får dock icke överstiga 
den del av det före avdragets verkstäl
lande uträknade skattebefoppet, som föran
ledes av ii.·nrkomsiten eller den beslrnttningsbara 
försäljningsvinsten j Förenade Konunga
riket. 

a) Finnish tax payable under th€ laws 
of Finland and in accordance with this 
Convention, whether directly or by deduc
tion, on profits, income or chargeable gains 
from sources within Finland ( excluding in 
the ca.se of a dividend, tax payable in res
pcct of the profits ont of which the divi
dend is paid) shall be allowed as a credit 
against any United Kingdom tax · computed 
by reference to the same profits, income 01· 

chargeable g•ains by reference to which the 
Finnish tax is computed; 

b) in the case of a dividend paid by a 
company which is a resident of Finland to 
a company which is a resident of the 
United Kingdom and which controls directly 
or indirectly at least 10 per cent of the 
voting power in the company paying the 
dividend, the credit shall take · into account 
(in addition to any Finnish tax creditable 
under the provisions of sub-paragraph a) of 
this paragraph) the Finnish tax payable by 
the company in respect of the profits out of 
which such dividend is paid, if at the time 
when the dividend is paid a company which 
is a resident of Finland is exempt from 
Finnish tax in respect of dividends received 
from a company which is a resident of 
~"'inland. 

2. a) Where a resident of Finland derives 
income or owns capital which, in accordance 
with the provisions of this Convention, may 
be taxed in the United Kingdom, Finland 
shall, subject to the provisions of sub-para
graph b) of this paragraph, allow as a 
deduction from the income or capital tax 
that part of the income tax or capital tax, 
l'espectively, which is appropriate, as the 
case may be, to the income derived from or 
the capital owned in the United Kingdom. 

b) Where a resident of Finland derives 
income or chargeable gains which, in ac
cordance with the provisions of paragraph 
2 of Article 11 and paragraph .5 of 
Article 14 may be taxed in the United 
Kingdom, Finland shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that person 
an amount equal to the tax paid in the 
United Kingdom. Such deduction shall not, 
however, exceed that part of the tax, ·as 
computed before the deduction is given, 
which is appropriate to the income or 
chargeable gains derived from the United 
Kingdom. 

c) Utan hinder av beistämme~serna punkt 
1b ovait är dividend, som rav ett i Förenade 
Kommgariket bosatit bolag erlagts Wl ett i 
F inland bosatt bolag, befria:d från skaitt i Fin
land. Denna skat1Jefrihet tillämpas icke, så
framt div~dendeirna enligt finsk 1ag icke 
skulle ha varit befri·ade från skatt i Finland, 
om det föratnämnda bolageit s:kuHe ha ·varit 
bosatt i Finland och ieike basart:.t ~ Förenade 
Konungariket. 

d) E rhåller i Finland bosatt person in
komst, vilken enligt punkt 1 av artike~ 20 
beskattas ,enbar.t i Förenade Konunganrket, 
är inkomsten 'befriad från skatt i Finland. 
Den skattefot, som tillämpas i Finland, må 
dock fasrtsrtäiUas sum om totaJ.lkomsiten omfat
tat den från skatt befriade inrkomsten. 

3. Vid tillämpning av punkt 1 av denna 
artikel betraktas inkonvst ocJh försäljnings
vinst, som person, bosatt i, Förenade Konunga
riket uppbär och vilken i en1iglrnt med detta 
avtal må beskatttas i Fim.l·and, såsom här
rörande från källor i Finland. 

Artikel 26 

Personliga avdrag 

1. Om icke bestämmelserna i punkt 3 av 
denna artikel annat föranleder är i Finland 
bosatta fysiska personer ifråga om skatt i 
Förenade Konungariket berättigade till 
samma personliga avdrag, iättna.der och ned
sättningar som brittiska undersåtar, vilka 
i0ke är bosa:tta i Förenade Konungariket. 

2. Om icke bestämmelserna i punkt 3 av 
denna ·artirkel annat föranleder är i Förenade 
Konunga11ilrnt bosa,tta fysiska personer ifråga 
om ~at't i Firnfand berättigade tilil samma 
avdrag, lättnader och nedsättningar som 
finska medborgare, vilka icke är bosatta i 
Finland. 

3. Detta av.tal berättigar icke fysisk per
son, som är bosatt i avtalsslutande stat och 
vars inkomst från den andra avtalsslutande 
staten består ute.sl11tande .av di·vidender, rän
tor eller royali.t1ies (eller uteslutande av nå
gon kombinaition ,av dessa), a;1Jt vid beska tt
ning i denna andra avtalssilutande strut komma 
i åtnjutande ,av .i denna ,artikel avsedda per
sonliga avdrag, lättnader 'eller nedsättningar. 
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c) Notwithstanding the provlSlons of sub
paragraph b) of this paragraph, dividends 
paid by . a company which is a resident of 
the United Kingdom to a company which 
is a resident of Finland shall be exempt 
from Finnish tax. This exemption shall not 
Finland the dividends would have been 
exempt from Finnish tax if the first-men
tioned company had been a resident of 
Finland and not a resident of the United 
Kingdom. 

cl) Where a resident of Finland derives 
income which in accordance with the provi
sions of paragraph 1 of Article 20 shall be 
taxable only in the United Kingdom, such 
income shall be exempt from Finnish tax; 
however , the graduated rates of Finnish tax 
may be calculated as though income thus 
exempted were included in the amount of 
the total income. 

3. For the purposes of parag-raph 1 of 
this Article income, profits and capital 
gains owned by a resident of the United 
Kingdom which may be taxed in Finland in 
accordance with this Convention shall be 
deemed to rarise from sources m Finland. 

Artic1e 26 

Personal allowa:nces 

1. Subject to the provisions of paragraph 
3 of this Article, individuals who are resi
dents of Finland shall be entitled to the 
same personal allowances, reliefs and reduc
tions for the purposes of United Kingdom 
tax as British subjects not resident in the 
U nited Kingdom. 

2. Subject to the provisions of paragraph 
3 of this Article, individuals who are resi
dents of the United Kingdom shall be ·en
titled to the same personal allowances, reliefs 
and reductions for the purposes of Finnish 
tax as Finnish nationals not resident in 
:B"'i'nland. 

3. Nothing in this Conv.ention shall en
title an individual who is a r esident of a 
Contracting State and whose income from 
the other Contracting State consists solely 
of dividends, interest or royalties ( or solely 
of any combination thereof) to the personal 
allowances, reliefs and reductions of the 
kind referred to in this Article for the 
purposes of taxation in that other Con
tracting State. 
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Artikel 27 

Förbiid mot diskriminering 

1. Medborgare i avtalsslutande stat skall 
icke .ic den andra avtalsslutande staten bli 
föremål för någon beskattning eller någon 
därmed sammanhängande förpliktelse av an
nat slag eller mer tyngande än medborgarna 
i den senare staten under samma förhå:llan
den är eller kan bli underkastade. 

2. Beskattningen av ett fast driftställe, 
som företag i avtalsslutande stat har i den 
andra avtalsslutande staten, skall i denna 
andra stat icke vam mindre fördelaktig än 
beskattningen av företag i denna andra stat, 
som bedriver liknande verksamhet. 

3. Företag i avtalss~utande stat, vars ka
pital direkt eller indirekt ranting:en helt eller 
delvis äges .av en i den andra avtalsslutande 
staten bosatt person eller av där bosatta per
soner eller varöver sagda personer på nämnt 
sätt bestämmer, må i den förstnämnda staten 
icke påföras andra eller tyngre slmtter 1eller 
till beskattningen anslutna förpliktelser än 
andra liknande företag i sagda stat är eller 
kan bli imderkastade. 

4. Då vid beskattning i FöreJ11ade Kon
ungariket skall ·besitämmas huruvida e.tt bolag 
skaJl a111ses vara ett slutet bolag, omfat1tar ut
trycket "erkänd fondbörs." Helsingfors 
Fondbörs. 

5. Ingenting i denna artikel skall anses 
medföra förpliktelse för avtalsslutande stat 
att medgiva am1orstädes bosatta fysiska per
soner sådana personliga avdrag, lättnader el
ler nedsättningar, vilka medgives i sagda 
stat bosatta fysisika personer, eller at.t för
plikta Förenade Konungariket a,t:t bevirlja i 
Finland bos&tt bolag stör·re fättnad ~ fråga 
om inkomstskatt på dividender, vihlrn erhållits 
av et.t d. Förenade Konrungarilrnt bos:::.tt bolag, 
än de vilka det förntnämnda bolaget kan vara 
berättigat att erhå:lla på grund av arrtrkel 11 
av detta avtal 

6. Uttrycket "beskattning" avser i denna 
artikel skatter av varje slag. 

Article 27 

N on-discrimiriation 

1. The nationals of a Contracting State 
shall not be subjected in the other Con
tracting State to any taxation or any re
quirement connected therewith which is 
other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which natio
nals of that other State in the same circum
stances are or may be subjected. 

2. The taxation on a permanent establish
ment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State 
shall not be less favourably levied in that 
other State than the taxation levied on 
enterprises of that other State carrying on 
the same activities. 

3. Enterprises of a Contracting State, the 
capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly by one 
or more residents of the other Contracting 
State, shall not be subjected in the first
mentioned Contracting State to any taxation 
or any requirement conne<1ted therewith 
which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to 
which other similar enterprises of that first
mentioned State are or may be subjected. 

4. In determining for the purpose of 
United Kingdom tax whether a company is 
a close company, the term "recognised stock 
exchange" shall include the Helsinki Stock 
Exchange. 

5. Nothing contained in this Article shall 
be construed as obliging either Contracting 
State to grant to individuals not resident in 
that State any of the personal allowances, 
reliefs and reductions for tax pu,rposes which 
are granted to individuals so resident, not 
as obliging the United Kingdom to grnnt to 
a company which is a resident of Finland 
a greater relief from United Kingdom in
come tax chargeable upon dividends received 
from a company which is a resident of the 
United Kingdom than the relief to which 
the first-mentibned company may be entitled 
under the provisions of Article 11 .· of this 
Convention. 

6. In this Article the term "taxation" 
means taxes of every kind and description. 

Artikel 28 

ömsesidigt avtalsförfarande 

1. Anser i avtalsslutande stat bosatt per
son att i en avtalsslutande sta:t eller i båda 
avta:lsslutande staterna vidtagits åtgärder, 
vilka för honom medfört eller kommer ratt 
medföra en mot detta avtal stridande beskatt
ning, må han, 1oberoende av de enlig:t sagda 
staters interna lagstiftning honom förbehåll
na rättsmedlen, göra framställning i saken 
hos behörig myndighet i den stat, i vilken 
han är bosatt. 

2. F inner den behöriga myndigheten 
fra.mstä11ningen gnrndad, men ·icke s,jäJlv kan 
åst adkomma en tillfredsställande lösning, 
skall myndigheten ,söka lösa frågan genom 
ömsesidig överenslwmmelse med den behöriga 
myndigheten ii den randra avtalssh'.tande sta
ten så att en mot detta avtal str1darn:1e be
skattning undvikes. 

3. De behöriga myndigheterna i de ,av
ta'lsslutande staterna skall eftersträva, att 
genom ömsesidig överenskommelse undanröja 
svårigheter eller tvivelsmål, som uppkommer 
rörande tolkning·en eller tillämpningen av 
detta avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de av
talsslut ande staterna må i det syfte som av
ses i de föregående punkterna för att uppnå 
en överenskommelse rådgöra direkt med var
andra. 

Artikel 29 

Utbyte av upplysningar 

De avta1sslutande stat€rnas behöriga myn
digheter ,skall utbyta sådana upplysningar 
(vilka i ;enlig1het med vederbörande skatte
lagar inom ramen för den allmänna admi
nistrationen istår tiH deras förfogande) , vilka 
är nödig·a för verkstä:lligheten av bestämmel
serna i detta avtal eller för förhindrande av 
skatteförsnillningar eller för vedrntälligheten 
av administrativa bestämmelser i syfte att 
förhindra kringgående av skatt för de i detta 
avtal avsedda slmtternas del. Sålunda utbytta 
upplysningar skall hållas hemliga, men må 
likväl yppas för sådana personer (domstolar 
och förvaltningsmyndigheter medräknade), 
vilka det åligger aitt faststäHa, uppbära 
eller indriva i detta avtal avsedda skatter 
samt att väcka av dem föranledda åtal. Upp-
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Article 28 

Mutiial agreement procediire 

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

2. The competent authority shall endea
vour, if the objection appears to i,t to be 
justified and if it is not itself able to arrive 
at an appropriate solution, to resolve the 
case by mutual agreement with the compe
tent authority of the other Contracting 
State, with a view to the avoidance of taxa
tion not in accordance with the Convention. 

3. The competent authorities of the Con
tractirrg States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or applica
tion of the Convention. 

4. The competent authorities of the Con
tracting States may communicate with e~ch 
other .directly for the purpose of reaclung 
an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 

Article 29 

Exchange of information 

The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange such inform~
tion (being information which is at their 
disposa,l under their respective taxation laws 
in the normal course of administration) as 
is necessary for carrying ont the provisions 
of this Convention or for the prevention of 
fraud or the administration of statutory 
provisions against legal avoidance in rela
tion to the taxes which are the subject of 
this Convention. Any information so ex
changed shall be treated as secret but may 
be disclosed to persons (including a court 
or ad1ninistrative body) concerned with as
sessment collection, enforcement or prosecu
tion in i'.espect of taxes which are the subject 
of this Oonvention. N o information shall be 
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l~sningar, vilka skulle kunna blotta till af
~arsverl~samhet hä:nförlig hemlighet eller en 
11:-dust.~1- ell~r yrkeshemlighet eller ett förfa
rmgssatt, ma emellertid icke utbytas. 

Artikel 30 

Territoriellt tillämpningsområde 

1. Detta avtal må, antingen i dess helhet 
eller med vi.ssa jämkningar, utvidrras till •att 

.. . 0 
avse aven varJe område, för vars internatio-
ne'lla förbindelser någondera avtalsslutande 
Sitaten är an:svarig och uppbär sil.rntter vi·lika 
:räsentligen är ilika'l·.t·ade med dem, so~ •avses 
1 detta avtal. Viairj e sådan utvido·ning av av
talet träder i kraft den dag och "'med de för
behåll och villlrnr, inbegripet även villkor an
gående gilti1g1lrntstiden, som bes.tämmes och 
överenskommes mel!lan de mntalsslutande sta
terna genom notvä::ding på di>plomatisk ;väg. 

. 2. Har mehlan de avtai1sflhlta.nde l'!taterna 
mke an:101,lunc1_a _överen:'ilmmm:iits, upphö·r av
talet, da dess g1ltighetst1d utgår även att o·älla 
b~tr~äffande :varje territorium tirl vilket 

0

dess 
g1lt1ghet enligt denna artikel utvidgats. 

Artikel 31 

I tkrafttriidandet 

1. Detta avtal skall nutifieras och ratifi
kationshandlingarna skall utväxlas i Helsing
fors så snart som möjligt. 

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar ef
ter utväxlingen av ratifikationshandlingarna 
och gäller däre.fter: 

1a) i Förenaide K onungariket: 
i) betr~!~a~de i.nkomstskatten (tilläggs

s~~a.tt~n d~n mbegnpen) och skatt en på för
sälJnmgsvmst, som hänför sig till varje be
skattningsår, som börjar den 6 april 1968 
eller senare; 

ii) beträffande bolagsskatten som hänför 
sig ti~ varje beskattningsår, so~ börjar den 
1 april 1968 1eller senare· 

b) i Finland : ' 
beträffande finsk skatt vid :beslmttnin o· 

-som v.e1ikstäJ,les den 1 januar:iJ 1969 eHer s~ 
nare på grund av inikomst eller förmögenhet 
under året 1968 erHer därefter. 

exc~ange~ whic~ would disclose any trade, 
busmess, mdustnal or prof.essional secret or 
any trade process. 

Article 30 

Territorial extension 

1 . . Th.is Co~vention m_ay be extended, ei
ther m i~s entirety or w1th modifications. to 
a_ny te~1"'ltory for whose international ;ela
t10ns e~the~ Contracting P arty is responsible 
~nd wlnch imposes taxes substantially similar 
m ~haracter to those to which this Con
vent10n applies. Any such extension shall 
take effe~t. fr~m such date and subject to 
such. :r:iod1fica:t10ns and conditions, including 
con~1t.10ns as to t ermination, as may be 
spec1fied and agreed between the Contrac
ti.ng Sta~es in notes to be exchanged through 
d1plomat1c channels. 

2 .. Unless otherwise agreed by both Con
trac~mg States, the termination of this Con
ve::it10n shall terminate the application of 
~h1s Convention to any territory to which 
it has been extended under the provisions 
of this Article. 

Article 31. 

Entry inta f orce 

1. This Convention shall be ratified and 
the instruments of ratification shaU be ex
changec1 at Helsinki as soon as possible. 

2. The Convention shall enter into force 
after the expiration of thirty days following 
the date on which the instruments of ratifi
cation are exchanged and · shall thereupon 
ha ve effect: 

a) in the United Kingdom: 
i) as respects income tax (including sur

tax) and capital gains tax, for any year of 
assessment beginning on or after 6th April, 
1968; and 

ii) as respects corporation tax, for any 
financial year beginnina on or after lst 
April, 1968; "' 

b) in Finland: 
as respects Finnish tax,es for any year of 

assessment beginning on or after lst Janu
ary, 1969, and chargeable on the income or 
capital of the t ax year 1968 or thereafter. 

3. Den i pun~t 4 av denna airtiikel avsedda, 
mellan regeringen i Republiken Finlands 
samt Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nord-Irland i~egering den 12 decem
ber 1951 undertecknade över enskommelsen 
t ill förhindrande av dubbelbeskattning av 
inkomst och 'kringgående av inkoni.stska;t,t, i 
den lydelse den fått genom det i London den 
16 juni 1966 undertecknade tilläggsprotokol
let (som härefter benänmes "1951 års över
enskommelse") upphör att gälla beträffande 
de skatter, på villrn detta avtal enligt punkt 2 
av denna artikel tillämpas. 

4. Om icke annat föranledes av punkt 5 
av denna artikel skall, då någon bestämmelse 
i "1951 års överenskommelse" skulle ha med
givit störTe lättnad i fråga om skatt, demm 
bestämmelse fortfarande gälla alla de skatte
eller räkenskapsår, som begynt före detta 
avtals ikraftträdande, 

5. Bestämmelserna i punkt 2 a och 2 b 
sallllt •prunikt 3 10ch 4 .av denna arrtil.rnl tillämpas 
i0ke på divideIId, utan ·bestäimnelsm0-na i detta 
avtal gäller .och "1951 års överenskommelse" 
U]Jphör att gälla beträffande dividender, 
vilka utbetalas den da.g detta avtal träder 
i kraft eller därefter. 

6. Följande överenskommelser mellan de 
avtalsslutande staterna skall i fråga om slrnt
ter icke heller gälla i detta avtal avsedda 
skatter under dess giltighetsstic1 : 

a) den i London den 18 nov·ember 1925 
undertecknade över,enskommelsen mellan Fin
land och Förenade Konungariket om öm
sesidigt fr]taga:nde i vissa faH från inkomst
skatt för rederirörels.e; 

b) det i London den 21 f ebruari 1935 
undertecknade avtalet mellan Finland och 
Förenade Konungariket om ömsessidig 
befrielse i viss:a fall från inkomstskatt på 
inkomst eller vi1mt av agenturrörelse. 

7. "1951 års överensikommelse" upphör att 
gäHa den sist•a dagen under 1ri·lken den i en
lighet med bes:tämmelserna ovan i denna ar
tikel ännu tillämpas. 
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3. Su~ject t~ the prov1s10ns of paragraph 
4 of tlus Art1cle the Convention between 
the Government of Finland an the Govern
ment of the United Kingdom for the Avoid
ance of Double Taxation and the Prevention 
of Fiscal Evasion with respect to Taxes on 
Income signed at London on 12th December, 
1951, as amended by the Protocol signed at 
London on 16th June, 1966, (hereinafter re
ferred to as the "1951 Convention"), shall 
cease to have effect as respects taxes to 
which this Convention in accordance with 
the provisions of paragraph 2 of this Article 
applies. 

4. Subject to the provisions of paragraph 
5 of this Article where any provi8ion of the 
1951 Convention would have afforded any 
greater relief from taJc any such provision 
as aforesaid shall continue to bave effect 
for any year of •assessment or financial year 
or tax year beginning before the entry inta 
force of this Convention. 

5. The provisions of sub-paragraphs a) 
and b) of paragraph 2 of this Article, of 
paragraph 3 of this Article and of para
gr.aph 4 of this Article shall not apply in 
relation to dividends hut the provisions of 
this Convention shall have effect, and the 
provisions of the 1951 Convention shall 
cease to be effective, in relation to dividends 
p:ayable on or after the date of 1entry inta 
force of this Convention. 

6. The following Agreements between the 
Contracting Parties shall not have effect in 
relation to any tax for any period for which 
this Conventiw1 has effect, as respects that 
tax: 

a) the Agreement between the Government 
of Finland and the Govermnent 1of the United 
Kingdom for the reciprocal exemption from 
income tax in certain cases of profits frnm 
the business of shipping signed at London 
on 18th November, 1925; 

b) the Agrcement between the Governe
ment of Finland and the Goverm11en of :the 
United Kingdom for the reciprocal •exemp
tion from income tax in certain cases of 
profits or gains arising through an agency 
signed at London on 21st February, 1935. 

7. The 1951 Convention shall t erminate 
on the last date on which it has effect in 
accordance with the foregoing provisions of 
this Article. 
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Artikel 32 

U pphömndet 

Detta avtal är i kraft till dess detsamma 
uppsagts av endera avta1sslutande sta:ten. 
Vardera avtalsslutande staten må på diplo
matisk väg uppsäga avtailet minst sex må
nader före utgången av vilket som helst ka
lenderår efter år 1972. I händelse av sådan 
uppsägning SkaU avfalet upphöria att vara i 
kraft: 

a) I För,enade Konungariket: 
i) i fråga om inkomstskatt (och tilläggs~ 

skatt) ,och skatt på försäljningsvinst för be
skattningsår, som begynner den 6 april eliler 
senare under det kalenderår, som följer efter 
året, uruder viUrnt rrneddelandet on 'Uppsäg
ning gavs; 

ii) i fråga om bolagsskatt för räkenskaps
år, som begynner den 1 .apr.il eller senare un
der det kalenderår, som följer efter året 
under vilket meddelandet om uppsägning 
gavs, 

b) I Finland: 
beträffande skatt i :B'inland för skatteår, 

som begynner den 1 januari det ka1enderår, 
som följer efter uppsägTuingsåret, ·e1'ler seniare 
under det på uppsägningen följande kalen
deråret. 

Till hekräftelse härav har underteclmade, 
därtill behörigen befullmäktigade, underteck
nat detta avtal. 

Uppgjort i två exemplar i London den 
17 ju li 1969 på finska och engelska språken, 
vilka båda avta1s1texter äger 1lika virtsord. 

För Republiken Finlands regering: 

Ahti J(arjalainen 

För regeringen i Förenade Konungariket 
Storbnitannien ·och Nord-Irland: 

Michael Stewart 

Article 32 

Terrninatidn 

·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 six months before the ·end of any 
calendar year after the year 1972. In such 
event, the Convention shall cease to have 
effect : 

a) in the United Kingdom: 
i) as respects income tax ( including sur

tax) and capital gains tax, for any year of 
assessment beginning on or after 6th April 
in the calendar year next fo1lowing that in 
which the notice is given; 

ii) as respects corporation tax, for any 
financial year beginning on or after lst 
April in the calendar year next following 
that in which the notice is given; 

b) in Finland: 
as respects Finnish tax for any tax year 

beginning on or af ter lst J anuary in the 
calendar year next foHowing thait in which 
the notice is given. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto by their respective Gov
ernments, have signed this Convention. 

Done in duplica,te ·at London this 17th day 
of July 1969, in the Finnish and English 
languages, both texts being ,equally authori
tative. 

For the Government of the Republic ()if 
Finland: 

Ahti Karjalciinen 

For the Government of the United Kingdom 
of Great Brita.in and Northern Ireland: 

Michael Stewart 
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