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

framställning till Ålands landsting angående 

regeringens till Riksdagen överlämnade proposi-

tion med förslag till lag om godkännande av 

vissa bestämmelser i ett tilläggsavtal, inne-

fattande ändringar i och kompletteringar till 

det avtal och slutprotokoll som ingåtts med 

Belgien för undvikande av dubbelbeskattning 

och för reglering av· vissa andra frågor be-

träffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 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- I 1 

draget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller änd-

ring av eller avvikelse från stadgan.den i självstyrelselagen. 

I anseende härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del 

även gäller kommunalskatt, på vilket beskattningsområde Lands

tinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande i 

landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jäm-

väl innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen in

gående lagens ikraftträdande i land-
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skapet Åland till de delar sagda av

tal innebär avvikelse från självstyrelse-

lagen, under förutsättning att Riksdagen 

godkänner propositionen i oförändrad form
0 

Helsingfors den 20 november 1970. 

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

I v-----· -..... __ _ 
Justitieminister E.O o Tuominen 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i ett tilläggsavtal, innefattande ändringar i 
och kompletteringar till avtalet mellan Finland och Belgien om 
undvikande av dubbelbeskattning och reglering av vissa andra 
frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt i 
det slutprotokoll som- är anslutet till nämnda avtal. 

Skattelagstiftningen i Belgien undergick en 
genomgripande revision år 1963 . Det tidigare 
systemet, som baserade sig på beskattning en
ligt inkomstkällor, förvandlades till ett enhet
ligt system, som bygger på beskattning av 
totalinkomsten. 

Reformen innebar också att Belgien interna
tionella relationer i fråga om beskattning 
förändrades. Det blev därför även nödvändigt 
att i viss utsträckning ingå nya avtal om beskatt
ningen. Då dessutom den avtalsrekommenda
tion som hade antagits av Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD) 
hade utvecklat · tidigare avtalsstrukturen, fann 
man på belgisk sida det motiverat att föreslå 
även en del andra ändringar i avtalet, vilka 
inte hänger samman med revisionen av lagstift
ningen. Å andra sidan ansågs det inte nödvän
digt att helt förnya alla gällande avtal. 

I Helsingfors fördes under augusti 1966 
underhandlingar om ett förslag från den bel
giska regeringen till Finlands regering om 
ändring ~v det gällande skatteavtalet mellan de 
båda länderna, vilket ingicks den 11 februari 
1954 (Fördr. ser. 15/55). De båda länderna har 
sedermera kompletterat den text om villcen 
preliminär överenskommelse träffades vid nyss
nämnda underhandlingar . För Finlands del har 
det viktigaste härvid varit de ändringar som 
har föranletts av stadgandena om beskattningen 
av dividender, som utbetalas bolag emellan, i 
den nya näringslagstiftningen. Tilläggsavtalet 
undertecknades i Bryssel den 21 maj 1970. 

Ett särdrag hos det föreliggande tilläggs
avtalet är att det till sin ordalydelse i tek
niskt avseende nära ansluter sig till strukturen 
och formuleringarna i den nya belgiska lagstift
ningen. En exakt återgivning hos oss av ordaly
delsen i den franska texten har därför inte 
kunnat ske utan svårigheter. 

12921/69 

Artikel 1 i tilläggsavtalet berör de materiella 
ändringar som har gjorts i avtalet . I dess 1 
punkt uppräknas de skatter som anges .av den 
nya belgiska skattelagstiftningen. För Finlands 
del har bland skatterna även upptagits sjömans
skatten. Från artikel 4 i avtalet, vilken gäller 
beskattning av inkomst från fast egendom, har 
uteslutits räntor på intecknade skulder, var
jämte skattskyldig kan enligt artikeln anhålla 
om att det förfarande som tillämpas vid be
skattning av fast driftställe skall användas i 
fråga om inkomst av fastighet . 

Ändringarna i 5 och 6 § § i artikel 5 i 
avtalet är närmast tekniska förtydliganden. 
Däremot innefattar ändringarna av artikel 6, 
vilken gäller fast driftställe, flera tillägg och 
preciseringar, som föranleds av tillämpningen 
av OECD: s modellavtal. 

Artikel 8 i skatteavtalet med Belgien har 
sedan gammalt berört såväl dividender som 
räntor, och för dem har använts den gemen
samma beteckningen "inkomster av rörligt ka
pital". Enligt tilläggsavtalet har i 2 § i nämn
da artikel uppkomststatens beskattningsrätt, 
när det gäller dividend, för Finlands del bibe
hållits oförändrad, medan motsvarande beskatt
ning i Belgien har nedgått från tidigare 20 
procent till 15 procent. I källskatten ingår för 
Finlands del även den andel som belöper sig 
på förmögenhetsskatten. 

Källskatten på räntor har bibehållits lika stor 
som förut, dvs. 15 procent, men artikeln har 
kompletterats med en detaljerad definition på 
begreppet inkomst, som avser räntor. Den nya 
ordalydelsen i 3 § i artikeln binder inte en 
beskattning av de ifrågavarande inkomsterna 
till fulla beloppet vid förekomsten av ett fast 
driftställe i uppkomstlandet överhuvudtaget, 
utan som förutsättning för ett dylikt förfarande 
har i överensstämmelse med OECD-rekommen-
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dationen stipulerats, att kapitalet bör vara pla
cerat i själva det fasta driftstället. 

Ordalydelsen i artikel 9, som gäller royalties, 
har kompletterats i fråga om definitionen på 
royalty, och dessutom har ordalydelsen i 2 
punkten i samma artikel i fråga om fast drift
ställe ändrats, så att den överensstämmer med 
den nyss berörda formuleringen angående 
räntor. 

Artikel 18 i avtalet för undvikande av dub
belbeskattning har genomgripande förnyats 
genom att därtill har fogats nya 2- 4 §§. Hu
vudregeln är att båda staterna, under prog
ressionsvillkor från skatt befriar de inkomst
belopp som beskattas i den andra avtalsslutan
de staten. I fråga om dividender och räntor 
beviljar Finland i överensstämmelse med den 
nya 2 § i artikeln såsom avdrag från den skatt 
som uppbäres här beloppet för den skatt som 
har erlagts i Belgien. Belgien beviljar å sin sida 
för inkomster av nämnda slag, vilka härrör 
från Finland, ett speciellt avdrag från skatt 
som påföres i Belgien. Detta avdrag uppgick 
när avtalet ingicks till 15 procent av dividen
dernas och räntornas totala belopp, då motta
garen är en fysisk person. 

Ett belgiskt moderbolag är befriat från skatt 
för dividend, som det erhåller från Finland, 
och åtnjuter på ränteinkomster nämnda gott
görelse av 15 procent. Ett finskt bolag är på 
motsvarande sätt enligt den nya 4 § a punkten 
i nämnda artikel i fråga om dividender, som 
härrör från Belgien, befriat såväl från inkomst
skatt tiU staten som från kommunal- och kyr
koskatt, i den mån skattefrihet skulle beviljas 
om även det utbetalande bolaget skulle vara ett 
inhemskt bolag. 

Dessutom ingår i 4 § b punkten ett stad
gande som kompletterar det föregående och 
föreskriver, att belgiska aktier också är befriade 
från förmögenhetsskatt i Finland, om divi
dender, som utfaller på dem, är befriade från 
inkomstskatt i Finland. Enligt c punkten i 
samma paragraf befrias belgiskt moderbolag 
under vissa betingelser också från förskotts
uppbörd av skatt, som i Belgien uppbäres för 
dividender. 

Artikel 22 i avtalet, vilken avser förbud mot 

diskriminering, har kompletterats i fråga om 
beskattning av fast driftställe, så att fast drift
ställe, som belgiskt bolag har i Finland, röner 
samma behandling som inhemskt bolag. Ett 
förbud mot diskriminering med samma inne
börd, vilket avser rätten att avdraga räntor och 
royalties samt övriga utgifter, ingår i en ny 
4 § i nämnda artikel. 

Ordalydelsen angående beskattningen av han
delsresande i slutprotokollet till avtalet har 
ändrats, så att den motsvarar den nya lag
stiftningen i Belgien. 

Angående stadgandena om ikraftträdandet av 
artikel Il i tilläggsavtalet må här anföras, att 
dessa stadganden i princip avser årsskiftet näst 
efter det år då ratifikationsurkunderna utväx
las. Den nya lagstiftningen i Belgien har 
emellertid tillämpats sedan den trädde i kraft, 
och härvid har i källskatt uppburits 20 pro
cent. Sedan tilläggsprotokollet har trätt i kraft 
sjunker denna källskatt till 15 procent. 

De ändringar som lagstiftningen i Belgien 
föranleder har, trots att de är många, inte 
medfört någon större förändring av den sam
manlagda tidigare skattebördan. Utsträckandet 
av moderbolags skattefrihet till att omfatta 
också dividender kan däremot från finsk syn
punkt med tanke på framtiden betraktas såsom 
en viktig förändring. 

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

att Riksdagen måtte besluta godkänna 
de bestämmelser i det i Bryssel den 21 
maj 1970 ingångna tilläggsavtalet, inne
fattande ändringar i och kompletteringar 
till avtalet mellan Finland och Belgien 
för undvikande av dubbelbeskattning 
och för reglering av vissa andra frågor 
beträffande skatter på inkomst och . för
mögenhet samt slutprotokollet till detta 
avtal, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan nämnda avtal innehåller bestäm
melser som hör till lagstiftningens område, före
lägges Riksdagen samtidigt till antagande föl
j ande lagförslag: 

Lag 
om odkännande av vissa bestämmelser i ett tilläg.gsa:vtal, innefatt~nde .. ändring~r i och 
kom;letteringar till det avtal och slutprotokoll som mg~tts med .~elg1en for undv!k~nde av 

dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra fragor betraffande skatter pa mkomst 
av h f" .. h t oc ormogen e . 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

3 

Bestämmelserna i det i Bryssel den 21 maL_ 
1970 ingångna tilläggsavtalet, innefattande 
ändringar i och kompletteringar till ~et avta~ 
och s1utprotokoll som den 1.1 februari 195~ 1 
Helsingfors ingicks mellan Fmland .och Belg1~? 
för undvikande av dubbelbeskattmng och for 
reglering av vissa andra frågor beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet, skall, 
såvitt de hör till lagstiftningens område, vara 
·i kraft såsom om dem överenskommits. 

Närmare bestämmelser om verkställighet och 
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov 
genom förordning. 

Helsingfors den 30 oktober 1970. 

Republikens President 

Urh o 'Kekkona11 

Minister för utrikesärendena 
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(Översättning) 

TILLÄGGSAVTAL, 

innefattande ändringar i och kompletteringar 
till det avtal och slutprotokoll som den 11 
februari 1954 undertecknades i Helsingfors 
mellan Finland och Belgien för undvikande av 
dubbelbeskattning och för reglering av vissa 
andra frågor beträffande skatter på inkomst 

och förmögenhet 

Republiken Finlands President och Hans 
Majestät Belgiernas Konung har, föranledda av 
en önskan att, med hänsyn till inträffade för
ändringar i de allmänna principerna i den bel
giska skattelagstiftningen och till utvecklingen 
i fråga om begreppen på detta område delvis 
ändra och komplettera det avtal för un'dvikan
d~ av dubbelbeskattning och för reglering av 
vissa andra frågor beträffande skatter på in
komst och förmögenhet som den 11 februari 
1954 undertecknades i Helsingfors samt slut
protokollet till detta avtal, 

beslutat i överensstämmelse med sista me
ningen i 2 § 2 punkten av artikel 2 i nämnda 
avtal att i detta syfte ingå ett tilläggsavtal 
och har för detta ändamål till sina befullmäk
tigade ombud utsett: 

Republiken Finlands President: 

Utomordentlige befullmäktigade ambassa
dören. Reino HONKARANTA; 

Hans Majestät Belgiernas Konung: 

Utrikesministern Pierre HARMEL, 

vilka, sedan de för varandra företett sina full
makter, som befunnits vara i god och behörig 
ordning, har överenskommit oin följande be
stämmelser: 

Artikel I. 
Genom detta avtal ändras och kompletteras 

bestämmelserna i det avtal som den 11 feb
r~ari 1954 undertecknades mellan Belgien och 
~mland samt bestämmelserna i slutprotokollet 
till nyssnämnda avtal som följer: 

CONVENTION 

modifiant et completant la Convention entre la 
Finlande et la Belgique tendant a eviter les 
doubles il!lpositions et a regler certaines autres 
questions en matiere d'impots sur les revenus 
et sur la fortune et le protocole final, signes a 

Helsinki, le 11 fevrier 1954. 

Le President de la Republique de Finlande 
et sa Majeste le Roi des Belges, desireux de 
modifier et de completer sur certains points, 
compte tenu des changements affectant les 
principes generaux de la legislation fiscale beige 
et de l'evolution des conceptions en cette 
matiere, la Convention tendant a eviter les 
doubles impositions et a regler certaines autres 
questions en matiere d'impots sur les revenus 
et sur la fortune et le Protocole final, signes 
a Helsinki, le 11 fevrier 1954, 

Ont decide, conformement a l'article 2, 
§ 2, alinea 2, in fine, de la convention precitee, 
de conclure dans ce hut une convention com
plementaire et ont nomme, a cet effet, pour 
leurs Plenipotentiaires, savoir: 

Le President de la Republique de Finlande: 

Monsieur Reino HONKARANTA, Ambassa
deur extraordinaire et plenipotentiaire; 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

Monsieur Pierre HARMEL, Ministre des 
Affaires etrangeres, 

Lesquels, apres avoir echange leurs pleins 
pouvoirs reconnus en banne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

Article I 
Les dispositions de la Convention entre la 

Belgique et Ja Finlande et du Protocole final 
signes a Helsinki le 11 fevrier 1954 sant 
modifiees et completees comme suit par la 
presente convention complementaire ; 

' 

1. · Avtalet I artikel 2 § upphäves . 
2. Avtalets 2 artikel 1 § ändras som föl-

jer: 

"1 §. Bestämmelserna i detta avtal äro till
lämpliga på följande skatter: 

A ) Beträffande Belgien: 
1) skatten på fysiska personer (l'impot des 

personnes physiques) ; 
2) bolagsskatten (l'impot des societes); 
3) skatten på 1juridiska personer ( l'impot 

des personnes morales) ; 
4) utlänningsskatten ( l'impot des non

residents); 
häri inbegripet förskott på och komplette

ringsavgifter till dessa skatter. 
B) Beträffande Finland: 
1) inkomst- och förmögenhetsskatten till 

staten; 
2) den kommunala inkomstskatten; 
3) kyrkoskatten; 
4) sjömansskatten. 

I denna paragraf uppräknade skatter om
fattar de egentliga skattebeloppen, höjningar, 
tillägg (beträffande Belgien inbegripes häri den 
kommunala tilläggsskatt som fastställes på grund
val av slkatten på fysiska personer), räntor, 
kostnader och andra i samband med skatterna 
uttagna tilläggsbelopp, som påföras för statens 
eller offentligt samfunds räkning." 

3. Avtalets 4 artikel ändras som följer: 

"Artikel 4. 
1 §. Inkomst av fast egendom - häri in

begripna gruvor, mineralfyndigheter och andra 
naturtillgångar - ävensom vip.st genom över
låtelse av sådan egendom, beskattas endast i 
den stat där egendomen är belägen. 

Till inkomst av fast egendom räknas ej blott 
den inkomst som förvärvas genom direkt för
valtande, nyttjande eller bruk av den fasta 
egendomen utan även sådan inkomst som 
under vilken beteckning som helst förvärvas 
genom uthyrning, utarrendering eller varje 
annan upplåtelse av rätt att bruka eller nyttja 
nämnda egendom eller av rätt till jakt, fiske 
eller fågelfångst eller andra liknande rättig
heter. 

2 §. Atnjuter skattskyldig i avtalsslutande 
stat som i nämnda stat driver industriell eller 

5 

1. L' article 1 er, § 2, est supprime. 
2. A l'article 2, le § 1er est remplace par 

ce qui suit : 

"§ 1 er_ La presente Convention determine 
les regles applicables ailx impots suivants: 

A ) Pour la Belgique : 

1) l'impot des personnes physiques, 

2) l'impot des societes, 
3) l'impot des personnes morales, 

4) 1l'impot des non-residents, 

y compris les precomptes et complements 
de precomptes se rapportant a ces impots. 

B) Pour la Finlande: 
1 ) l'impot d'Etat sur le revenu et la for-

tune, 
2) . :l'impot communal sur le revenu, 
3) · J'impot ecclesiastique, 
4) l'impot sur les salaires des gens de mer. 

Les impots enumeres au precent paragraphe 
comprennent tous montants en principal, 
accroissements, additionnels ( y compris, en ce 
qui concerne la Belgique, la taxe communale 
additionnelle a l'impot des personnes phy
siques) , interets, frais et autres accessoires, 
au profit de l'Etat et des collectivites publi
ques". 

3. L'article 4 est remplace par ce qui suit: 

"Article 4 
§ 1 er. Les revenus des biens immobiliers 

'--- y compris les mines, gisements mineraux et 
toutes autres ressources nautrelles - ainsi que 
les profits resultant de l'alienation de ces biens, 
ne sont imposables que dans l'Etat au ces 
biens sont situes. 

Les revenus de biens immobiliers s'entendent 
non seulement de ceux qui proviennent de la 
gestion, de la jouissance ou de l'exploitation 
directe de biens immobiliers, mais aussi de 
oeux qui sont obtenus, a quelque titre que ce 
soit, par la location, l'affermage au toute autre 
concession du droit de jouissance ou d'exploita
tion desdits biens, des droits de chasse, de 
peche, de tende::ie et d'autres droits analogues. 

§ 2. Lorsqu'un contribuable de l'un des 
deux Etats contractants y exploitant une entre-
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kommersiell vetiksamhet, i den andra staten i 
1 · § .av denna artikel nämnda inkomster eller 
förmåner, må för honom, såframt han innan 
beskattningen ve11kställes anhåller därom hos 
den andra statens skattemyndigheter, det på 
denna grund beskattade beloppet fastställas på 
samma sätt som om dessa ·inkomster och för
måner vore inkomst av verksamhet genom fast 
driftställe i denna andra stat. Med stöd av 
denna bestämmelse må dock icke fastighets
inkomst. som är underkastad förskottsskatt och 
eventuellt tillägg till förskottsskatt fastställas 
till lägre belopp än jordeboksskatten i enlighet 
med belgisk lagstiftning." 

4. Avtalets 5 artikel 5 och 6 § § ändras 
som följer : 

"5 §. Fast~ eller föränc;lerliga arvoden eller 
vinstandelar till aktieägare, vilka deltaga i 
handhavandet eller övervakningen av bolags
angelägenheterna för annan juridisk person än 
aktiebolag och kommanditbolag, behandlas, för 
så vitt annat icke följer av tillämpningen av 
8 artikeln 2 § 1 punkten, såsom i 1 § av 
denna . artikel avsedd inkomst och som om 
företaget, av vilket de erhållas, bedrives av 
dessa aktieägare själva och för deras räkning. 

6 §. Vinst eller förmån som ett företag, 
bedrivet av en skattsskyldig i en av de för
dragsslutande staterna, förvärvat - direkt eller 
indirekt och under vilken form som helst -
från ett företag, bedrivet av en skattskyldig i 
den andra fördragsslutande staten, må, obe
roende av bestämmelserna i 1 § av denna arti
kel, beskattas i denna andra stat, för så vitt 
inkomsten eller förmånen under normala för
hållanden skulle ha ökat det senare företagets 
inkomst och för så vitt de förvärvats av det 
förra företaget på grund av att detta i före
tagens industriella, kommersiella samt finansiella 
förbindelser åtnjutit förmånligare villkor än 
som under normala förhållanden skulle hava 
gällt mellan verkligt självständiga företag. I 
detta fall skall dubbelbeskattning av nämnda 
vinster och förmåner förhindras i överensstäm
melse med andan i detta avtal, såframt de 
i den andra staten har ansetts utgöra inkomster 
som nämnts i 8 artikeln 2 § 1 eller 2 punkten 
9 artikeln 2 § " . 

5. Avtalets 6 artikel ändras som följer: 

prise industrielle ou commerciale beneficie 
dans l'autre Etat de revenus ou profits men
tionnes au ~ 1 er du present article, n pourra, 
sur demande adressee avant imposition aux 
autorites fiscales de l'autre Etat, obtenir que 
le montant imposable a ce titre soit determine 
de la meme maniere que si ces revenus ou 
profits constituaient des revenus obtenus par 
son entreprise dans un etablissement stable 
situe dans cet autre Etat. Toutefois, cette 
disposition ne pourra avoir, pour effet de 
reduire a un montant inferieur au revenu 
cadastral determine conformement a la legisla
tion belge, le revenu soumis au precompte 
immobilier et eventuellement au complement 
de precompte immobilier" . 

4. A l'article 5, les §§ 5 et 6 sont remplaces 
par ce qui suit : 

"§ 5. Les remunerations fixes ou variables 
et les parts de benefices obtenues par des 
associes participant a la gestion ou a la sur
veillance des affaires sociales dans les personnes 
morales, autres que les societes anonyrhes et 
les societes en commandite par actions, sont, 
sous reserve d'application de l'article 8, § 2, 
1 ) , traitees comme des revenus vises au § ler 
du present article et comme si l'entreprise dont 
elles proviennent etait exploitee par lesdits 
associes eux-memes et pour leur propre compte. 

§ 6. Nonobstant les dispositions du § 1 er 

du present article, les profits et avantages 
qu'une entreprise exploitee par un contribuable 
de l'un des Etats contractants retire, directe
ment ou indirectement et sous une forme 
quelconque, d'une entreprise exploitee par un 
contribuable de l'autre Etat contractant, peu
vent etre imposes dans cet autre Etat, 
lorsqu'ils auraient du normalement accroitre les 
revenus de la seconde entreprise et lorsqu'ils 
ont ete acquis par la premiere parce qu'elle a 
beneficie, dans leurs relations industrielles, 
commerciales ou financifres, de conditions plus 
favorables que celles qui auraient normalement 
ete faites entre des entreprise,; effectivement 
independantes. Dans cette eventualite, la double 
imposition desdits profits et avantages sera 
evitee conformement a l'esprit de la conven
tion, lorsque ceux-ci ont ete assimiles dans 
l'autre Etat susvise a des revenus mentionnes 
a l'article 8, § 2. 1) ou 2) , ou a l'article 9, 
§ 2" . 

5. L'article 6 est' remplace par ce qui suit : 

' 

"Artikel 6. 
1 §. Såsom fast driftställe skall vid till

lämpningen av detta avtal, för så vitt annat 
icke följer av bestämmelserna i 3 §, anses 
plats där företagets verkliga lednin? . har sitt 
säte, ävensom fabriker, verkstäder, frhaler, bu
tiker, byråer, laboratorier, ko?-tor, varulager 
samt i allmänhet varje anordning, som skatt
skyldig i en av de fördragsslutande staterna p~ 
ett varaktigt sätt använder vid utövandet. av en 
självständig verksamhet som avkastar vmst. 

2 §. En fast representant eller agentur ut
gör Hkaledes ett fast driftställe, såframt agen
ten på sedvanligt sätt utnyttjar en allmän full
makt, enligt vi1ken han på företagets vä.~nar 
äger förhandla samt ingå avtal eller godka~na 
anbud eller om företaget på den stats omrade 
där agenturen är inrättad innehar lager av 
förnödenheter eller varor, som regelmässigt 
användes för att effektuera av agenturen emot
tagna beställningar. 

I fråga om försäkringsföretag, som bedrives 
av en skattskyldig i en av de båda staterna, 
skall förefintligheten av en agentur i den ai:dra 
staten dock anses konstituera ett fast dnfts
ställe i denna stat från det ögonblick då agen
ten även om han icke har follmakt att träffa 
för' företaget bindande avtal, ej längre utför 
uteslutande rena förvaltningsåtgärder utan äg
nar sig åt en verksamhet, som med hänsyn till 
dess beskaffenhet och betydelse är av den 
omfattning att företaget skall kun~a anses 
bedriva sedvanlig affärsverksamhet 1 denna 
andra stat genom förmedling av nämnda agent. 

3 §. Ett fast driftställe i en av de fördrags- · 
slutande staterna anses i och för sig .icke upp
komma på grund av att en skattskyldig i den 
andra staten 

1 ) upprätthåller affärsförbindelser i den 
förstnämnda staten genom förmedling av mäk
lare eller kommissionär, vilken verkar såsom 
sådan inom ramen för .sin regelbundna verk
samhet, eller genom förmedling av juridiskt 
fristående bolag ( t . ex. ett dotterbolag); 

2) äger ett kontor i den förstnämnda state?-, 
om verksamheten vid detta är begränsad till 
inköp av förnödenheter eller varor för den 
skattskyldiges r@kning, även om k~ntoret har 
formen av en stadigvarande anordrung; 

3 ) äp-er en betydande eller överv~gai:d~ ~el 
av en i förstnämnda stat skattskyldig 1ur1d1sk 
persons kapital ; 
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"Article 6 
§ 1er. Pour l'application de la presente 

Convention, sont consideres comme des etablis
sements stables, sous reserve des dispositions 
du § · 3 ci-apres, les sieges de . direction effec
tive les fabriques, les ateliers, les succursales, 
les ~aga.sins, les bureatix, les laboratoires, les 
comptoirs, les depots et, en general, toute 
installation affectee de fa<;:on durable par un 
contribuable de l'un des deux Etats a l'exercice 
d'activites lucratives independantes. 

§ 2. Une representation . ou agence per
manente constitue egalement un etabJissement 
stable, forsque l'agent fait habituellement usage 
d'un pouvoir general lui permettant d'enga~er 
l 'entreprise par la negociation et la souscnp
tion ou l'acceptation de contrats, ou lorsque 
l'entreprise dispose, sur le territoire de l'Etat 
ou est etablie l'agence, de stocks ou depots 
de matieres ou produits regulierement affectes 
a l'execution de commandes recueillies par 
cette agence. 

En ce qui concerne les entreprises d'assu
rances exploitees par on contribuable de l'un 
des deux Etats, leur representation dans l'autre 
Etat constitue toutefois un etablissement stable 
des l'instant ou l'agent, meme s'il n'a pas le 
pouvoir d'engager l'entreprise, n'effectue pa.s 
exclusivement des operations purement adm1-
nistratives mais se livre a une activite suffi
sante eu Jgard a sa nature et a son importance, 
pour' permettre de ·considfrer l'entreprise 
comme exer<;:ant par l'intermedia~re de cet 
agent une activite commerciale hab1tuelle dans 
cet autre Etat. 

§ 3. N'implique pas ipso facto la possession 
d'un etablissement stable dans l'un des Etats 
contractants le fait qu'un contribuable de l'autre 
Etat: 

1 ) entretient des relations commerciales 
dans le premier Etat par l'intermediaire d'un 
courtier ou commissionnaire "bona fide" et 
agissant comme tel da~s le c~dre ~e son ~c_ti: 
vite normale, ou par 1 entrem1se d une soc1et_e 
juridiquement distincte ( filiale.' par exemp~e); 

2) possede dans le pre1Uler Etat, meme 
sous la forme d'une installation permanente, 
Ull comptoir dont l'activite se borne a l'achat 
de matieres ou produits pour le compte de ce 
contribuable; 

3) possede une participation me~e impor
tance ou .predominante dans le cap1tal d u?e 
personne morale, contribuable du premier 
Etat; 

I 
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4) använder i den förstnämnda staten ut
rymmen endast för Jagring, utställning eller 
utlämnande av varor, som tillhöra hans före
tag; 

5) håller i den förstnämnda staten varulager, 
som tillhör hans företag och som är avsett 
endast för lagring, utställning eller utlämnande 
e1ler för bearbetning eller förädling genom 
annat företags försorg; 

6) innehar i den förstnämnda staten ett 
stadigvarande affärsställe, uteslutande avsett 
att för företagets räkning inhämta upplys
ningar eller bedriva reklam, vetenskaplig forsk
ning eller annan liknande verksamhet av för
beredande eller biträdande art." 

6. Avtalets 8 artikel 2 och 3 § § ändras 
som följer: 

"2 §. Med beaktande av vardera fördrags
slutande statens skattelagstiftning skall förfaras 
på följande sätt: 

1 ) Vad beträffar dividend- eller andra in
komster av aktier eller andelar i bolag och 
sammanslutningar med :karaktär av juridisk 
person, däri inberäknat inkomster, som enligt 
skattelagstiftningen i den fördragsslutande stat 
där det bolag eller den sammanslutning som 
verkställer utbetalningar har sitt skatterättsliga 
hemvist, äro underkastade ett förfarande som 
motsvarar bestämmelserna om inkomster av 
aktier, må den skatt som i fördragsslutande stat 
innehålles från dylika inkomster, vilka härröra 
från källor i denna stat och tillkomma någon 
som är skattskyldig i den andra fördragsslutan
de staten, icke överstiga: 

a) 15 % av det sammanlagda inkomst
beloppet, då det utbetalande bolaget eller den 
utbetalande sammanslutningen har sitt skatte
rättsliga hemvist i Belgien; 

b) 10 % av det sammanlagda inkomstbe
loppet, då det utbetalande bolaget eller den 
utbetalande sammanslutningen har sitt skatte
rättsliga hemvist i Finland. 

Utöver den skatt som i Finland uppbäres på 
totalbeloppet av nämnda bolags och samman
slutningars beskattningsbara inkomster och 
kapital må i denna stat icke uppbäras annan 
skatt på inkomst som nämnts i föregående 
stycke, ej heller på den förmögenhet som bil
das av sådana aktier eller andelar som inbrin
ga sagda inkomster, än vad som avses i nämnda 
stycke. 

Inlöser bolag, som har sitt skatterättsliga 
hemvist i Belgien, sina egna aktier eller 

4) fait usage dans le premier Etat d'installa
tions aux seules fins de stockage, d'exposition 
ou de livraison de marchandises appartenant 
a son entreprise; 

5) entrepose dans le premier Etat, aux 
seules fins de stockage, d'exposition ou de 
livraison, ou de transformation par une autre 
entreprise, des marchandises appartenant a son 
entreprise; 

6) utilise pour son entreprise dans le pre
mier Etat une installation fixe d'affaires aux 
seules fins de recueillement ou de fourniture 
d'informations, de publicite, de recherches 
scientifiques ou d'activites analoques qui ont 
un caractere preparatoire ou auxiliaire". 

6. A l'article 8, les §§ 2 et 3 sant remplaces 
par ce qui suit: 

"§ 2. Compte tenu de la legislation fiscale 
respective des deux Etats contractants, il sera 
procede comme suit: 

1 ) En ce qui concerne les dividendes et 
autres revenus d'actions ou parts quelconques 
de societes ou associations possedant la per
sonnalite juridique, y compris les revenus sou
mis a un regime similaire a celui des revenus 
d'actions par la legislation fiscale de l'Etat 
contractant ou la societe ou association distri
butrice a son domicile fiscal, l'imp6t preleve 
dans un Etat contractant sur les revenus de 
l'espece qui ont leur source dans cet Etat et 
qui sant attribues a un contribuable de l'autre 
Etat contractant ne pourra exeder: 

a) 15 p.c. de leur montant brut lorsque la 
societe ou association distributrice a son domi-
cile fiscal en Belgique; . 

b) 10 p.c. de leur montant brut lorsque la 
societe ou association distributrice a son domi
cile fiscal en Finlande. 

En dehors de l'impöt per\;u en Finlande sur 
!'ensemble des benefices et capitaux imposables 
desdites societes et associations, aucun imp6t 
autre que celui qui est mentionne a l'alinea 
precedent ne pourra etre per\;U dans cet Etat 
sur les revenus vises audit alinea, ni sur la 
fortune constituee par :les actions ou parts 
productives desdits revenus. 

La disposition du premier alinea ne fait pas 
obstacle a la taxation des societes ayant leur 

andelar eller utdelar sin egendom, hindra be
stämmelserna i första stycket icke att sådant 
bolag beskattas enligt den skattefot som är 
angiven i den belgiska lagstiftningen. 

2) Vad beträffar övriga inkomster av rör
ligt kap1tal, må skatt, som i den ena fördrags
sliutande staten innehålles från inkomster, vilka 
härröra från en käMa inom denna stat och till
komma skattskyldig i den andra avtalsslutande 
staten, icke överstiga 15 % av det samman
lagd.a inkomstbeloppet. 

Med uttrycket "övriga inkomster av rörligt 
kapital" avses räntor ,på skuldförbindelser, som 
utfärdats av staten, på låneobligationer, jämväl 
då dessa utfärdats mot inteckningssäkerhet eller 
då till dem ansluter sig rätt till andelar i vinst, 
samt, för så vitt ej annat följer av nästa 
stycke, på tillgodohavanden eller depositioner 
ävensom på låneandelar samt alla andra slag 
av inkomster, på -vilka i den stat varifrån .dessa 
inkomster härröra, tillämpas de bestämmelser 
som gälla _i fråga om inkomster av försträck
rii~ar eller depositioner. 

Med uttry.cket avses likväl icke: 

a) räntor, vilka ·be.traktas som inlrnmster av 
aktier eller andelar och vilka enligt punkt 1 
behandlas .som sådana; 

b) räntor,, vilka i den stat som inkomsten 
härrör från, betraktas som vinstandelar i enlig-
het med bestämmelserna i artikel 5; · 

.c) .räntor på kontotillgodohavanden, även då 
yäxlar ,uts.tällts över dessa tillgodohavanden, 
vilka föranledas av leverans av handelsvaror, 
prJ.dukter .eller ,tjänster med viss betalnings
tid; 

d) räntor på oheckräkningar och på .förskott 
banker emellan; 

.e) .räntG>r på penningbelopp i andra än till 
innehavar.en ställda depositionsbevis över depo
sitioner i bankföi:;etag eller offentliga kredit
anstalter. 

Räntor som avses i :Punkterna b, c och .d 
o;van behandlas i överensstämmelse med artikel 
5, medan .räntor som avses i punkt e behand
las antingen i .öv.erensstämmelse med artikd 5, 
om de tillkomma företag, och eljest såsom i 
artikel 1 7 är bestämt.. · 

3 §. Punkterna 1 och 2 av 2 § i denna 
arrtikel tillämpas icke 

a) om :inkomsttagaren i .den fördragsslutan
de stat s0m inkomsten härrör :ifrån har .ett fast 
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.domicile fiscal en Belgique aux taux prevus par 
la legislation belge, en .cas de rachat de leurs 
propres actions ou parts ou a l'occasion du 
partage de l 'avoir social. 

2) En ce qui .concerne les autres rev,enus 
de capitaux mobiliers, l'imp6t preleve dams 
un Etat contractant sur les revenus qui ont 
leur source dans ·cet Etat et qui sont attribues 
a un contribuable de 1'autre Etat contractant 
ne pourra .exceder 15 .p .c. de leur montant 
brut. 

L'expression "autres revenus de · capitaux 
mobiliers" designe Jes inte•tets produi;ts par les 
fonds publics, par les obligations d'empnints 
assortis ou non de garanties hypothecaires ou 
d'une clause de participation aux benefices et, 
sous reserve de l'alinea ci-apres, par les creances 
ou depots, ainsi que les lots d'emprunts et 
tous auttes prodU:its soumis dans l'Etat ou ils 
ont 1eur source a .un ·regime similafre a celui 
des revenus de. sommes pretees ou deposees. 

Cette expression ne comprend cependant pas: 

a) les interets consideres comme des revenus 
d'actions ou parts et traites comme tels, en 
vertu du 1 ); 

b) les interets consideres dans l'Etat ou 
ils ont leur source .comme des parts de bene
fices soumises au regime prevu a l'article 5, 
§ 5; 

c) les interets de creances .commerciales - y 
compris celles qui sont representees par .des 
effets de commerce - resultant du paiement a 
terme de fournitures de marchandises, produits 
ou services; 

d) les interets de comptes courants ou 
d'avances entre des entreprises bancaires; 

e) les interets de dep6ts de somm.es d'argent 
non representees par des titr.es au porteur, 
effectues dans des entreprises 'bancaires, y com
pris les etablissements publics de credit. 

Le.s interets vises sub b, c et d cicavant 
sont tr.aites conformement a l'artide § et ceux 
qui s.ont .mentionnes _sub e sant soumis au 
regin:ie soit .dudit article 5 lorsquils sant 
attribues a des eJ;l.tr.eprises, soit de l'article 17 
dans les autres _cas. 

_§ 3. Les dispositions ,du § 2, 1) et .2,), ne 
s'appliquen!t -pas: 

,a) lors.que Je .beneficiaire des revenus a, dans 
l'Etat .contractant o~ ceux-ci .ont 1eur sour.c.e, 

11 
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driftställe, i vilket de kapital som avkasta dessa 
inkomster äro investerade; härvid beskattas 
dessa inkomster i nämnda stat; 

b) på överskjutande räntebelopp, om räntan 
på grund av särskilt förhållande mellan gälde
nären och fordringsägaren eller deponenten, 
med hänsyn till den skuld eller deposition för 
vilken räntan erlägges, överstiger det belopp 
som skulle ha avtalats mellan de berörda par
terna om ett dylikt förhållande icke förelegat." 

7. Avtalets 9 artikel ändras som följer: 

"Artikel 9 
1 §. Frånsett i 2 § av denna artikel av

sedda undantag skall royalty och annan in
komst, som skattskyldig i den ena fördragsslu
tande staten uppbär på den andra statens 
område antingen för nyttjande av eller för 
överlåtelse av rätten ·att nyttja lösöre, såsom 
patent, mall, hemlig tillverkningsmetod och 
mönster, varumärke eller annan liknande rättig
het ävensom av annan industriell, kommersiell 
eller vetenskaplig natur samt för utövning av 
upphovsmanna- och reproduktionsrätt, icke be
skattas i den andra staten, om icke den som 
uppbär denna inkomst där har fast driftställe, 
till vilket den rättighet egendom eller upplys
ning av vilken inkomsten härflyter direkt hän
för sig. I sistnämnda fall beskattas sådan in
komst endast i den andra staten och det be
skattningsbara beloppet fastställes enligt 2 och 
3 § i artikel 5 i detta avtal. 

Dessa bestämmelser tillämpas även på in
komst av försäljning av i föregående stycke 
nämnt lösöre. 

2 §. Utan hinder av vad i 1 § av denna 
artikel är sagt må där nämnda royalties och 
andra inkomster beskattas i den där avsedda 
andra staten enligt dess nationella lagstiftning, 
om och i den mån dessa inkomster eller royal
ties till följd av särskilt förhållande mellan gäl
denär och fordringsägare eller mellan dem och 
en tredje part, med beaktande av handelssed, 
överstiga det belopp som till följd av det 
faktiska värdet av den egendom som avses i 
nämnda paragraf och den faktiska inlcomsten 

un etablissement stable dans lequel sont in
vestis les capitaux generateurs de ces revenus; 
dans ce cas, lesdits revenus ·sont imposables 
dans cet Etat; 

b) a la partie excedentaire des intereets 
lorsque, par suite de relations speciales existant 
entre le debiteur et le creancier ou le deposant, 
le montant des interets excede, compte tenu 
de 1a creance ou du depöt pour lequel ils 
sont attribues, le montant dont seraient con
venus Jes interesses en l'absence de pareilles 
relations". 

7. L'article 9 est remplace par ce qui suit: 

Article 9 
"§ 1 er. Sous reserve des derogations pre

vues au § 2 du present article, les redevances 
et autres produits obtenus dans le territoire 
de l'un des Etats contractants par un · contri
buable de l'autre Etat, soit du chef de l'usage 
ou de la concession de l'usage de biens mobi
liers, tels que les brevets d'invention, rn,odeles, 
procedes et formules secrets, marques de fab
rique et autres droits analogues, les equipe
ments industriels, commerciaux ou scientifiques 
ne constituant pas des biens immobiliers vises 
a l'article 4, soit pour des informations ayant 
trai t a une experience acquise dans Je domaine 
industriel, commercial ou scientifique, ainsi 
que les droits d'auteur et de reproduction, ne 
sont imposables dans le premier Etat que si le 
beneficiaire de ces revenus y possede un 
etablissement stable auquel se rattache effecti
vement le droit, le bien ou l'information ·qui 
produit ces revenus. Dans cette eventualite, 
lesdits revenus ne sont imposables que dans 
ce premier Etat et leur montant imposable est 
determine conformement a l'article 5, §§ 2 
et 3, de la presente convention. 

Ces regles s'appliquent egalement aux pro
duits de la vente de biens mobiliers mentionnes 
au premier alinea du oresent paragraphe. 

§ 2. En dehors du cas vise au § 1 er, les 
redevances et produits y mentionnes peuvent 
etre imposes, conformement a sa legislation 
riationale, dans le oremier Etat vise a cette 
.disposition, Iorsque et dans 1a mesure ou, par 
suite de relations speciales entre le debiteur 
et le creancier ou que l'un et l'autre entre
tiennent avec des tierces personnes, ces· pro
duits ou redevances excedent un montant nor
mal, compte tenu des usages commerciaux, de 
la valeur intrinseque des biens vises audit 

av nyttjandet av denna egendom skall betrak
tas som normalt. 

Då företag, som är skyldigt att betala 
dessa ersättningar eller inkomster, i själva ver
ket är beroende av det företag som njuter 
nyttan av inkomsterna eller · står under dess 
t.alsyn eller tvärtom eller då bägge dessa för~
tag i själva verket äro beroende av .ett tredje 
företag eller av företag, hör~nde till 
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s~~a 
grupp, eller stå under deras tillsyn,. ma ersatt
ningarnas eller inkomsternas sedvanliga belopp, 
om andra och lämpligare grunder för dess 
fastställelse saknas, faställas ti1l ett lika stort 
belopp som en för förstnämnda företag :iort?ah 
beräknad andel av det - med sedvanlig vmst 
höjda - faktiska beloppet av de kostna~er 
som det företag som njuter nyttan av m
komsterna under beskattningsperioden fått vid
kännas för förvärv, förkovran eller amortering 
av denna egendom samt för dess bibehållande. 

Såsom villkor för skattefrihet för det sed
vanliga beloppet av i denna paragraf avsedda 
ersättningar eller inkomster må uppställas att 
antingen den som njuter nyttan av inkomsterna 
eller skattemyndigheten i den stat där den 
som njuter denna nytta har sitt skatterättsliga 
hemvist företer all för bestämmandet av detta 
belopp nödig utredning. 

I särslkilda fall, då företeende av fullständig 
utredning skulle kunna bereda svårigheter, 
skola myndigheterna i de båda avtalsslutande 
staterna förhandla sinsemellan i syfte att på 
ett skäligt sätt bestämma det sedvanliga be
loppet av dessa ersättningar och inkomster." 

8. Avtalet 18 artikel 1 § 2 punkten änd
ras som följer: 

"Vad Belgien angår må dessutom den utlän
nincrsskatt som sikall uppbäras av personer, 
vill;a icke äro fast bossatta i Belgien men där 
förfoga över bostad, i överensstämmelse med 
den belgiska lagstiftningen beräknas på basen 
av en minimiinkomst som motsvarar det 
dubbla beloppet av jordeboksinkomsten av 
nämnda bostad." 

9. Avtalet 18 artikel 2 § ändras till 5 § 
och följande bestämmelser upptagas i artikeln 
såsom 2- 4 §§ i denna artikel : 

"2 §. Har någon, som är skattskyldig i 
Finland, inkomst, som enligt 8 artikeln 2 § 1 
eller 2 punkten och 3 § b punkten eller 9 
artikeln 2 punkten är beskattningsbar i Belgien, 
beviljar Finland, för så vitt annat icke föran: 
ledes av tillämpningen av bestämmelserna i 

11 

paragraphe et du rendement effectif produit 
par l'usage de ces biens. 

Lorsqi.ie l'entreprise debitrice de ces rede
vances ou produits est, en fait, sous la depen
dance ou sous ,Je contröle de l'entreprise bene
ficiai're de ces revenus ou vice-versa ou encore 
lorsque ces deux entreprises sont, en fait, sous 
la dependance ou sous le contröle d'une tierce 
entreprise ou d'entreprises dependant d'un 
meme groupe, le montant normal des rede
vances ou produits peut, a defaut d'autres cri
teres plus adequats, etre fixe a la quote-part 
normalement imputable a la premiere entreprise, 
dans le montant - augmente d'un profit nor
mal - des charges reellement supportees, pen
dant la periode imposable, par l'entreprise bene
ficiaire des revenus, pour l'acquisition et le 
perfectionnement ou pour l'amortissement, ainsi 
que pour la conservation de ces biens. 

L'exoneration du montant normal des rede
vances ou produits, vise a'1 prese.nt paragraphe, 
peut etre subordonnee a la communication, 
soit par le beneficiaire des revenus, soit par 
l'autorite fiscale de J'Etat ou se trouve le 
domicile fiscal de ce beneficiaire, de toutes 
justifications necessaires . pour determiner ce 
montant. 

Dans des cas speciaux ou la production de 
justifications precises se heurterait a des diffi
cultes les autorites fiscales des deux Etats 
contr~ctants se concerteront en vue de deter
miner de fa\:On equitable le montant normal 
des produits et redevances". 

8. A l'article 18, § 1 er, l'alinea 2 est 
remplace par ce qui suit: 

"En ce qui concerne Ja Belgique, l'impöt 
des non-residents exigible a charge des non
habitants du Royaume qui y disposent d'une 
habitation pourra, en outre, conformement a 
Ia legislation belge, etre etabli sur un minimum 
de revenu egal a deux fois le revenu cadastral 
de ladite habitation". 

9. A l' article 18, '1e § 2 devient le § 5 et 
les dispositions ci-apres sont inserees sous les 
§§ 2 a 4: 

"§ 2. · Lorsqu'un contribuable de la Fin
lande re\:oit des revenus imposables en Bel
gique en vertu de l'ar,ticle 8, § 2, 1) ou 2), 
et § 3, b, ou de l'article 9, § 2, la Finlande 
accorde sur ;l'impöt dont elle frappe les revenus 
de ce contribuable, sous reserve d'application 

i ~ .I 
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4 § punkt a, 1 och 2 stycket av denna artikel, 
från den skatt som i Finland påförts för nämn
da skattskyldiges inkomst ett avdrag, som mot
svarar den skatt som i Belgien betalats för 
samma inkomst. Det belopp som sålunda av
dragits må likväl icke överstiga den del av den 
före avdraget beräknade skatten som proportio
nellt räknat motsvarat nämnda i Belgien be
skattningsbara inkomst. 

3 §. Ha.r någon, som är skattskyldig ti. Bel
gien, inkomst, som enligt 8 artikeln 2 § 1 eller 
2 punkten och } § b punkten eller 9 artikeln 
2 § ä·r beskattningsbar i Finland, beviljar 
Belgien ett en:ligt de villkor och den skattefot 
som överensstämmer med belgisk lagstiftning 
beräknat avdrag, motsvarande· den skatt som 
påförts i Finland, å ena sidan från fysiska per
soners skatt som hänför sJg till dividender, å 
andra sidan från fysiska personers skatt och 
bolagsskatt som hänför sig till räntor och 
royalties; ifall dessa dividender, räntor och 
royalties faktiskt beskattats i Finland. 

4 §. a) Äger bolag, vars skatterättsliga 
hemvist befinner sig i den ena f0rdragsslutande 
st1ten, aktier eller andelar i ett bolag, vars 
skatterättsliga hemvist befinner sig i den andra 
fördragsslutande staten, äro de dividender som 
tillkomma det förstnämnda bolaget och som 
~tbetalats av det senare och äro skattepliktiga 
1 den sistnämnda staten enligt dennas natio
nella lagstiftning samt i enlighet med 8 artikeln 
2 § första stycket i detta avtal, i den först
nämnda staten befriade från sådana skatter 
som avses i 2 artikeln 1 § 1 stycket punkterna 
A 2 och B 1 i den mån skattefrihet skulle 
beviljas om båda bolagen skulle ha sitt skatte
rättsliga hemvist i den förstnämnda staten. 

Har det förstnämnda bolaget sitt skatte
rättsliga hemvist i Finl'and, äro de dividender 
som befriats från sådan skatt som avses i 2 
artikeln 1 § 1 stycket punkt B 1 även befriade 
från skatter som avses 2 :!.ttikeln 1 § 1 stycket 
punkterna B 2 och B 3. 

Har det förstnämnda bolaget sitt skatte
rättsliga hemvist i Belgien hindrar denna be
stämmelse icke att förskott på skatt, som på
föres kapitalinkomst, uppbäres på dessa divi
dender enligt belgisk lagstiftning, men har 
detta bolag fördelat nämnda dividender vidare 
äro dessa befriade från sagda skatteförskott på 
samma sätt som dividender från bolag som har 
sitt skatterättsliga hemvist i Belgien. 

b )· Akder eller andelar i bolag, som har sitt 
skatterättsliga hemvist i Belgien, äro befriade 

du § 4, littera a), aHneas ler et 2 dH presen11; 
article, une deduction egale a l'impot pa·ye de 
ce chef en Belgique. 1La somme ainsi~ deduite 
ne peut toutefois exceder la fraction de l'impot, 
caloule .avant la deduction, qui conespnnd pro
portionnellement auxdits revenus imposables en 
Belgique. 

§ 3. Lorsqu'un contribuable de la1 Belgique 
te\'.oit des revenus imposables en Finlande en 
vertu de 1'article 8, § 2, 1) ou 2), et § 3, 
b, ou de l'artide 9, § 2, la Belgique accorde 
une deduction correspondant a la qiaotite for
faitaire d'impot finlandais determin·ee dans 
les conditions et att taux prevus par la legisla
tion belge, d'une ]}att, sur J'impot des person
nes. physiques· afferent auxdits dividendes- et 
d'autre part., s-ur cet impot ou sut J.'impot de~ 
socienee afferent aux;cl.hs h1tcfr&rs et redevances 
qui ont ete effectivement imposes en Finlaade. 

§ 4. a) Lorsqu'une societe ay-ant soa demi
cile fiscal dans l'un des deux Etas a la propri
ete d'actions ou parts d'une societe par actions 
ayant ·son domieile fiscal dans l'autre Etat 
les dividendes qui lui sont attribues par celle-ci 
et qui sont imposables dans cet autre Etat 
conformement a sa legislation nationale et a 
l'article 8, § 2, 1), sont exemptes daM le 
premier Etat des impots vises a l'article 2, 
§ 1 er, alinea ler, A - 2) , et B - 1 ) , dans 
la mesure ou cette exemption serait accordee 
si les deux societes avaient leur domicile fiscal 
dans le meme Etat. . 

Lcmque la premiere societe a son domicile 
fi~ca:l en Finlande, les dividendes exemptes de 
l'impot vise a l''article 2, § ler, alinea ler, 
B - 1 )-, sont egalement exemptes de l'impot 
vise a l'article 2, § 1er alinea ler, B - 2) 
et 3). 

Lorsque la premiere societe a· son domieile 
fiscal en Belgique, oette disposition· n'exclut 
pas ,le prelevement sur ces drvidendes du pre
compte moblier exigible suivant la legiSlatibn 
belge, mais k>sque lesdirs dlvidendes sont 
redistribues par cette societe, ils sont exemptes 
dudit precompte dans la meme mesure que 
s'H s'agissait de dividendes d'une societe ayant 
son domicile· fiscal en Belgique. 

b) Les acti0ns ou parts d'une socfete ayant 
son domicile fiscal en Belgique sont exemptees 

frå11l: sådan i Finland utgående förmögenhets
skatt som avses i 2 artikeln 1 § 1 stycke~ 
ptinkt B· 1, när dividender, som erlägges på 
dessa aktier eller andelar, med stöd av a punk
ten 1 stycket äro befttiade från sådan i Fin
land. utgående skatt som avses i 2 artikeln 1 § 
1 stycket punkt B 1. 

c) Har det förstnämnda av de bolag som 
avses, .f punkt a., första stydk.et, av denna 
paragraf sitt skatterättsliga hemvist i Belgie17 
och har det ensamt ägt aktier eller andelar 1 

bofag, som har sitt skatterättsliga hemvist i 
Finland och som där är underkastat sådana 
skatter som avses i 2 artikeln 1 § l stycket 
punkt B 1, under detta bolags hela räken
skapsperio~, är det äyen. befriat . från · såd.an 
förs'Icottsskatt på kap1tahnkomst . sotn enligt 
belgisk fagstiftning. uppbäres på dividend från 
dessa aktier eller andelar, såframt bolaget 
skriftligt anhåller därom senast _inom den tid 
som är stadgad för inlämnande av dess. årliga 
skatted'eklaration; fördelar emellertid bolaget 
de dividender som sålunda befriats från skatt 
vidare bfand sina egna aktieägare, må dessa 
dividender icke, med avvikelse från den bel
giska lagstiftningen, avdragas från fö,rdelade 
dividendet, som äro underkastade förskot ts
skatt på kapitalinkomst. Sådan befrielse bevil
jas icke,. om skatt på det förstnämnda ?olagets 
inkomst påföres· enligt bolagets- val pa. grund 
av skatten på fysiska personer." 

10. Till 22 artikeln 3 § fogas följande 
stycken: 

"Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
äro bolag, vilka ha sitt skatterättsliga hemvist 
i Belgien och äga fast driftställe i Finland, icke 
fördenskull skattskyldiga i Finland för sådana 
delar av inkomst eller förmögenhet för vilka 
bolag av motsvarande slag, vilka ha sitt skatte
rättsliga hemvist :V Finland~ äro befriade från 
skatt. 

Stadgandet i första stycket av denna parag~af 
hindrar ieke en fördragsslutande stat at t; enligt 
sin nationella '1agstiftninl! :beskatta bolag elfer 
annan sammanslutning eller annat. samfund av 
vilket slag som helst, som har sitt skatte
rättsliga hemvist i den andra staten och vars 
faktiska ledning är förlagd til.t sistnämnda stat 
föt hela den inkomst som hänför sig tiH fast 
driftstäire i den förstnämnda staten, men skat
tefoten må härvid icke överstiga den högsta 
skattefot som tillämpas på hela den odel:a:de 
vinsten eller del dii:rav för bolag som ha sitt 

!3 

& l'impot finlandais sur l'a fortune vise a 
l'article 2, § 1, alinea ler, B - 1), cha:que 
fois que les dividendes aHerents a ces actions 
ou parts sont, conformement au littera a, 
alinea ler, exeml"tes de l'impot finlandais vise 
a l'article Z, 1 er-, alinea for, B 1 ) . 

c) Si la premiere societe visee au littera a, 
alinea ler, dµ present paragraphe a son cfomi
cile fiscal en Belgique et a eu, pencfant töute 
la duree de iL'exercice social d'une societe 
ayant son domicife fäcal en Finlande et s0u
mise dans cet Etat aux llnji>OtS vises a l'article 
z § 1er, alinea ler, B, la pr0pri~te exclusive 
d;actions ou parts de cette derniere societe, 
elie est egalement exemptee du precompte 
mobilier exigible, suivant la legislatiorr belge, 
sur fes dividendes de ces a·ctions ou parts, a la 
condition d'en faire la demande par ectit au 
plus tard dans delai prescrit pour la remise 
d'e sa declaration annuelle; mais, lors de· la 
redistribution a ses propres actionnaires des 
dividendes ainsi exemptes, ceux-ci ne peuvent, 
par der0gation- 3: la Mgistati0n beige, etre 
deduits des dividendes distributes passibles du 
precompte mobilier. Cette exonetation ne 
s'applique pas lorsque la premiere soc.iete a 
opte pour l'imposition de ses benefices a 
l'impot des p-ersonnes physiques". 

10. A ·l'article 22, § 3, il est ajoute les 
alineas ci-apres: 

"Par application de cette disposition, les 
societes ayant leur domicile fiscal en Bel~ique 
qui possedent un etablissement stable en Fmlan
de ne sont pas, de ce chef, soumises dans cet 
Etat aux impots sur le revenu et sur la fortune 
en raison d'elements de revenu ou de fortune 
qui sont exempte_s dans l~ . chef. des socie:es 
similaires ayant leur cfom1cile. fiscal en Fm-
lande. 

La disposition du premier alinea du present 
paragraphe ne peut etre interpr.etee comme 
empechant l'un des deux Etats d'lmposer con
formement a sa legisfation nationale le tbtal 
des benefices imputables a l'etablissement 
stable donf dispose dans cet Etat une societe 
ayant son. domidle fisoal dan~ }'~utre Etat, ou 
tout autre groopem~nt ou soc1ete ~e personnes 
ayant son siege· de direction ef.fectlve· dans cet 
autre-Eta~, mais- le taux de cet imp& 11e· pourra 
e:xceder le tamt rnaxima:l applicable- a l' ensemble 
ou ai u~e· f ra-c:ti0'n' des. l!r~nefices n'On distriboes 
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skatterättsliga hemvist 
staten" . 

den förstnämnda 

11. Till 22 artikeln i avtalet fogas följande 
4 §: 

"4 §. Räntor, royalties och andra utcrifter 
vilka ett företag, som drives av någon s~ ä; 
skattskyldig i den ena fördragsslutande staten 
betalar till skattskyldig i den andra staten' 
må, utom vid tillämpning av. 5 artikeln 6 §' 
8 artikeln 3 § b punkten och 9 artikeln 2 § '. 
~vdragas när detta företags beskattningsbara 
mkomst bestämmes, under samma betingelser 
s~m om dessa belopp skulle ha erlagts till 
nagon som är skattskyldig i förstnämnda stat. 

Likaså må gäld, som företag, vilket drives 
av skattskyldig i en fördragsslutande stat har 
ti.~l s~attsskyldig i de~ andra staten, avd~agas 
n~~ foretagets beskattnmgsbara förmögenhet be
stammes, och detta under samma betingelser 
som om fordringsägaren vore skattskyldig i den 
förstnämnda staten." 

12. Slutprotokollets 2 stycke ändras som 
följer: 

"Så länge i Belgien skattskyldig handelsre
sande är pliktig att i Finland erlägga stäm
pelskatt, som är beroende av tiden för vistel
se~ i denna. stat, må, oavsett alla övriga be
stammelser 1 detta avtal och särskilt i 13 arti
keln 2 §, i Finland skattskyldig handelsresande, 
oberoende av vistelsetiden i Belgien, där på
föras. så?an utlänningsskatt som enligt belgisk 
lagstiftning skall uppbäras hos denna kategori 
skattskyldiga.'' 

Artikel Il 
1. Detta tilläggsavtal skall ratificeras och 

ratifikationshandlingarna utväxlas så snart som 
möjligt i Helsingfors. 

. 2. Detta tiUäggsavtal skall anses utgöra en 
integrerande del av det avtal som slöts den 11 
februari 1954; det träder i kraft den femtonde 
dagen efter den dag då ratifikationshandlin
garna utväxlats och bestämmelserna i det skall 
tillämpas: 

1 ) på skatter som i någondera av de för
dragsslutande staterna skall uppbäras vid käl
lan på grund av inkomst, om inkomsten har 

des societes ayant Jeur domicile fiscal dans 
ce premier Etat". 

11. A l'article 22, il est ajoute le § 4 ci
apres: 

"§ 4. Sauf en cas d'application des articles 
5, § 6, 8, § 3, b, et 9, § 2, les interets, 
redevances et autres frais pay6s par une entre
prise exploites par un contribuable de l'un 
des deux Etats a un contribuable de l'autre 
Etat sont deductibles pour fa determination 
des benefices imposables de cette entreprise 
dans les memes conditions que s'ils avaient 
ete payes a un contribuable du premier Etat. 

De meme, les dettes d'une entreprise 
exploitee par un contribuable de l'un des deux 
Etats envers un contribuable de l'autre Etat 
sont deductibles, pour la determination de la 
fortune imposable de cette entreprise, dans 
les memes conditions que si elles avaient ete 
contractees envers un contribuable du premier 
Etat". 

12. Au Protocole final, l'alinea 2 est rem
place par ce qui suit: 

"Aussi longtemps que les voyageurs de com
merce, contribuables de la Belgique, serent 
soumis en Finlande a un droit de timbre deter
mine suivant la duree de leur sejour dans 
cet Etat, les voyageurs de commerce, contri
buab1es de la Finlande, pourront, nonöbstant 
toute autre disposition de la convention et 
notamment l'article 13, § 2, etre soumis, 
quelle que soit la duree de leur sejour en 
Belgique, a l'impot des non-residents exigible 
de cette categorie de contribuables suivant la 
legislation belge". 

Article Il 
1. La presente Convention complementaire 

sera ratifiee et les instruments de ratification 
seront echanges a Helsinki aussitot que 
possible. 

2. La presente Convention complementaire 
sera consideree comme formant partie inte
grante de la convention du 11 fevrier 1954; 
elle entrera en vigueur le quinzieme jour suiv
ant celui de l'echange des instruments de rati
fication et ses dispositions serent applicables: 

1) aux impots dus a J,a source dans. l'un 
des deux Etats sur les revenus attribues ou 
mis en paiement a partir du ler janvier de 

erhållits eller förfallit till betalning från och 
med den 1 januari året efter det år under vil
ket ra tifika tionshandlingarna utväxlats; 

2) på övriga skatter, vilka i någondera av 
de fördragsslutande staterna uppbäras för in
komster eller kapital, som härröra från skatte
perioder som utgår efter den 31 december det 
år under vilket ratifikationshandlingama utväx
lats; 

3. Beträffande Belgien gäller, med avvikelse 
från vad under 2 punkten är sagt, följande: 

1 ) Bestämmelserna i 2 artikeln 1 § punkt 
A, sådan denna punkt ändrad lyder i 2 punk
ten av artikel I i detta tilläggvavtal, tillämpas 
under hela skatteperioden, varvid beroende på 
fallet, föreskrifterna angående någondera av de 
i dessa bestämmelser nämnda skatterna iakt
tagas. 

2 ) Bestämmelserna i 3 punkten av artikel 
I i detta tilläggsavtal tillämpas på för år 196 3 
och åren därefter uppburen förskottsskatt på 
inkomst av fastighet och på eventuell tilläggs
avgift. 

3) Bestämmelserna i 6 punkten av artikel 
I i detta tilläggsavtal tillämpas på skatter, då 
inkomst erhållits eller förfallit till betalning 
räknat från och med den 1 januari 1963, dock 
så, att i fråga om inkomster, vilka avses i 8 
artikeln 2 § 1 punkten 1 stycket, sådant detta 
ändrat lyder i 6 punkten av artikel I i detta 
tilläggsavtal, och vilka utdelats av bolag som 
har sitt skatterättsliga hemvist i Belgien samt 
vilka erhållits eller förfallit till betalning räknat 
från och med den 1 januari 1963 men senast 
den 31 december 1966, det skatteförskott som 
skall uppbäras i Belgien på nämnda inkomster 
må beräknas enligt en skattefot av 15 procent 
på 85 /70 av det sammanlagda beloppet av 
dessa inkomster, minskat med den del av de 
inkomster av samma slag som bolag erhållit 
och anses ha fördelat vidare; 

4) De bestämmelser i 3 § och i 4 § punkt 
a, 1 och 3 stycket som genom 9 punkten av 
artikel I i detta tilläggsavtal intagits i artikel 
18 tillämpas på inkomster som inflyta under 
hela skatteperioden, varvid beroende på fallet 
stadgandena om skatt för fysiska personer eller 
om bolagsskatt iakttagas; 

5) Bestämmelserna i 8 och 12 punkterna 
av artikel I i detta tilläggsavtal tillämpas på 
skatter som uppbäras för inkomster, vilka 
erhållits under skatteperioder som upphört den 
31 december 1962 eller därefter; 
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l'annee suiv.ant calle au cours de laquelle les 
instruments de ratification auront ete echanges; 

2) aux autres impots etablis dans l'un des 
deux Etats sur des reverius et capitaux de 
periodes imposables oloturees posterieurement 
au 31 decembre de ·l'annee pendant laquelle 
les instruments de ratification auront ete 
echanges. 

3. Par derogation au n° 2, en ce qui con
cerne . la Belgique: 

1) les dispositions de l'article 2, § 1 er, A, 
tel qu'il a . ete modifie par J'article I, numera 
2, de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront pour toute periode imposable 
donnant lieu, suivant le cas, a l'application de 
l'un ou l 'autre des impots enumeres a ces 
dispositions; 

2) les dispositions de l' article I, numero 3, 
de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront au precompte immobilier et 
eventuellement au complement de precompte 
immobilier dus .sur les revenus de l'annee 
civile 1963 et des annees suivantes; 

3) les dispositions de l'article I, numera 6, 
de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront aux revenus attribues ou mis 
en paiement a partir du ler janvier 1963; 
toutefois, en ce qui concerne les revenus vises 
a l'article 8, § 2, 1)' alinea ler, tel qui'il a 
ete modifie par l'article I, numero 6, de la 
presente Convention complementaire, qui sont 
distributes par une societe ayant son domicile 
fiscal en Belgique et dont !'attribution ou la 
mise en paiement a lieu a partier du ler janvier 
1963 mais au plus tard le 31 december 1966, 
le precompte mobilier du en Belgique sur 
lesdits revenus peut etre calcule au taux de 
15 p.c. sur les 85/70 du montant brut de ces 
revenus. diminue de la partie consideree comme 
redistribuee des revenus de meme nature per~us 
par cette societe; 

4) les dispositions du § 3 et du § 4, littera 
a), alineas ler et 3, inseres a l' article 18 par 
l'article I, numera 9, de la presente Convention 
complementaire, s'appliqueront aux revenus de 
toute periode imposable donnant lieu, suivant 
le cas, a l'application de l'impot des personnes 
physiques ou de l'impot des societes ; 

5) les dispositions de l'article I, numeros 
8 et 12, de la presente Convention comple
mentaire s'appliqueront aux revenus des perio
des imposables cloturees posterieurement au 
31 december 1962; 

. , I 
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6 ) Bestämmelserna i. 10 punkten ,av artikel 
I ·i detta tilläggsavtal tillämpas på s:katter, som 
uppbäras för inkomster, vilka ethållits under 
skatte.perioder som .upphört den 31 december 
1•962 eller ,därefter. 

4. Detta .tilläggsa.vtal skall förbliva i kraft 
·emligi,t lbe.s:tämmelsellna i 25 artikeln i av.talet 
eden 11 :februari 1954 och om .nämnda avtal 
uppsäges upphör tilläggsavtalet att gälla sam
.tidigt med .detta .. 

Till bektäftelse häray kar .ovannämtlda .be
diullmäkt~gade .ombud uncd..e11te.cknat detta till
faggsavtal .o.ch fors.ett det med ·sina sigill. 

UppgjGrt ·i Bryssel den 21 maj 1970 i tvenne 
e'Xemplar ip'å !finska, franska 0ch holländska 
språken, vilka t:re texter all äger 1ika vitsord. 

För Republiken Finlanss Bresident: 

Reino Honkaranta 

För Hans Majestät Belgiernas Konung: 

Pietre Harm.el 

6) les ,dispositions de l'article l, numera 
10, de la presente Convention complementaire 
s 'appliqueront aux rev.enus de periodes -im
posables doturees a partir du 31 december 
1962 .. 

4. La pres.ente C0nv.ention complementaire 
restera en vigueur confor.mement alllx disp©&i
tions de il'ar.ticle 25 cle la con.vention du 11 
fevrier 1954 et, en cas de denonciation .de 
.cette cornrenitio..n, elle .cess.era ses _e.ffets en 
meme :t~m:ps que celle-.ci. 

E1il foi .de ,qu0i res Plenipotentiaires sus-men
tio.mnes 011t signe la presente C©.m.vention com
plementaire .et .y ont appos.e Jeurs soeaux. 

Fait en dol.!ib1e exemp1aire, ien languefinnoise, 
en 1.angue frangaise et .en :langue needanclaise, 
les trois text<t!s faisant ,ega1ement foi, 
a Bruxelles, le 21mai 1970. 

Pour le Rr©sident de la iR6publique de Finlande: 

Reino H onkaranta 

Pour Sa Majeste le Roi des Helges: 

Pierre Harmel 

Regeringens prop9s1t1on till .Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i ett tilläggsavtal, innefattande ändringar i 
och kompletteringar till avtalet mellan Finland och Belgien om 
undvikande av dubbelbeskattning och reglering av vissa andra 
frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt i 
det slutprotokoll som ät anslutet till nämnda avtal. 

Skattelagstiftningen i Belgien undergick en 
genomgripande revision år 1963. Det tidigare 
systemet, som baserade sig på beskattning en
ligt inkomstkällor, förvandlades till ett enhet
ligt system, som bygger på beskattning av 
totalinkomsten. 

Reformen innebar också att Belgien interna
tionella relationer i fråga om beskattning 
förändrades. Det blev därför även nödvändigt 
att i viss utsträckning ingå nya avtal om beskatt
ningen. Då dessutom den avtalsrekommenda
tion som hade antagits av Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD) 
hade utvecklat tidigare avtalsstrukturen, fann 
man på belgisk sida det motiverat att föreslå 
även en del andra ändringar i avtalet, vilka 
inte hänger samman med revisionen av lagstift
ningen. A andra sidan ansågs det inte nödvän
digt att helt förnya alla gällande avtal. 

I Helsingfors fördes under augusti 1966 
underhandiingar om ett förslag från den bel
giska regeringen till Finlands regering om 
ändring av det gällande skatteavtalet mellan de 
båda länderna, vilket ingicks den 11 februari 
1954 (Fördr. ser. 15/55). De båda länderna har 
sedermera kompletterat den text om vilken 
preliminär överenskommelse fräff ades vid nyss
nämnda underhandlingar. För Finlands del har 
det viktigaste härvid varit de ändringar som 
har föranletts av stadgandena om beskattningen 
av dividender, som utbetalas bolag emellan, i 
den nya näringslagstiftningen. Tilläggsavtalet 
undertecknades i Bryssel den 21 maj 1970. 

Ett särdrag hos det föreliggande tilläggs
avtalet är att det till sin ordalydelse i tek
niskt avseende nära ansluter sig till strukturen 
och formuleringarna i den nya belgiska lagstift
ningen. En exakt återgivning hos oss av ordaly
delsen i den franska texten har därför inte 
kunnat ske utan svårigheter. 

12921/69 

Artikel 1 i tilläggsavtalet berör de materiella 
ändringar som har gjorts i avtalet. I dess 1 
punkt uppräknas de skatter som anges av den 
nya belgiska skattelagstiftningen. För Finlands 
del har bland skatterna även upptagits sjömans
skatten. Från artikel 4 i avtalet, vilken gäller 
beskattning av inkomst från fast egendom, har 
uteslutits räntor på intecknade skulder, var
jämte skattskyldig kan enligt artikeln anhålla 
om att det förfarande som tillämpas vid be
skattning av fast driftställe skall användas 
fråga om inkomst av fastighet. 

Ändringarna i 5 och 6 § § i artikel 5 i 
avtalet är närmast tekniska förtydliganden. 
Däremot innefattar ändringarna av artikel 6, 
vilken gäller fast driftställe, flera tillägg och 
preciseringar, som föranleds av tillämpningen 
av OECD:s modellavtal. 

Artikel 8 i skatteavtalet med Belgien har 
sedan gammalt berört såväl dividender som 
räntor, och för dem har använts den gemen
samma beteckningen "inkomster av rörligt ka
pital". Enligt tilläggsavtalet har i 2 § i nämn
da artikel · uppkomststatens beskattningsrätt, 
när det gäller dividend, för Finlands del bibe
hållits oförändrad, medan motsvarande beskatt
ning i Belgien har nedgått från tidigare 20 
procent till 15 procent. I källskatten ingår för 
Finlands del även den andel som belöper sig 
på förmögenhetsskatten. 

Källskatten på räntor har bibehållits lika stor 
som förut, dvs. 15 procent, men artikeln har 
kompletterats med en detaljerad definition på 
begreppet inkomst, som avser räntor. Den nya 
ordalydelsen i 3 § i artikeln binder inte en 
beskattning av de ifrågavarande inkomsterna 
till fulla beloppet vid förekomsten av ett fast 
driftställe i uppkomstlandet överhuvudtaget, 
utan som förutsättning för ett dylikt förfarande 
har i överensstämmelse med OECD-rekommen-
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dationen stipulerats, att kapitalet bör vara pla
cerat i själva det fasta driftstället. 

Ordalydelsen i artikel 9, som gäller royalties, 
har kompletterats i fråga om definitionen på 
royalty, och dessutom har ordalydelsen i 2 
punkten i samma artikel i fråga om fast drift
ställe ändrats, så att den överensstämmer med 
den nyss berörda fotmuleringen angående 
täntor. 

Artikel 18 i avtalet för undvikande av dub
belbeskattning har genomgripande förnyats 
genom att därtill har fogats nya 2-4 §§. Hu
vudregeln är att båda staterna, under prog
ressionsvillkor från skatt befriar de inkomst
belopp som beskattas i den andra avtalsslutan
de staten. I fråga om dividender och räntor 
beviljar Finland i överensstämmelse med den 
nya 2 § i artikeln såsom avdrag från den skatt 
som uppbäres här beloppet för den skatt som 
har erlagts i Belgien. Belgien beviljar å sin sida 
för inkomster av nämnda slag, vilka härrör 
från Finland, ett speciellt avdrag från skatt 
som påföres i Belgien. Detta avdrag uppgick 
när avtalet ingicks till 15 procent av dividen
dernas och räntornas totala belopp, då motta
garen är en fysisk person. 

Ett belgiskt moderbolag är befriat från skatt 
för dividend, som det erhåller från Finland, 
och åtnjuter på ränteinkomster nämnda gott
görelse av 15 procent. Ett finskt bolag är på 
motsvarande sätt enligt den nya 4 § a punkten 
i nämnda artikel i fråga om dividender, som 
härrör från Belgien, befriat såväl från inkomst
skatt till staten som från kommunal- och kyr
koskatt, i den mån skattefrihet skulle beviljas 
om även det utbetalande bolaget skulle vara ett 
inhemskt bolag. 

Dessutom ingår i 4 § b punkten ett stad
gande som kompletterar det föregående och 
föreskriver, att belgiska aktier också är befriade 
från förmögenhetsskatt i Finland, om divi
dender, som utfaller på dem, är befriade från 
inkomstskatt i Finland. Enligt c punkten i 
samma paragraf befrias belgiskt moderbolag 
under vissa betingelser också från förskotts
uppbörd av skatt, som i Belgien uppbäres för 
.dividender. 

Artikel 22 i avtalet, vilken avser förbud mot 

diskriminering, har kompletterats i fråga om 
beskattning av fast driftställe, så att fast drift
ställe, som belgiskt bolag har i Finland, röner 
samma behandling som inhemskt bolag. Ett 
förbud mot diskriminering med samma inne
börd, vilket avser rätten att avdraga räntor och 
royalties samt övriga utgifter, ingår i en ny 
4 § i nämnda artikel. 

Ordalydelsen angående beskattningen av han
delsresande i slutprotokollet till avtalet har 
ändrats, så att den motsvarar den nya lag
stiftningen i Belgien. 

Angående stadgandena om ikraftträdandet av 
artikel Il i tilläggsavtalet må här anföras, att 
dessa stadganden i princip avser årsskiftet näst 
efter det år då ratifikationsurkunderna utväx
las. Den nya lagstiftningen i Belgien ·har 
emellertid tillämpats sedan den trädde i kraft, 
och härvid har i källskatt uppburits 20 pro
cent. Sedan tilläggsprotokollet har trätt i kraft 
sjunker denna källskatt till 15 procent. 

De ändringar som lagstiftningen i Belgien 
föranleder har, trots att de är många, inte 
medfört någon större förändring av den sam
manlagda tidigare skattebördan. Utsträckandet 
av moderbolags skattefrihet till att omfatta 
också dividender kan däremot från finsk syn
punkt med tanke på framtiden betraktas såsom 
en viktig förändring. 

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

att Riksdagen måtte besluta godkänna 
de bestämmelser i det i Bryssel den 21 
maj 1970 ingångna tilläggsavtalet, inne
fattande ändringar i och kompletteringar 
till avtalet mellan Finland och Belgien 
för undvikande av dubbelbeskattning 
och för reglering av vissa andra frågor 
beträffande skatter på inkomst och för
mögenhet samt slutprotokollet till detta 
avtal, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Emedan nämnda avtal innehåller bestäm
melser som hör till lagstiftningens område, före
lägges Riksdagen samtidigt till antagande föl
jande lagförslag: 

Lag 
om odkännande av vissa bestämmelser i ett tilläg.gsaytal, innefatt~nde .. ändring~r i och 
kom~letteringar till det avtal och slutprotokoll som t~g~tts med .~elg1en for undv!k~nde av 

dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra fragor betraffande skatter pa inkomst 
av h f ·· ·· h t oc ormogen e . 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 
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Bestämmelserna i det i Bryssel den 21 maj 
1970· ingångna tilläggsavtalet, innefattande 
ändringar i och kompletteringar . till ~et avta~ 
och slutprotokoll som den 1.1 februari 19511 
Helsingfors ingicks mellan Finland .och Belg1~? 
för undvikande av dubbelbeskattnmg och for 
reglering av vissa andra frågor beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet, skall, 
såvitt de hör till lagstiftningens område, vara 
i kraft såsom om dem överenskommits. 

Närmare bestämmelser om verkställighet och 
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov 
genom förordning. · 

Helsingfou.-s, den 30 okitiober 1970. 

Republikens President 

Ur'1o 

Minister för utrikesärendena 
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(Översättning) 

TILLÄGGSAVTAL 
' 

i?rtefattande ändringar i och kompletteringar 
till det. avtal och slutprotokoll som den 11 
februari _ 1954 undertecknades i Helsingfors 
mellan Finland. och Belgien för undvikande av 
dubbelbeskattnmg och för reglering av vissa 
andra frågor beträffande skatter på inkomst 

och förmögenhet 

~ep~bliken. Finlands President och Hans 
Ma1.:stakt Belgiernas Konung har, föranledda av 
~n ~ns an. att, med hänsyn till inträffade för
a?drmgar 1 de allmänna principerna i den bel
?isk~ skattelagstiftningen och till utvecklingen 
~. fraga om begreppen på detta område, delvis 
andra och komplettera det avtal för undvikan
d~ av dubbelbeskattning och för reglering av 
vissa andra frågor beträffande skatter på in
komst och förmögenhet som den 11 februari 
1954 undertecknades i Helsingfors samt slut
protokollet till detta avtal 
. . rbeslu~at i överensstäm~else med sista me
ningen 1 2. § 2 punkten av artikel 2 i nämnda 
avtal att .. i detta . ~yfte ingå ett tilläggsavtal 
~ch har for detta andamål till sina befullmäk
tigade ombud utsett : 

Republiken Finlands President : 

Utomordentlige befullmäktigade ambassa
dören Reino HONKARANTA. 

' 
Hans Majestät Belgiernas Konung: 

Utrikesministern Pierre HARMEL 
' 

vilka, sedan de för varandra företett sina full
makter, som befunnits vara i god och beh" · 

dn. h .. . orig 
o~. mg, ar overenskommit om följande be
stammelser: 

Artikel I . 

CONVENTION 

~odifiant et completant la Convention entre la 
Fmlande. et l~. Belgique tendant a eviter les 
doubl~s 1mpos1t10ns et a regler certaines autres 
quest10ns en matiere d'impots sur les revenus 
et sur la fortune et le protocole final signes ' 

Helsinki, le 11 fevrier 1954.' a 

Le Pre~ide;it de la Republique de Finlande 
et s~ . Ma1este le Roi des Belges, desireux de 
modifier et de completer sur certains points 
co?lp.te te~u, des changements affectant le~ 
principes, ?ener~ux de la legislation fiscale belge 
et ~e 1 evolution des conceptions en cette 
mauere, . la c _o?vention tendant a eviter les 
doub~es impositions et a regler certaines autres 
questions en matiere d'impots sur les revenus 
~t sur . la . fortune et le Protocole final, signes 
a Helsmki, le 11 fevrier 1954 

' 
Ont decide, conformement · a l'article 2 

§ 2, alinea 2, in fine, de la convention precitee'. 
de conclure dans ce but une convention com
plementaire et ont nomme, a cet effet pour 
leurs Plenipotentiaires, savoir: ' 

Le President de la Republique de Finlande: 

Monsieur Reino HONKARANTA Ambassa
deur extraordinaire et plenipotentiai;e; 

Sa Majeste le Roi des Belges : 

Monsieur Pierre HARMEL Ministre des 
Affaires etrangeres, ' 

Les9uels, apres avoir echange leurs pleins. 
pouvous reconnus en bonne et due forme sont 
convenus des dispositions suivantes: ' 

Article I 
~~nom detta avtal ändras och kompletteras 

best~mmelserna i det avtal som den 11 feb
r~ari 19 54 undertecknades mellan Bel crien och 
~inland s.~mt bestämmelserna i slutpr~tokollet 
till nyssnamnda avtal som följer: 

L:s dispositions de la Conve~tion entre la 
~elgique et Ja Finlande et du Protocole final 
sign~s., a Helsinki le 11 fevrier 1954 sont 
m~difiees et co?lpletees comme suit par la 
presente convent10n complementaire ; 

I 

l. Avtalet I artikel 2 § upphäves . 
2. Avtalets 2 artikel 1 § ändras som föl

jer: 

"l §. Bestämmelserna i detta avtal äro till
lämpliga på följande skatter: 

A) Beträffande Belgien: 

, 1) skatten på fysiska personer (l'impot des 
personnes physiques ) ; 

2) bolags skatten ( l'impot des societes); 
3) skatten på 1uridiska personer ( l'impot 

des personnes morales) ; 
4) utlänningsskatten ( l'impot des non

residents); 
häri inbegripet förskott på och komplette

ringsavgifter till dessa skatter. 
B ) Beträffande Finland: 
1) inkomst- och förmögenhetsskatten till 

staten; 
2) den kommunala inkomstskatten; 
3) kyrkoskatten; 
4) sjömansskatten. 

I denna paragraf uppräknade skatter om
fattar de egentliga skattebeloppen, höjningar, 
tillägg (beträffande Belgien inbegripes häri den 
kommunala tilläggsskatt som fastställes på grund
val av slkatten på fysiska peocsoner), räntor, 
kostnader och andra i samband med skatterna 
uttagna tilläggsbelopp, som påföras för statens 
eller offentligt samfunds räkning." 

3. Avtalets 4 artikel ändras som följer : 

•)Artikel 4. 
1 §. Inkomst av fast egendom - häri in

begripna gruvor, mineralfyndigheter och andra 
naturtillgångar - ävensom vinst genom över
låtelse av sådan egendom, beskattas endast i 
den stat där egendomen är belägen. 

Till inkomst av fast egendom räknas ej blott 
den inkomst som förvärvas genom direkt för
valtande, nyttjande eller bruk av den fasta 
egendomen utan även sådan inkomst som 
under vilken beteckning som helst förvärvas 
genom uthyrning, utarrendering eller varje 
annan upplåtelse av rätt att bruka eller nyttja 
nämnda egendom eller av rätt till jakt, fiske 
eller fågelfångst eller andra liknande rättig
heter. 

2 §. Atnjuter skattskyldig i avtalsslutande 
stat som i nämnda stat driver industriell eller 
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l. L' article 1 •r, § 2, est supprime. 
2 ~ A l'article 2, le § 1 er est remplace par 

ce qui suit: 

"§ 1er. La presente Convention determine 
les regles applicables aux impots suivants: 

A) Pour la Belgique: 

1) . l'impot des personnes physiques, 

2) J'impot des societes, 
3) hmpot des personnes morales , 

4) '1'impot des non-residents, 

y compris les precomptes et complements 
de precomptes se rapportant a ' ces impots. 

B) Pour la Finlande: 
1 ) l'impot d'Etat sur le revenu et la for-

tune, 
2) l'impot communal sur le revenu, 
3). - J'impot ecclesiastique, 
4) , l'impot sur les salaires des gens de mer. 

Les impots enumeres au precent paragraphe 
comprennent tous montants en principal, 
accroissements, additionnels ( y compris, en ce 
qui concerne la Belgique, la taxe communale 
additionnelle a . l'impot des personnes phy
siques), interets, frais et autres accessoires, 
au profit de l'Etat et des collectivites publi
ques". 

3. L'article 4 est remplace par ce qui suit: 

"Article 4 
§ 1 er. Les revenus des biens immobiliers 

_:. y compris les mines, gisements mineraux et 
toutes autres ressources nautrelles - ainsi que 
les profits resultant de !'alienation de ces biens, 
ne sont imposables que dans l'Etat ou ces 
biens sont situes. 

Les revenus de biens immobiliers s'entendent 
non seulement de ceux qui proviennent de la 
gestion, de la jouissance ou de l'exploitation 
directe de biens immobiliers, mais aussi de 
ceux qui sont obtenus, a quelque titre que ce 
soit, par la location, l'affermage ou toute autre 
concession du droit de jouissance ou d'exploita
tion desdits biens, des droits de chasse, de 
peche, de tenderie et d'autres droits analogues . 

§ 2. Lorsqu'un contribuable de l'un des 
deux Etats contractants y exploitant une entre-
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kommersiell verksamhet, i den andra staten i 
1 § av denna artikel nämnda inkomster eller 
förmåner, må för honom, såframt han innan 
beskattningen verkställes anhåller därom hos 
den andra statens skattemyndigheter, det på 
denna grund beskattade beloppet fastställas på 
samma sätt som om dessa inkomster och för
måner vore inkomst av verksamhet genom fast 
driftställe i denna andra stat. Med stöd av 
denna bestämmelse må dock icke fastighets
inkomst, som är underkastad förskottsskatt och 
eventuellt tillägg till förskottsskatt fastställas 
till lägre belopp än jordeboksskatten i enlighet 
med belgisk lagstiftning." 

4. Avtalets 5 artikel 5 och 6 § § ändras 
som följer : 

"5 §. Fasta eller föränderliga arvoden eller 
vinstandelar till aktieägare, vilka deltaga i 
handhavandet eller övervakningen av bolags
angelägenheterna för annan juridisk person än 
aktiebolag och kommanditbolag, behandlas, för 
så vitt annat icke följer av tillämpningen av 
8 artikeln 2 § 1 punkten, såsom i 1 § av 
denna artikel avsedd inkomst och som om 
företaget, av vilket de erhållas, bedrives av 
dessa aktieägare själva och för deras räkning. 

6 . §. Vinst eller förmån som ett företag, 
bedrivet av en skattsskyldig i en av de för
dragsslutande staterna, förvärvat - direkt eller 
indirekt och under vilken form som helst -
från ett företag, bedrivet av en skattskyldig i 
den andra fördragsslutande staten, · må, obe
roende av bestämmelserna i 1 § av denna arti
kel, beskattas i denna andra stat, för så vitt 
inkomsten eller förmånen under normala för
hålJanden skulle ha ökat det senare företagets 
inkomst och för så vitt de förvärvats av det 
förra företaget på grund av att detta i före
tagens industriella, kommersiella samt finansiella 
förbindelser åtnjutit förmånligare villkor än 
som under normala förhållanden skulle hava 
gällt mellan verkligt självständiga företag. I 
detta fall skall dubbelbeskattning av nämnda 
vinster och förmåner förhindras i överensstäm
melse med andan i detta avtal, såframt de 
i den andra staten har ansetts utgöra inkomster 
som nämnts i 8 artikeln 2 § 1 eller 2 punkten 
9 artikeln 2 § ". 

5. Avtalets 6 artikel ändras som följer: 

prise industrielle 0u commerciale beneficie 
dans l'autre Etat de revenus ou profits men
tionnes au § 1 er du present article, il pourra, 
sur demande adressee avant . imposition aux 
autorites fiscales de l 'autre Etat, obtenir que 
le montant imposable a ce titre soit determine 
de la meme maniere que si ces revenus ou 
profits constituaient des revenus obtenus par 
son entreprise dans un etablissement stable 
situe dans cet autre Etat. Toutefois, cette 
disp0sition ne pourra avoir, pour effet de 
reduire a un montant inferieur au revenu 
cadastral determine conformement a la legisla
tion beige, le revenu soumis au precompte 
immobilier et eventuellement au complement 
de precompte immobilier" . 

4. A l'article 5,.les §§ 5 et 6 sont remplaces 
par ce qui suit: 

"§ 5. Les remunerations fixes ou variables 
et les parts de benefices obtenues par des 
associes participant a la gestion ou a la sur
veillance des affaires sociales daris les personnes 
morales, autres que les societes anonymes et 
les societes en commandite par actions, sont, 
sous reserve d 'application de l'article 8, § 2, 
1 ) , traitees comme des revenus vises au § ler 
du present article et rnmme si l'entreprise dont 
elles proviennent etait exploitee par lesdits 
associes eux-memes et pour leur propre compte. 

§ 6. Nonobstant les dispositions du § 1cr 
du present article, les profits et avantages 
qu'une entreprise. exploitee par un contribuable 
de l 'un des Etats contractants retire, directe
ment ou indirectement et sous une forme 
quelconque, d'une entreprise exploitee par un 
contribuable de l'autre Etat contractant, peu
vent etre imposes dans cet autre Etat, 
lorsqu'ils auraient du normalement accroitre les 
revenus de la seconde entreprise et lorsqu'ils 
ont ete acquis par la premiere parce qu'elle a 
beneficie, dans leurs relations industrielles, 
commerciales ou financieres, de conditions plus 
favorables que celles qui auraient normalement 
ete faites entre des entrepriseJ effectivement 
independantes. Dans cette eventualite, la double 
imposition desdits profits et avantages sera 
evitee conformement a l'esprit d'e· la conven
tion, lorsque ceux-ci ont ete assimiles dans 
l'autre Etat susvise a <les revenus mentionnes 
a l'article 8, § 2. 1) ou 2), ou a l'article 9" 
§ 2". 

5. L'article 6 est' remplace par ce qui. suit: 

"Artikel 6. 
1 §. Såsom fast driftställe skall vid till

lämpningen av detta avtal, för .så vitt annat 
icke följer av bestämmelserna 1 3 §, anses 
plats där företage~s verkliga }ednin~ . har sitt 
·säte, ävensom fabriker, verkstader, frhaler, bu
tiker , byråer, laboratorier, kontor, varulager 
samt i allmänhet varje anordning, som skatt
skyldig i en av de fördragsslutande staterna på 
ett varaktigt sätt använder vid utövandet. av en 
självständig verksamhet som avkastar vrnst . 

2 §. En fast representant eller agentur ut
gör likaledes ett fast driftst~lle, såfram.~ agen
ten på sedvanligt .sätt utnyttjar en alln1an full
makt, enligt vi1ken han på företagets vägnar 
äger förhandla samt ingå avtal eller godkä~a 
anbud eller om företaget på den stats omrade 
där agenturen är inrättad innehar lager av 
förnödenheter eller varor, som regelmässigt 
användes för att effektuera av agenturen emot
tagna beställningar. 

I fråga om försäkringsföretag, som bedrives 
av en skattskyldig i en av de båda staterna, 
skall förefintligheten av en agentur i den a~dra 
staten dock anses konstituera ett fast drifts
ställe i denna stat från det ögonblick då agen
ten även om han icke har fullmakt att träffa 
för' företaget bindande avtal, ej längre utför 
uteslutande rena förvaltningsåtgärder utan äg
nar sig åt en verksamhet, som med hänsyn till 
dess beskaffenhet och betydelse är av den 
omfattning att företaget skall kun~a anses 
bedriva sedvanlig affärsverksamhet 1 denna 
andra stat genom förmedling av nämnda agent. 

3 §. Ett fast driftställe i en av de fördrags
slutande staterna anses i och för sig .icke upp
komma på grund av att en skattskyldig i den 
andra staten 

1) upprätthåller affärsf~~bindel.ser ~~n 
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"Article 6 
§ ier. Pour l'application de la presente 

Convention, sont consideres comme des etablis
sements stables, sous reserve des dispositions 
.du § 3 ci-apres, les sieges de direction effec
tive les fabriques, les ateliers, les succursales, 
les ~agasins, les bureaux, leS' laboratoires, les 
comptoirs, les depots et, en general, toute 
installation affectee de fa;on durable par un 
CQntribuable de l'un des deux· Etats a l'exercice 
d'activites lucratives independantes. 

§ 2. Une representation ou agence per
manente constitue egalement un etablissement. 
stable, lorsque }'agent fait habituellement usage 
d'un pouvoir general lui permettant d'engager 
l'entveprise par la negociation et la souscrip
tion ou l'acceptation de contrats, ou lorsque 
l'entreprise dispose, sur le territoire de l:E~at 
ou est etablie l'agence, de stocks ou depots 
de matieres ou produits regulierement affectes 
a l'execution de commandes recueillies par 
cette agence. . 

En ce qui concerne les · entreprises d'assu-
rances exploitees par un contribuable de l'un 
des deux Etats, leur representation dans l'autre 
Etat constitue toutefois un etablissement stable 
des l'instant ou l'agent, meme s'il n'a pas le 
pouvoir d'engager l'entreprise, n'effectue p~s 
exclusivement des operations purement adtm
nistratives mais se livre a une activite suffi
sante eu Jgard a sa nature et a son importance, 
pour' permettre de considerer l'entreprise 
comme exer\:ant par l'intermediaire de cet 
agent une activite commerciale habituelle dans 
cet autre Etat. 

§ 3. N'implique pas ips0 facto la possession 
d'un etablissement stable dans l'un des Etats 
contractants le fait qu'un contribuable de l'autre 
Etat: 

1 ) entretient des relations commerciales 
dans le premier Etat par l'intermediaire d':un 
·courtier ou commissionnaire "bona fide" .et 
agissant comme tel da~s le c~dre ~e son ~c,ti: 
vite normale, ou par 1 entrem1se d une societe 
.juridiquement distincte ( filiale.' par exemp~e); 

förstnämnda staten genom formedlrng av mak
lare eller kommissionär, vilken verkar såsom 
sådan inom ramen för .sin regelbundna verk
samhet, eller genom förmedling av juridiskt 
fristående bolag ( t . ex. ett dotterbolag); 

2) äger ett kontor i den förstnämnda state?, 
om verksamheten vid detta är begränsad till 
inköp av förnödenheter eller var0r för den 
skattskyldiges räkning, även om kontoret har 
formen av en stadigvarande anordning; 

3 ) ä~er en betydande eller överv~gai;id~ ~el 
av en i förstnämnda stat skattskyldig iundisk 

2) possede dans le prelller Etat, meme 
sous la forme d'une installation permanente, 
Ull .comptoir dont !'activite ·Se borne a l'achat 
de matieres ou produits pour le compte de ce 
.contribuable; 

3 ) p@ssede une participation meme imp@r-

persons kapital ; 

tance ou .predominante dans le capital d'une 
personne morale, contribuable du premier 
Etat; 

:,·I 
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4) använder i den förstnämnda staten ut
ry~en endast för Jagring, utställning eller 
utlamnande av varor, som tillhöra hans före
tag; 

5) håller i den förstnämnda staten varulager 
som tillhör hans företag och som är avset~ 
endast för lagring, utställning eller utlämnande 
eller för bearbetning eller förädling genom 
annat företags försorg; 

6) innehar i den förstnämnda staten ett 
stadigvarande affärsställe, uteslutande avsett 
a~t för företag~ts räkning inhämta upplys
nmgar eller bednva reklam, vetenskaplig forsk
ning eller annan liknande verksamhet av för
beredande eller biträdande art." 

6. Avtalets 8 artikel 2 och 3 § § ändras 
som följer: 

"2 §. Med beaktande av vardera fördrags
slutande statens skattelagstiftning skall förfaras 
på följande sätt: 

1 ) V ad beträffar dividend- eller andra in
komster av aktier eller andelar i bolag och 
sammanslutningar med karaktär av junidisk 
person, dä.ri i.nberä~nat inkomster, som enligt 
skattelagstiftnmgen i den fördragsslutande stat 
där det bolag eller den sammanslutning som 
verks~älle:. utbetalningar har sitt skatterättsliga 
hemvist, aro underkastade ett förfarande som 
motsvarar bestämmelserna om inkomster av 
aktier, må den skatt som i fördragsslutande stat 
innehålles från dylika inkomster, vilka härröra 
från .~ällor i den~a .stat och tillkomma någon 
som ar skattskyldig i den andra fördragsslutan
de staten, icke överstiga: 

a) 15 % av det sammanlagda inkomst
beloppet, då det utbetalande bolaget eller den 
utbetalande sammanslutningen har sitt skatte
rättsliga hemvist i Belgien; 

b) 10 % av det sammanlagda inkomstbe
loppet, då det utbetalande bolaget eller den 
utbetalande sammanslutningen har sitt skatte
rättsliga hemvist i Finland. · 

Utöver den skatt som i Finland uppbäres på 
totalbeloppet av nämnda bolags och samman
slutningars · beskattningsbara inkomster och 
kapital må i denna stat icke uppbäras annan 
skatt på. inkomst som nämnts i föregående 
stycke, e1 heller på den förmögenhet som bil
das av sådana aktier eller andelar som inbrin
ga sagda inkomster, än vad som avses i nämnda 
stycke. 

lnl?ser . bolag,. som .har sitt skatterättsliga 
hemvist i Belgien, sma egna aktier eller 

4) fait usage dans le premier Etat d'installa
tions au~ se_ules fins de stockage, d'exposition 
ou de hvraison de marchandises appartenant 
a son entreprise; 

5) entrepose dans le premier Etat aux 
s.eul~s fins de stockage, d'exposition ~u de 
hvratson, ou de transformation par une autre 
entreprise, des marchandises appartenant a son 
entreprise; 

. 6) utilise pour son entreprise dans le pre
mier Etat une installation fixe d'affaires aux 
seules fins de recueillement ou de fourniture 
d'~nfo~mations, de publicite, de recherches 
scientifiques ou d'activites analoques qui · ont 
un caractere preparatoire ou auxiliaire". · 

6. A 1'.arti7le 8, les §§ 2 et 3 sont remplaces 
par ce qm smt: 

"§ 2. Cornpte tenu de la legislation fiscale 
respective des deux Etats contractants il sera 
procede comme suit: ' 

1) En ce qui concerne les dividendes et 
autres revenus d'actions ou parts. quekonques 
de societes ou associations possedant Ja per
sonnalite juridique, y compris les revenus sou
mis a un regime ·similaire a celui des revenus 
d'actions par la legislation fiscale de l'Etat 
contractant ou Ja societe ou association distri
butrice a son domicile fiscal, l'impot preleve 
dans un Etat contractant sur les revenus de 
l'espece qui ont leur source dans cet Etat et 
qui sont attribues a un contribuable de l'autre 
Etat contractant ne pourra exeder : 

a) 15 p .c. de leur montant brut lorsque la 
societe ou association distributrice a son domi
cile fiscal en Belgique; 

b) 10 p.c. de leur montant brut lorsque la 
societe ou association distributrice a son domi
cile fiscal en Finlande. 

En dehors de l'impöt perc;u en Finlande sur 
!'ensemble des benefices et capitaux imposables 
desdites societes et associations, aucun impot 
autre que celui qui est mentionne a l'alinea 
precedent ne pourra etre perc;q. dans cet Etat 
sur les revenus vises audit alinea, ni sur la 
fortune constituee par Jes actions ou parts 
productives desdits revenus. 

La disposition du premier alinea ne fait pas 
obstacle a la taxation des societes ayant leur 

, 
andelar eller utdelar sin egendom, hindra be
stämmelserna i första stycket icke att sådant 
bolag beskattas enligt den skattefot som är 
angiven i den belgiska lagstiftningen. 

2) Vad beträffar övriga inkomster av rör
ligt kapital, må skatt, som i den ena fördrags
slutande staten innehålles från inkomster, vilka 
härröra från en källa inom denna stat och till
komma skattskyldig i den andra avtalsslutande 
staten, icke överstiga 15 % av det samman
lagda inkomstbeloppet. 

Med uttrycket "övriga inkomster av rörligt 
kapital" avses räntor ·på skuldförbindelser, som 
utfärdats av staten, på låneobligationer, jämväl 
då dessa utfärdats mot inteckningssäkerhet eller 
då till dem ansluter sig rätt till andelar i vinst, 
samt, för så vitt ej annat följer av nästa 
stycke, på tillgodohavanden eller depositioner 
ävensom på låneandelar samt alla andra slag 
av inkomster, på vilka i den stat varifrån dessa 
inkomster härröra, tillämpas de bestämmelser 
som gälla i fråga om inkomster av försträck
ningar eller depositioner. 

Med uttrycket avses likväl icke: 

a) räntor, vilka betraktas som inkomster av 
aktier eller andelar och vilka enligt punkt 1 
behandlas som sådana; 

b) räntor, vilka i den stat som inkomsten 
härrör från, betraktas som vinstandelar i enlig
het med bestämmelserna i artikel 5; 

c) räntor på kontotillgodohavanden, även då 
växlar utställts över dessa tillgodohavanden, 
vilka föranledas av leverans av handelsvaror, 
pr::>dukter eller tjänster med viss betalnings-
tid; ' 

d) räntor på checkräkningar och på förskott 
banker emellan; 

e) räntor på penningbelopp i andra än till 
innehavaren ställda depositionshevis över depo
sitioner i bankföretag eller offentliga kredit
anstalter. 

Räntor som avses i punktetna b, c och d 
ovan behandlas i överensstämmelse med artikel 
5, medan räntor som avses i punkt e behand
las antingen i överensstämmelse med artikel 5, 
om de til1komma företag, och eljest såsom i 
artikel 17 är bestämt. 

3 §. Punkterna 1 och 2 av 2 § i denna 
artikel tillämpas icke 

a) om inkomsttagaren i den fördragsslutan
de stat som inkomsten härrör ifrån har ett fast 
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domicile fiscal en Belgique aux taux prevus par 
la legislation belge, en cas de rachat de leurs 
propres actions ou parts ou a J'occasion du 
partage de l'avoir social. 

2) En ce qui concerne les autres revenus 
de capitaux mobiliers, l'impot preleve dani; 
un Etat contractant sur les revenus qui ont 
leur source dans cet Etat et qui sont attribues 
a un coritribuable de l'autre Etat contractant 
ne pourra exceder 15 p .c. de leur montant 
brut. 

L'expression "autres revenus de capitaux 
mobiliers" designe les interets produits par les 
fonds publics, par les obligations d'emprunts 
assortis ou non de garanties hypothecaires ou 
d'une clause de participation aux benefices et, 
sous reserve de l'alinea ci-apres, par les creances 
ou depots, ainsi que les lots d'emprunts et 
tous autres produits soumis dans l'Etat ou ils 
ont Jeur source a un regime similaire a celui 
des revenus de sommes pretees ou deposees. 

Cette expression ne comprend cependant pas: 

a) les interets consideres comme des revenus 
d'actions ou parts et traites comme tels, en 
vertu du r); 

b) les · interets consideres dans l'Etat ou 
ils ont leur source comme des parts de bene
fices soumises au regime prevu a l'article 5, 
§ 5; 

c) les interets de creances commerciales -y 
compris celles qui sont representees par des 
effets de commerce - resultant du paiement a 
terme de fournitures de marchandises, produits 
ou services; 

d) les interets de comptes courants ou 
d'avances entre des entreprises bancaires; 

e) les interets de depots de sommes d'argent 
non representees par des titres au porteur, 
effectues dans des entreprises bancaires, y com
pris les etablissements publics de credit. 

Les interets vises sub b, c et d ci-avant 
sont traites conformement a l'article 5 et ceux 
qui sont mentionnes sub e sont soumis au 
regime soit dudit article 5 lorsquils sont 
attribues a des entreprises, soit de l'article 17 
dans les autres cas. 

§ 3. Les dispositions du § 2, 1) et 2), ne 
s'appliquent pas: 

a) lorsque le beneficiaire des revenus a, dans 
l'Etat contractant ou ceux-ci ont leur source, 

I 
I 
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driftställe, i vilket de kapital som avkasta dessa 
inkomster äro investerade; härvid beskattas 
dessa inkomster i nämnda stat; 

b) på överskjutande räntebelopp, om räntan 
på grund av särskilt förhållande mellan gälde
nären och fordringsägaren eller deponenten, 
med hänsyn till den skuld eller deposition för 
vilken räntan erlägges, överstiger det belopp 
som skulle ha avtalats mellan de berörda par
terna om ett dylikt förhållande icke förelegat." 

7. Avtalets 9 artikel ändras som följ er : 

"Artikel 9 
1 §. Frånsett i 2 § av denna artikel av

sedda undantag skall royalty och annan in
komst, som skattskyldig i den ena fördragsslu
tande staten uppbär på den andra statens 
område antingen för nyttjande av eller för 
överlåtelse av rätten •att nyttja lösöre, såsom 
patent, mall, hemlig tillverkningsmetod och 
mönster, varumärke eller annan liknande rättig
het ävensom av annan industriell, kommersiell 
eller vetenskaplig natur samt för utövning av 
upphovsmanna- och reproduktionsrätt, icke be
skattas i den andra staten, om icke den som 
uppbär denna inkomst där har fast driftställe, 
till vilket den rättighet egendom eller upplys
ning av vilken inkomsten härflyter direkt hän
för sig. I sistnämnda fall beskattas sådan in
komst endast i den andra staten och det be
skattningsbara beloppet fastställes enligt 2 och 
3 § i artikel 5 i detta avtal. 

Dessa bestämmelser tillämpas även på in
komst av försäljning av i föregående stycke 
nämnt lösöre. 

2 §. Utan hinder av vad i 1 § av denna 
artikel är sagt må där nämnda royalties och 
andra inkomster beskattas i den där avsedda 
andra staten enligt dess nationella lagstiftning, 
om och i den mån dessa inlwmster eller royal
ties till följd av särskilt förhållande mellan gäl
denär och fordringsägare eller mellan dem och 
en tredje part, med beaktande av handelssed, 
överstiga det belopp som till följd av det 
faktiska värdet av den egendom som avses i 
nämnda paragraf och den faktiska inkomsten 

un etablissement stable dans lequel sont in
vestis les capitaux generateurs de ces revenus; 
dans ce cas, lesdits revenus sont imposables 
dans cet Etat; 

b) a la partie excedentaire des intereets 
lorsque, par suite de relations speciales existant 
entre le debiteur et le creancier ou le deposant, 
le montant des interets excede, compte tenu 
de la creance ou du depot pour lequel ils 
sont attribues, le montant dont seraient con
venus Jes interesses en l'absence de pareilles 
relations". 

7. L' article 9 est remplace par ce qui suit: 

Article 9 
"§ 1 er. Sous reserve des derogations pre

vues au § 2 du present article, les redevances 
et autres produits obtenus dans le territoire 
de l'un des Etats contractants par un contri
buable de l'autre Etat, soit du chef de l'usage 
ou de la concession de l'usage de biens mobi
liers, tels que les brevets d'invention, modeles, 
procedes et formules secrets, marques de fab
rique et autres droits analogues, les equipe
ments industriels, commerciaux ou scientifiques 
ne constituant pas des biens immobiliers vises 
a l'article 4, soit pour des informations ayant 
trait a une experience acquise dans Je domaine 
industriel, commercial ou scientifique, ainsi 
que les droits d'auteur et de reproducti9n, ne 
sont imposables dans Je premier Etat que si le 
beneficiaire de ces revenus y possede un 
etablissement stable auquel se rattache effecti
vement le droit, le bien ou !'information qui 
produit ces revenus. Dans cette eventualite, 
lesdits revenus ne sont imposables que dans 
ce premier Etat et leur montant imposable est 
determine conformement a l'article 5, §§ 2 
et 3, de la presente convention. 

Ces regles s'appliquent egalement aux pro
duits de la vente de biens mobiliers mentionnes 
au premier alinea du oresent paragraphe. 

§ 2. En dehors du cas vise au § 1 er, les 
redevances et produits y mentionnes peuvent 
etre imposes, conformement a sa legislation 
nationale, dans le oremier Etat vise a cette 
,disposition, lorsque et dans la mesure ou, par 
suite de relations speciales entre le debiteur 
et le creancier ou que l'un et l'autre entre
tiennent avec des tierces personnes, ces pro
duits ou redevances excedent un montant nor
mal, compte tenu des usages commerciaux, de 
la valeur intrinseque des biens vises audit 

av nyttjandet av denna egendom skall betrak
tas som normalt. 

Då företag, som är skyldigt att betala 
dessa ersättningar eller inkomster, i själva ver
ket är beroende av det företag som njuter 
nyttan av inkomsterna eller står under dess 
tillsyn eller tvärtom eller då bägge dessa före
tag i själva verket äro beroende av ett tredje 
företag eller av företag, hörande till samma 
grupp, eller stå under deras tillsyn, må ersätt
ningarnas eller inkomsternas sedvanliga belopp, 
om andra och lämpligare grunder för dess 
fastställelse saknas, faställas till ett lika stort 
belopp som en för förstnämnda företag normait 
beräknad andel av det - med sedvanlig vinst 
höjda - faktiska beloppet av de kostnader 
som det företag som njuter nyttan av in
komsterna under beskattningsperioden fått vid
kännas för förvärv, förkovran eller amortering 
av denna egendom samt för dess bibehållande. 

Såsom villkor för skattefrihet för det sed
vanliga beloppet av i denna paragraf avsedda 
ersättningar eller inkomster må uppställas att 
antingen den som njuter nyttan av inkomsterna 
eller skattemyndigheten i den stat där den 
som njuter denna nytta har sitt skatterättsliga 
hemvist företer all för bestämmandet av detta 
belopp nödig utredning. 

I särsi..\:ilda fall, då företeende av fullständig 
utredning skulle kunna bereda svårigheter, 
skola myndigheterna i de ibåda avtalsslutande 
staterna förhandla sinsemellan i syfte att på 
ett skäligt sätt bestämma det sedvanliga be
loppet av dessa ersättningar och inkomster." 

8. Avtalet 18 artikel 1 § 2 punkten änd
ras som följer: 

"Vad Belgien angår må dessutom den utlän
ningsskatt som skall uppbäras av personer, 
vilka icke äro fast bossatta i Belgien men där 
förfoga över bostad, i överensstämmelse med 
den belgiska lagstiftningen beräknas på basen 
av en minimiinkomst som motsvarar det 
dubbla beloppet av jordeboksinkomsten av 
nämnda bostad." 

9. Avtalet 18 artikel 2 § ändras till 5 § 
och följande bestämmelser upptagas i artikeln 
såsom 2- 4 §§ i denna artikel: 

"2 §. Har någon, som är skattskyldig i 
Finland, inkomst, som enligt 8 artikeln 2 § 1 
eller 2 punkten och 3 § b punkten eller 9 
artikeln 2 punkten är beskattningsbar i Belgien, 
beviljar Finland, för så vitt annat icke föran
ledes av tillämpningen av bestämmelserna i 

i l 

paragraphe et du rendement effectif produit 
par l'usage de ces biens. 

Lorsque l'entreprise debitrice de ces rede
vances ou produits est, en fait, sous la depen
dance ou sous Je controle de l'entreprise bene
ficiaire de ces revenus ou vice-versa ou encore 
lorsque ces deux entreprises sont, en fait, sous 
la dependance ou sous le contr91e d'une tierce 
entreprise ou d'entreprises · dependant d'un 
meme groupe, le montant normal des rede
vances ou produits peut, a defaut d'autres cri
teres plus adequats, etre fixe a la quote-part 
normalement imputable a la premiere entreprise, 
dans le montant - augmente d'un profit nor
mal - des charges reellement supportees, pen
dant la periode imposable, par l'entreprise bene
ficiaire des revenus, pour l'acquisition et le 
perfectionnement ou pour l'amortissement, ainsi 
que pour la conservation de ces biens. 

L'exoneration du montant normal des rede
vances ou produits, vise a·1 present paragraphe, 
peut etre subordonnee . a la communication, 
soit par le beneficiaire des revenus, soit par 
l'autorite fiscale de J'Etat ou se trouve le 
domicile fiscal de ce beneficiaire, de toutes 
justifications necessaires pour determiner ce 
montant. 

Dans des cas speciaux ou la production de 
justifications precises se heurterait a des diffi
cultes, les autorites · fiscales des deux Etats 
contractants se concerteront en vue de deter
miner de fa<;on equitable le montant normal 
des produits et redevances". 

8. A l'article 18, § 1er, l'alinea 2 est 
remplace par ce qui suit: 

"En ce qui concerne Ja Belgique, l'impot 
des non-residents exigible a charge des non
habitants du Royaume qui y disposent d'une 
habitation pourra, en outre, conformement a 
la legislation belge, etre etabli sur un minimum 
de revenu egal a deux fois le revenu cadastral 
de ladite habitation". 

9. A l'article 18, le § 2 devient le § 5 et 
les dispositions ci-apres sont inserees sous les 
§§ 2 a 4: 

"§ 2. Lorsqu'un contribuable de la Fin
lande re<;oit des revenus imposables en Bel
gique en vertu de l'ar,ticle 8, § 2, 1) ou 2), 
et § 3, b, ou de l'article 9, § 2, la Finlande 
accorde sur ,l'impot dont elle frappe les revenus 
de ce contribuable, sous reserve d'application 
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4 § punkt a, 1 och 2 stycket av denna artikel, 
från den skatt som i .Finland påförts för nämn
da skattskyldiges inkomst ett avdrag, som mot
svarar den skatt som i Belgien betalats för 
samma inkomst. Det belopp som sålunda av
dragits må likväl icke överstiga den del av den 
före avdraget beräknade skatten som proportio
nellt räknat motsvarat nämnda i Belgien be
skattningsbara inkomst. 

3 §. Har någon, som är skattskyldig ii Bel
gien, inkomst, som enligt 8 artikeln 2 § 1 eller 
2 punkten och 3 § b punkten eller 9 artikeln 
2 § är beskattningsbar i Finland, beviljar 
Belgien ett enligt de villkor och den skattefot 
som överensstämmer med belgisk lagstiftning 
beräknat avdrag, motsvarande den skatt som 
påförts i Finland, å ena sidan från fysiska per
soners skatt som hänför sig till dividender, å 
andra sidan från fysiska personers skatt och 
bolagsskatt som hänför sig till räntor och 
royalties, ifall dessa dividender, räntor och 
royalties faktiskt beskattats i Finland. 

4 §. a) Äger bolag, vars skatterättsliga 
hemvist befinner sig i den ena fördragsslutande 
st1ten, aktier eller andelar i ett bolag, vars 
skatterättsliga hemvist befinner sig i den andra 
fördragsslutande staten, äro de dividender som 
tillkomma det förstnämnda bolaget och som 
utbetalats av det senare och äro skattepliktiga 
i den sistnämnda staten enligt dennas natio
nella lagstiftning samt i enlighet med 8 artikeln 
2 § första stycket i detta avtal, i den först
nämnda staten befriade från sådana skatter 
som avses i 2 artikeln 1 § 1 stycket punkterna 
A 2 och B 1 i den rriån skattefrihet skulle 
beviljas om båda bolagen skulle ha sitt skatte
rättsliga hemvist i den förstnämnda staten. 

Har det förstnämnda bolaget sitt skatte
rättsliga hemvist i Finland, äro de dividender 
som befriats från sådan skatt som avses i 2 
artikeln 1 § 1 stycket punkt B 1 även befriade 
från skatter som avses 2 :utikeln 1 § 1 stycket 
punkterna B 2 och B 3. 

Har det förstnämnda bolaget sitt skatte
rättsliga hemvist i Belgien hindrar denna be
stämmelse icke att förskott på skatt, som på
föres kapitalinkomst, uppbäres på dessa divi
dender enligt belgisk lagstiftning, men har 
detta bolag fördelat nämnda dividender vidare 
äro dessa befriade från sagda skatteförskott på 
samma sätt som dividender från bolag som har 
sitt skatterättsliga hemvist i Belgien. 

rb) Akder eller andelar i bolag, som har sitt 
skatterättsliga hemvist i Belgien, äro befriade 

du § 4, littera a), alineas l'er et 2 du present 
article, une deduction egale a l'impot paye de 
ce chef en Belgique. La somme ainsi: deduite 
ne peut toutefois exceder la fraction de l'impot, 
caloule avant la deduction, qui correspo111d pro
portionnellement auxdits revenus imposables en 
Belgique. 

§ 3. Lorsqu'un contribuable de la Belgique 
rec;:oit des revenus imposables en Finlande en 
vertu de l'article 8, § 2, 1) ou 2)' et § 3' 
b, ou de l'article 9, § 2, la Belgique accorde 
une deduction correspondant a la quotite for
faitaire d'impot finlandais determinee dans 
les conditions et au taux prevus par la legisla
tion belge, d'une part, sur l'impot des person
nes physiques afferet1.t auxdits dividendes et, 
d'autre part, sur cet impot ou sur l'impot des 
societee afferent auxdits it1.terets et redevances 
qui ont ete effectivement imposes en Finlande. 

§ 4. a) Lorsqu'une societe ayant son domi
cile fiscal dans l'un des deux Etas a la propri
ete d'actions ou parts d'une societe par actions 
ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat, 
les dividendes qui lui sont attribues par celle-ci 
et qui sont imposables dans cet autre Etat 
conformement a sa legislation nationale et a 
l'article 8, § 2, 1 ), sont exemptes dans le 
premier Etat des impots vises a l'article 2, 
§ 1er, alinea ler, A - 2), et B - 1), dans 
la mesure ou cette exemption serait :rccordee 
si les deux societes avaient leur domicile fiscal 
dans le meme Etat. 

Lorsque la premiere societe a son domicile 
fiscal en Finlande, les dividendes exemptes de 
l'impot vise a l'article 2, § ler, alinea ler, 
B - 1), sont egalement exemptes de l'impot 
vise a l' article 2, § 1 er alinea ler, B - 2) 
et 3) . 

Lorsque la prnmiere societe a son domicile 
fiscal en Belgique, cette disposition n'exclut 
pas Je preievement sur ces dividendes du pre
compte moblier exigible suivant la legislation 
beige, mais losque Iesdits dividendes sont 
redistribues par cette societe, ils sant exemptes 
dudit precompte dans la meme mesure que 
s'1l s'agissait de dividendes d'une societe ayant 
son domicile fiscal en Belgique. 

b) Les actions ou parts d'une societe ayant 
son domicile fiscal en Belgique sont exemptees 

frän sådan i Finlat1.d utgående förmögenhets
skatt som avses i 2 artikeln 1 § 1 stycket 
punkt B 1, när dividender, som erlägges på 
dessa aktier eller andelar, med stöd av a punk
ten 1 stycket äro befriade från sådan i Fin
!and utgående skatt som avses i 2 artikeln 1 § 
1 stycket punkt B 1. . 

c) Har det förstnämnda av de bolag som 
avses. i punkt a, första stydket, av denna 
paDagraf sitt skatterättsliga hemvist i Belgien 
och har det ensamt ägt aktier eller andelar i 
bolag, som har sitt skatterättsliga hemvist i 
Finland och som där är underkastat sådana 
skatter som avses i 2 artikeln 1 § 1 stycket 
punkt B 1, under detta bolags hela räken
skapsperiod, är det även befriat från sådan 
förskottsskatt på kapitalinkomst som enligt 
belgisk fagstiftning uppbäres på dividend från 
dessa aktier eller andelar, såframt bolaget 
skriftligt anhåller därom senast inom den tid 
som är stadgad för inlämnande av dess årliga 
skattedeklaration; fördelar emellertid bolaget 
de dividender som sålunda befriats från skatt 
vidare bland sina egna aktieägare, må dessa 
dividender icke, med avvikelse från den bel
giska . lagstiftningen, avdragas från fördelade 
dividender, som äro underkastade förskotts
skatt på kapitalinkomst. Sådan befrielse bevil
jas icke, om skatt på det förstnämnda: bolagets 
inkomst påföres enligt bolagets val på grund 
av skatten på fysiska personer." 

10. Till 22 artikeln 3 § fogas följande 
stycken: 

"Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
äro bolag, vilka ha sitt skatterättsliga hemvist 
i Belgien och äga fast driftställe i Finland, icke 
fördenskull skattskyldiga i Finland för sådana 
delar av inkomst eller förmögenhet för vilka 
bolag av motsvarande slag, vilka ha sitt skatte
rättsliga hemvist i Finlat1.d, äro befriade från 
skatt. 

Stadgandet i första stycket av denna paragraf 
hindrar icke en fördragsslutande stat att enligt 
sin nationella ilagstiftninl! beskatta bolag eirer 
annan sammanslutning eller annat samfund av 
vilket slag som helst, som har sitt skatte
rättsliga hemvist i den andra staten och vars 
faktiska ledning är förlagd till sistnämnda stat 
för hela den inkomst som hänför sig till fast 
driftställe i den förstnämnda staten, men skat
tefoten må härvid icke överstiga den högsta 
skattefot som tillämpas på hela den odelade 
vinsten eller del därav för bolag som ha sitt 
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de l'impot finlandais sur la fortune vise a 
l'article 2, § 1, alinea ler, B - 1), chaque 
fois que les dividendes afferents a ces actlons 
ou parts sont, conformement au littera a, 
alinea ler, exemptes de l'impot finlandais vise 
a l'article 2, 1 er, alinea J:er, B . 1). 

c) Si la premiere societe visee au littera a, 
alinea ler, du present paragraphe a son domi
cile fiscal en Belgique et a eu, pendant toute 
la duree de 1L'exercice social d'une societe 
ayant son domicile fiscal en Finlande et sou
mise dans cet Etat aux impots vises a l'article 
2, § 1er, alinea ler, B, la prnpriete exclusive 
d'actions ou parts de cette derniere societe, 
elle est egalement exemptee du precompte 
mobilier exigible, suivant la legisfation belge, 
sur res dividendes de ces actions ou parts, a la 
condition d'en faire la demande par ecrit au 
plus tard dans delai prescrit pour la remise 
de sa declaration annuelle; mais, lors de la 
redistribution a ses propres actionnaires des 
dividendes ainsi exemptes, ceux-ci ne peuvent, 
par derogation a la legislation beige, etre 
deduits des dividendes distributes passibles du 
precompte _ mobiHer. _ Cette . exoneration ne 
s'applique pas lorsque la premiere societe a 
opte pour l'imposition de ses benefices a 
l'impot des personnes physiq,ues". 

10. A 'l'article 22, § 3, il est ajoute les 
alineas ci-apres: 

"Par application de cette disposition, les 
societes ay1ant leur domicile fiscal en Belgique 
qui possedent un etablissement stable en Finlan
de ne sont pas, de ce chef, soumises dans cet 
Etat aux impots sur le revenu et sur la fortune 
en raison d'elements de revenu ou de fortune 
qui sont exemptes dans le chef des societes 
similaires ayant feur domicile fisrnl en Fin
lande. 

La disposition du premier alinea du present 
paragraphe ne peut etre interpretee comme 
empechant l'un des deux Etats d'imposer con
fotmement a sa legislation nationale le total 
des benefkes imputables . a J'etablissement 
stable dont dispose dans cet Etat une societe 
ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat, ou 
tout autre groupement ou societe de personnes 
ayant son siege de direction effective dans cet 
autre Etat, mais le taux de cet impot rre pourra 
exceder le taux maximal applicable a J'ensemble 
ou a une fracti©Tr des benefices non distribues 
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skatterättsliga hemvist 
staten". 

den förstnämnda 

11. Till 22 artikeln i avtalet fogas följande 
4 §: 

"4 §. Räntor, royalties och andra utgifter, 
vilka ett företag, som drives av någon som är 
skattskyldig i den ena fördragsslutand staten, 
betalar till skattskyldig i den andra staten, 
må, utom vid tillämpning av. 5 artikeln 6 §, 
8 artikeln 3 § b punkten och 9 artikeln 2 §, 
avdragas när detta företags beskattningsbara 
inkomst bestämmes, under samma betingelser 
som om dessa belopp skulle ha erlagts till 
någon som är skattskyldig i förstnämnda stat. 

Likaså må gäld, som företag, vi1ket drives 
av skattskyldig i en fördragsslutande stat, har 
till skattsskyldig i den andra staten, avdragas 
när företagets beskattningsbara förmögenhet be
stämmes, och detta under samma betingelser 
som om fordringsägaren vore skattskyldig i den 
förstnämnda staten." 

12. Slutprotokollets 2 stycke ändras som 
följer: 

"Så länge i Belgien skattskyldig handelsre
sande är pliktig att i Finland el'lägga stäm
pelskatt, som är beroende av tiden för vistel
sen i denna stat, må, oavsett alla övriga be
stämmelser i detta avtal och särskilt i 13 arti
keln 2 §, i Finland skattskyldig handelsresande, 
oberoende av vistelsetiden i Belgien, där på
föras sådan utlänningsskatt som enligt belgisk 
lagstiftning skall uppbäras hos denna kategori 
skattskyldiga.'' 

Artikel Il 
1. Detta tilläggsavtal skall ratificeras ooh 

ratifikationshandlingarna utväxlas så snart som 
möjligt i Helsingfors. 

2. Detta tiJläggsavtal skall anses utgöra en 
integrerande del av det avtal som slöts den 11 
februari 1954; det träder i kraft den femtonde 
dagen efter den dag då ratifikationshandlin
garna utväxlats och bestämmelserna J det skall 
tillämpas: 

1) på skatter som i någondera av de för
dragsslutande staterna skall uppbäras vid käl
lan på grund av inkomst, om inkomsten har 

des societes ayant Jeur domicile fiscal dans 
ce premier Etat". 

11. A l' article 22, il est ajoute le § 4 ci
apres: 

"§ 4. Sauf en cas d'application des articles 
5, § 6, 8, § 3, b, et 9, § 2, les interets, 
redevances et autres frais payes par une entre· 
prise exploites par un contribuable de l'un 
des deux Etats a un contribuable de l'autre 
Etat sont deductibles pour 1a determination 
des benefices imposables de cette entreprise 
dans les memes conditions que s'ils avaient 
ete payes a un contribuable du premier Etat. 

De meme, les dettes d'une entreprise 
exploitee par un contribuable de l'un des deux 
Etats envers un contribuable de l'autre Etat 
sont deductibles, pour la determination de la 
fortune imposable de cette entreprise, dans 
les memes conditions que si elles avaient ete 
contractees envers un contribuable du premier 
Etat". 

12. Au Protocole final, l'alinea 2 est rem
place par ce qui suit: 

"Aussi longtemps que les voyageurs de com
merce, contribuables de la Belgique, seront 
soumis en Finlande a un droit de timbre deter
mine suivant la duree de leur sejour dans 
cet Erat, les voyageurs de commerce, contri
buables de la Finlande, pourront, nonobstant 
toute autre disposition de la convention et 
notamment l'article 13, § 2, etre soumis, 
quelle que soit la duree de leur sejour en 
Belgique, a l'impot des non-residents e:idgible 
de cette categorie de contribuables suivant la 
legislation belge". · 

Article Il 
1. La presente Convention complementaire 

sera ratifiee· et les instruments de ratification 
seront echanges a Helsinki aussitot que 
possible. 

2. La rpresente Convention complementaire 
sera consideree comme formant partie inte
grante de la convention du 11 fevrier 1954; 
elle entrera en vigueur le quinzieme jour suiv
ant celui de l'echange des instruments de rati
fication et ses dispositions seront applicabies: 

1 ) aux impots dus a la source dans l'un 
des deux Etats sur les revenus attribues ou 
mis en paiement a partir du ler janvier de 

erhållits eller förfallit till betalning från och 
med den 1 januari året efter det år under vil
ket ratifikationshandlingarna utväxlats; 

2) på övriga skatter, vilka i någondera av 
de fördragsslutande staterna uppbäras för in
komster eller kapital, som härröra från skatte
perioder som utgår efter den 31 december det 
år under vilket ratifikationshandlingarna utväx
lats; 

3. Beträffande Belgien gäller, med avvikelse 
från vad under 2 punkten är sagt, följande: 

1 ) Bestämmelserna i 2 artikeln 1 § punkt 
A, sådan denna punkt ändrad lyder i 2 punk
ten av artikel I i detta tilläggvavtal, tillämpas 
under hela skatteperioden, varvid beroende på 
fallet, föreskrifterna angående någondera av de 
i dessa bestämmelser nämnda skatterna iakt
tagas. 

2) Bestämmelserna i 3 punkten av artikel · 
I i detta tilläggsavtal tillämpas på för år 1963 
och åren därefter uppburen förskottsskatt på 
inkomst av. fastighet och på eventuell tilläggs
avgift. 

3) Bestämmelserna i 6 punkten av artikel 
I i detta tilläggsavtal tillämpas på skatter, då 
inkomst erhållits eller förfallit till betalning 
räknat från och med den 1 januari 1963, dock 
så, att i fråga om inkomster, vilka avses i 8 
artikeln 2 § 1 punkten 1 stycket, sådant detta 
ändrat lyder i 6 punkten av artikel I i detta 
tilläggsävtal, och vilka utdelats av bolag som 
har sitt skatterättsliga hemvist i Belgien samt 
vilka erhållits eller förfallit till betalning räknat 
från och med den 1 januari 1963 men senast 
den 31 december 1966, det skatteförskott som 
skall uppbäras i Belgien på nämnda inkomster 
må beräknas enligt en skattefot av 15 procent 
på 85 /70 av det sammanlagda beloppet av 
dessa inkomster, minskat med den del av de 
inkomster av samma slag som bolag erhållit 
och anses ha fördelat vidare; 

4) De bestämmelser i 3 § och i 4 § punkt 
a, 1 och 3 stycket som genom 9 punkten av 
artikel I i detta tilläggsavtal intagits i artikel 
18 tillämpas på inkomster som inflyta under 
hela skatteperioden, varvid beroende på fallet 
stadgandena om skatt för fysiska personer eller 
om bolagsskatt iakttagas; 

5) Bestämmelserna i 8 ooh 12 punkterna 
av artikel I i detta tilläggsavtal tillämpas på 
skatter som uppbäras för inkomster, vilka 
erhållits under skatteperioder som upphört den 
31 december 1962 eller därefter; 

15 

l'annee suivant calle au cours de laquelle les 
instruments de ratification auront ete echanges; 

2) aux autl'es impots etablis dans l'un des 
deux Etats sur des revenus et capitaux de 
periodes imposables oloturees posterieurement 
au 31 decembre de l'annee pendant laquelle 
les instruments de ratification auront ete 
echanges. 

3. Par derogation au n° 2, en ce qui con
cerne la Belgique: 

1) les dispositions de l'article 2, § 1 er, A, 
tel qu'il a ete modifie par J'article I, numero 
2, de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront pour toute periode imposable 
donnant lieu, suivant le cas, a l'application de 
l'un ou l'autre des impots enumeres a ces 
dispositions; 

2) les dispositions de l' article I, numero 3, 
de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront au precompte immobilier et 
eventuellement au complement de precompte 
immobilier dus sur les · revenus de l'annee 
civile 1963 et des annees 'suivantes; 

3) les dispositions de .l'article I, numero 6, 
de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront •aux revenus attribues ou mis 
en paiement a partir du ler janvier 1963; 
toutefois, en ce qui concerne les revenus vises 
a l'article 8, § 2, 1)' alinea ler, tel qui'il a 
ete modifie par l'article I, numera 6, de la 
presente Convention complementaire, qui sont 
distributes par une societe ayant son domicile 
fiscal en Belgique et dont !'attribution ou la 
mise en paiement a lieu a partier du ler janvier 
1963 mais au plus tard le 31 december 1966, 
le precompte mobilier du en Belgique sur 
lesdits revenus peut etre calcule au taux de 
15 p.c. sur les 85/70 du montant brut de ces 
revenus. diminue de la partie consideree comme 
redistribuee des revenus de meme nature perr;us 
par cette societe; 

4) les dispositions du § 3 et du § 4, littera 
a), alineas ler et 3, inseres a l'article 18 par 
l'article I, numero 9, de la presente Convention 
complementaire, s'appliqueront aux revenus de 
toute periode imposable donnant lieu, suivant 
le cas, a l'application de l'impot des personnes 
physiques ou de l 'impot des societes; 

5) les dispositions de l'article I, numeros 
8 et 12, de la presente Convention comple
mentaire s'appliqueront aux revenus des perio
des imposables cloturees posterieurement au 
31 december 1962; 
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6) Bestämmelserna L 10 punkten av artikel 
I i detta tiiläggsavtal tillämpas på skatter, som 
uppbäras för inkomster, vilka erhållits under 
skatteperioder som upphört den 31 december 
1962 eller .därefter. 

4. Detta tilläggsavta·l skall förbliva i kraft 
enligt bestämmelserna i 25 artikeln i avtalet 
den 11 februari 1954 och om nämnda avtal 
uppsäges upphör tilläggsavtalet att gälla sam
tidigt med detta. 

Till bekräftelse härav har ovannämnda be
fullmäktigade ombud undertecknat detta till
läggsavtal .och försett det med sina sigill. 

Uppgjort i Bryssel den 21 maj 1970 i tvenne 
exemplar på finska, franska och holländska 
språken, vilka tre texter all äger lika vitsord. 

För Republiken Finlands President: 

Reino Honkaranta 

För Hans Majestät Belgiernas Konung: 

Pierre Harmel 

6) les dispositions de l'article I, numero 
10, de la presente Convention complementaire 
s'appliqueront aux revenus de periodes im
posables cloturees a partir du 31 december . 
1962. 

4. La presente Convention complementaire 
restera en v1gueur conformement aux disposi
tions de .l'article 25 .de la convention du 11 
fevrier 1954 et, en cas de denonciation .de 
.cette convention, elle cessera ses effets · en 
meme temps que celle-ci. 

Em foi de quoi les Plenipotentiaires susmen
tiormes ont signe la presente Convention com
plementaire et y ont appose 1eurs sceaux. 

Fait en double exemplaire, en langue finnoise, 
en Jangue frarn;aise et en langue neerlandaise, 
les trois textes faisant egalement foi, 
a Bruxelles, le 21mai 1970. 

Pour le President de la Republique de Finlande: 

Reino H onkaranta 

Pour Sa Ma:jeste le Roi des Belges: . 

Pierre Harmel 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Belgian kanssa kaksinkertai
sen verotuksen estämiseksi ja eräiden 'muiden tulo- ja omaisuus
verotusta koskevien kysymysten järjestämiseksi tehtyä sopimusta 
ja päättöpöytäkirjaa muuttavan ja täydentävän lisäsopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Belgian verolainsäädäntö uudistettiin perus
teellisesti vuonna 1963. Aikaisempi tulolähteit
täinen verottamiseen perustunut järjestelmä 
muutettiin yhtenäiseksi kokonaistulon verotta
miselle rakentuvaksi järjestelmäksi. 

Uudistukset merkitsevät muutoksia myös Bel
gian kansainvälisissä verosuhteissa, minkä vuok
si myös verosopimusverkko jouduttiin uudis
tamaan eräiltä osilta. Kun lisäksi taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön ( OECD) hy
väksymä sopimussuositus oli kehittänyt aikai
sempia sopimusrakenteita, Belgia katsoi aiheel
liseksi esittää myös eräitä muita lainsäädäntö
muutoksesta erillisiä täydennyksiä sopimuksiin. 
Toisaalta ei kuitenkaan 'kaikkien voimassaole
vien sopimusten kokonaisuudistuksia pidetty 
tarpeellisena. 

Belgian hallituksen Suomen hallitukselle teke
mästä maiden välillä voimassa olevan, helmi
kuun 11 päivänä 1954 tehdyn verosopimuksen 
( SopS 15 / 5 5) muuttamista koskevasta esityk
sestä neuvoteltiin Helsingissä elokuussa 1966. 
Tuolloin valmistavasti sovittuun tekstiin on sit
temmin molempien maiden osalta tehty täy
dentäviä muutoksia. Suomen puolesta ovat täl
löin olleet tärkeimpinä uuden elinkeinovero
lainsäädännön yhtiöiden välisten osinkojen ve
rotusta koskeneiden uusien säännösten aiheut
tamat muutokset. Lisäsopimus allekirjoitettiin 
Brysselissä toukokuun 21 päivänä 1970. 

Nyt käsiteltävänä olevan lisäsopimuksen eri
koispiirteenä on, että se ilmaisuiltaan teknilli
sesti seuraa läheisesti Belgian uuden lainsäädän
nön rakennetta ja sanamuotoa. Täsmällisen suo
menkielisen vastineen löytäminen tekstin rans
kankielisille ilmaisuille ei siten ole ollut vailla 
vaikeuksia. 

Lisäsopimuksen I artikla koskee sopimukseen 
tehtyjä aineellisia muutoksia. Sen 1 kohdassa 
luetellaan Belgian uuden verolainsäädännön ve-
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rot, minkä ohessa Suomen osalta veroihin on 
lisätty merimiesvero. Kiinteästä omaisuudesta 
saadun tulon verottamista koskevasta sopimuk
sen 4 artiklasta on poistettu kiinnitettyjen vel
kojen korot, minkä ohessa verovelvollinen voi 
pyytää kiinteistötuloon sovellettav~ksi kiinteän 
toimipaikan verottamisessa käytettävää menet
telyä. 

Sopimuksen 5 artiklan 5 ja 6 § : ään tehdyt 
muutokset ovat lähinnä teknillisiä selvennyksiä. 
Sen sijaan muutokset sopimuksen kiinteätä toi
mipaikkaa koskevaan 6 artiklaan sisältävät 
useita OECD:n mallisopimuksen soveltamisesta 
johtuvia lisäyksiä ja täsmennyksiä. 

Belgian verosopimuksen 8 artiklaan ovat van
hastaan kuuluneet sekä osingot ja korot ja on 
niiden yhteisnimityksenä käytetty sanontaa 
"liikkuvasta pääomasta saadut tulot". Lisäsopi
muksen mukaan on mainitun artiklan 2 §: ssä 
lähdevaltion verotusoikeus Suomen osalta osin
gon suhteen pysynyt entisellään Belgian vastaa
van verotuksen alentuessa entisestä 20 prosen
tista 15 prosenttiin. Lähdeveroon sisältyy Suo
men osalta myös omaisuusveron osuus. 

Korkoj·en lähdevero on säilynyt entisen 
15 prosentin suuruisena, mutta artiklaa on täy
dennetty korkoja koskevalla yksityiskohtaisella 
tulon määrittelyllä. Artiklan 3 § :n uusi sana
muoto ei sido kysymyksessä olevien tulojen 
täysimääräistä verotusta lähdemaas·sa olevan 
kiinteän toimipaikan olemassa oloon yleensä, 
vaan on tällaisen menettelyn edellytykseksi ase
tettu OECD-suosituksen mukaisesti, että pää
oma on sijoitettu itse kiinteään toimipaikkaan. 

Rojalteja koskevan 9 artiklan sanamuotoa 
on rojaltin määritelmän osalta täydennetty, min
kä ohessa artiklan 2 kohdan sanonta on kiin
teän toimipaikan suhteen muutettu äsken mai
nitun korkoja koskeneen sanonnan mukaiseksi. 


