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Helsingfors den 12 november 1971. 

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

Jus t i t iemi nis-ter 

O ~ Gi' . i.,,,: .J· 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Österrike 
ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet. 

Mellan Finland och Österrike gäller ett den 
8 oktober 1963 ingånget avtal för undvikande 
av dubbdbeskattning av inkomst och förmö
genhet ( Fördr. ser. 5 / 64 ) . I Wien har den 21 
september 1970 undertecknats ett proto!koll 
om ändring av artiklarna 9, 10 ooh 24 
i nämnda avtal. Ändringarna gäller beskattning 
av dividendinkomst. 

I Österrike ändrades lagstiftningen angående 
bolagsbeskattningen år 1966 sålunda, att man 
övergick till en tudelad slkattefot, vilket i 
detta fa:ll medförde, att skatten på utdelad 
vinst (dividend) sjönk till hälften av skatten 
på icke utdelad vinst . Enligt arti'kel 9 punkt 1 
i beskattningsavtalet mellan Finland och Öster
rike beskattas dividend, som bolag, hemma
hörande i avtalsslutande stat, erlägger till per
son som är bosatt i den andra avt.a1ss1utande 
staten, i den sistnämnda staten. En följd av 
ändringen av den österrikiska skattelagstift
ningen skulle för Österrike ha varit bl.a. en be
tydande minskning av skatteinkomsterna för 
sådana dividenders del som därifrån överförs 
till Finland. Å andra sidan kan man äiven för 
Finlands del påvisa en likartad utvecklingsgång 
som i Österrike vid beskattning av bolag, som 
utdelar dividend, eller ande1slag, .som utdelar 
ränta på andelskapital, ty enligt 18 § 4 punkten 
lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet ( 360 / 68), som trädde i kraft den 
1 januari 1969, är 40 % a·v den dividend eller 
ränta på andelslmpital, som aktiebolag eller 
andelslag utdelar, avdragbara vid statsbeskatt
ningen. För att förhindra en alltför stor minsk
ning av dessa skatteinkomster har man över
enskommit om att källstaten även erhåller 
rätt till källbeskattning av dividender. Käll
skatten får dock icke, enligt punkt 2 i den 
nya artikeln 9, överstiga 10 procent av divi
dendernas totalbelopp. 

Bestäimmelsen i punkt 3 i den ändrade ar
tikeln 9 motsvarar punkt 2 i artikeln 9 i gäl
lande avtal och berättigar till att vid källan 
innehålla skatt till fullt belopp. Till den del 
källskatten överstiger 10 procent av dividen
dernas totalbelopp beviljas lättnad genom att 
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till den, som erhållit dividenden, efter an
sökan återbäres skatt, som innehållits för 
mycket. 

I artikel 9 punkt 3 i gällande avtal har 
finansministerierna i de avtalsslutande staterna 
beviljats rätt att sinsemellan överenskomma om 
tillämpningen av de bestärnmelser, för vilka 
redogjorts i det föregående. Samma bemyndi
gande ingår i punkt 4 i den ändrade a•rtikeln 9. 

Punkterna 5-8 i den ändrade artikeln 9 
är i sak desamma som punkterna 4 och 6-8 
i artikel 9 i gällande avtal. 

Till besbttningsavtalets artikel 24 har 
fogats en ny punkt 3. Enligt denna är divi
denden, som i Österrike bosatt bolag erlägger 
till bolag som är bosatt i Finiland, skattefria, 
ifall även det bolag som erlägger dividenden 
skulle vara bosatt i Finland. Den nya be
stämmelsen i avtalet har blivit nödig på grund 
av lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet. Enligt 1frågavarande lag 
förkortad NÄRSkL - betalar bolag och an
delslag i princip skatt på alla sina inkomster. 
Den vinst som aktiebolag och andelslag utdelar 
i form av dividend och ränta på andeskapital 
är sålunda redan \:n gång beskattad i utdelarens 
hand. Då mottagaren ytterligare beskattas för 
dividenden eller räntan på andelskapitalet, blir 
beskattningen dubbel. En sådan beskattning i 
de inbördes relationerna mellan aktiebolag och 
andelslag i Finland -förhindras av stadgandet i 
6 § 5 punkten i NÄRSkL. Enligt detta stad
gande är dividenden och räntor på andels
kapital, vilka inhemskt aktiebolag eller andels
lag erhåller av 'annat inhemskt aktieboJag eller 
andelslag, ioke skattepliktig inkomst. Enligt 
samma lagrum är dock i fråga om penning
inrättning samt försäkrings- och pensions
anstalt ävensom den, som driver handel med 
värdepapper, dividender och räntor på aktier 
och andelar, vilka icke hör till anläggnings
tillgångar, skattepliktig inkomst även när divi
denden eller räntan utdelats av inhemsk sam
manslutning. Nämnda stadganden gäller såväl 
inkomstskatten till staten som kommunal
skatten. 
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Genom ovan nämnda nya stadganden ändr~
des den beskattning av dividender. som vant 
gällande ända tills NÄRSk~ trädde 1 kra~t bl.a. 
sålunda, att dividend som mhemskt a~tiebol~.g 
erhållit av utländsk juridisk person, v11ken bor 
betraktas såsom aktiebolag, ic~e längre kur:de 
anses såsom från inkomstskatt till sta~en befria~ 
inkomst, såsom tidigare hade van~ falle~ .1 
bes:kattningspraxis. Från utlandet erhallen . div1-
dendinkomst har i kom1nunalbeskattmi:.?en 
varit skattepliktig iriJ~<;>:mst, ~såsC::~ ~en allt1au:nt 
är det, också sedan NARSkL tratt. 1 kra~t . 

0 

Då gällande beskattningsa".tal. icke i f:~ga 
om dividend, som aktiebolag i Fmland erhailer 
från Österrike innefattar något stadgande som 
i likhet med 6 § 5 mom. NÄRSkL skulle för
hindra kedjebeskattning, blir dividen~? som 
erhållits från Österrike, efter. det at~. NAl'-Sl~~ 
trätt i kraft vid statsbeskattmngen foremal for 
strängare beskattning än tidigare. V_id kommu
na1beskattningen skulle besk~ttm~g~beha~d
lincren av dividendinkomst avv1ka rran pnn
cip~rna i 6 § 5 m?m. NÄRSkL genon: att 
kedjebeskattningen till denna del fortfara~de 
skulle förbli gällande. Uppkoll1;sten av dyhka 
skiljaktigheter i .. beskattninger:. i samband med 
stiftandet av NARSkL har foranlett, att man 

genom ändringar av beskattningsavtalen i e_fter
hand har försökt återställa besk_attn~1gs
behandlingen av nämnda inkomster 

0 
till s~_dan 

den var tidigare i Finland. En sada~ and
ring är det även nu frå_ga o~ betraffande 
beskattningsavtalet med Osternke. .. 

övriga ändringar arv beskattningsavtale; ar 
närmast av form dl karaktär och be!or pa_. de 
ändringar i sak, för vilka redogjorts 1 det fore-

gående. f .. . f " 1° · 
Med stöd av vad ovan an or ts _ores as i 

enlighet med 33 § regeringsformen, 

ait Riksdagen måUe besluta godk änna 
de bestämm elser i den i Wien den 21 
september 1970 med Öst.~rri~e ingångna 
överens!eommelsen om andrzng av av
talet mellan Republiken Finlan4 och 
R epublik1en Österrike för . undvikande 
av dubbelbeskattning av znkomst och 
förmögenhet, vilka k räver Riksdagens 
samtycke. 

Enär ifrågavarande avtal innefattar 
0 
be

stämmelser, som hör till lag~t~ftnin_gens omrade, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
. b .. 1 er i avtalet om ändring av det med Österrike 

om godkännande -~v vissa. esdtamme d bb 1 b k ttning av inkomst och förmögenhet . 
ingångna avtalet for undv1kan e av u e es a 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Wien den 21 septem
ber 197 0 ingångna överenskomme~~en ai:gaende 
.. d . av det med Republiken Osternke den 
an rmg l f ·· d 8 oktober 1963 ingångna avta et or un -
vikande av dubbelbeskattning av inko:;rist o~? 
förmögenhet är, såvitt de hör till omradet for 

lagstiftningen, i kraft såsom om dem över-
enskommits. k "11" 

Närmare föreskrifter angåe.nde ver sta 1g-
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

-----
Helsingfors den 22 oktober 1971 . 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

PROTOKOLL 

om ändring av avtalet mellan Republiken 
Finland och Republiken Österrike för und
vikande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet 

Republiken Finlands President och Republi
ken Ös1terrikes Förbundspresident har, med 
önskan att ingå ett protokoll angående ändring 
av det den 8 oktober 1963 i Wien under
tecknade avtalet för undvikande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet (vilket 
i det följande benämnes "avtalet") i detta syfte 
till sina befullmäktigade representanter för
ordnat : 

Republiken Finlands President: 

Repubhken Finlands utomordentlige befull
mäktigade ambassadör i Wien 

Jussi Mäkinen; 

Republiken Österrikes Förbundspresident : 

Avdelningschefen vid Förhundsstatens finans
ministerium; dr Josef Hammerschmidt; 

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

Artikel 1 

Ändringar av avtalei 

1. Artikel 9 i avtalet erhåller följande nya 
lydelse: 

"Artikel 9 
1. Divide')1der, som i den ena av de av.tals

slutande staterna bosatt bolag utbetalar till i 
den andra avtalsslutande staten bosatt person, 
beskattas i den sistnämnda staten. 

2. Dessa dividender må dock i den avtals
slutande stat, i vilken det utbetalande bolaget 
är bosatt, beskattas i enlighet med denna stats 
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PROTOKOLL 

zur Abänderung des Abkommens zwischen det 
Republik Finnland und der Republik Öster
reich zur V ermeidung det Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete det Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen 

Der Präsident der Republik Finnland und 
der Bundespräsident der Republik Österreich, 
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur 
Abänderung des am 8. Oktober 1963 in Wien 
zwischen den vertragschlie,Benden Parteien 
unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(im folgenden als "Abkommen" bezeichnet) 
abzuschlie,Ben, haben zu diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigteh ernannt : 

Der Präsident der Republik Finnland: 

Herrn Jussi Mäkinen, ausserordentlichen und 
bevollmächtigen Botschafter der Republik 

Finland in Wien; 

Der Bundespräsident der Republik Ö~terreich: 

Herrn Sektionschef Dr. Josef Hammerschmidt 
im Bundesml.nisterium ,for Finanzen; 

die, nachdem sie sich ihre Vol1machten mit
geteilt und in guter und gehöriger Form be
fun_den haben, ubereingekommen sind wie 
folgt 

Artikel 1 

Ä nderungen Abkommens 

1. Artikel 9 des Abkommens erhält fol
gende neue Fassung: 

"Artikel 9 
1. Dividenden, die eine in einem Vertrag

staat ansässige Gesellschaft an eine in dem 
anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, 
werden in diesem anderen Staat besteuert. 

2. Diese Dividenden können jedoch in dem 
Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahl
ende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht 
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lagstiftning, men därvid får skatten icke över
stiga 10 procent av dividendernas totalbelopp. 

dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber 1 O vom Hundert des Bruttobetrages 
der Dividenden nicht iibersteigen. 

3. Uppbäres i den ena avtalsslu~ande ~sta!en 
skatt för inhemsk dividend genom mne?allnmg 
vid källan, inskränker bestämmelserna i 1 ~ch 
2 punkterna icke denna sJats rätt att verkstalla 
skatteinnehållning till fullt belopp. ~ar sk~tte
innehållning verkställts, sk~ll det mnehallna 
beloppet på ansökan av den. i_ den andra avtal~ 
sfotande staten bosatta d1v1dentagaren re~t~
tueras, om det överstiger 10 procent ~v d~v1-
dendernas totalbelopp. Ansökan om restltuermg 
skall göras inom tre år från utgången av det 
kalenderår under vilket det erlagda_ belopp, 
som utgjo~t skatteobjektet, f?rföll . till betal
nino- till vederbörande myndighet 1 den stat, 
där

0
,dividendtagaren är bosatt . 

4. De avtalsslrutande staternas vederbörande 
myndigheter skall sinsemella:n ö,vere:iskomma 
om det sätt på vilket bestämmelserna : 2 och 3 
punkterna skall tilläri;lpas .. H~!,d är mgen~era 
s,taten skyldig att skrida till atgarder,. sor:i icke 
är i överensstämmelse med dess lagst1ftnmg. 

5. I fråga om yrkanden, som med st~d ~v 
3 punkten framställts av ~ersoner, som t_1llhor 
d~plomatiska eller konsulara r~pre~entatmner, 
ävensom av internationella organisationer, deras 
organ och funktionärer tillämpas följande före-
skrifter: 

a) personer, som tillhör den ena avt~~s
slu tande statens diplomatiska eller konsulara 
representation .i den andra avtalsslutar:de staten 
eller i ,tredje stat och är medbor~ar~ i __ den_ stat 
som utsänt dem och som bor 1 forlaggnmgs
landet 'anses vara bosatta i den stat, som :it
sänt dem såframt de i denna stat är skyldig~ 
att erläg~a direkt skatt för dividender, som 1 
den andra staten är underkastade skatt som 
uppbäres genom innehållning vid källan; 

b) internationella organisationer, d~ra~ or
o-an samt funktionärer i sådana organ~sat1oner 
~vensom personer, som tillhör tredJ~ stats 
diplomatiska eller konsulära representation och 
som vistas eller bor i någondera a:v d.e avta~
slutande staterna och därstädes är befriade ~ran 
erläggande av direkt skatt på dividend, k~n icke 
göra anspråk på befriels~ från

0 

sk~tt, s~m 1 ~ndra 
staten uppbärs genom mnehallnmg vid kallan. 

3. Soweit in einem Vertrags~aat die Steuer 
von inländischen Dividenden 1ffi Abzugsweg 
an der Quelle erhoben wird, wird das R~~f t 
dieses Staates, den Steuerabzug in voller Hon.e 
vorzunehmen, durch die Absä~ze 1 und 2 
nicht beriihrt. W enn die Steuer 1m Abzugsw.eg 
erhoben wird ist sie auf Antrag des 1m 
anderen Staat ~nsässigen Dividendenempfängers 
riickzuerstatten, soweit sie 10 vom Hun~ert 
des Bruttobetrages der Dividenden iiber~te1gt. 
Der Antrag auf Riickerstattung mu,8 mner
halb von drei Jahren nach Ablauf des K~lender
jahres, in dem die der _Steue~ unterhe.?en~e 
Leistungt fällig geworden 1st, be1 der zustand1~
en Behörde des Staates eingebracht werden, m 
dem der Dividendenempfänger ansässig ist. 

4. Die zuständigen Behörden det Vertrag
staaten regeln in gegenseitigem ~invernehmen, 
wie die Bestimmungen det Absatze ~ und 3 
durschzufohren sind. Hierbei soll kemer <ler 
beiden Vertragstaaten verpflichtet werden, 
Ma/3nahmen zu treffen, die seiner Gesetzge
bung nicht entsprechen. 

5. Beziiglich det Ansprii~he, di~ nach Ab
satz 3 den Angehörigen d1plom~t1Scher . oder 
konsularischer Vertretungen sow1e den mter
nationalen Organisationen, ihren Organen und 
Beamten zustehen, sind die folgenden Regeln 
anzuwenden: 

a) Angehörige einer diplom~tischen oder 
konsularischen Vertretung des emen . Ver_trag
staates, die im anderen Sta~t odet m e~r_i~m 
dritten Staat residieren und die Staatsangehong
keit des Entsendestaates besitzen, gelten ~s 
in diesem letzteren Staat ansässig, sofern s1e 
dart zur Entrichtung direkter Steue.rn v?n 
Dividenden, die im anderen Staat emer 1ffi 

Abzugsweg an d~r Qu~lle erhobenen Steuer 
unterliegen, verpfhchet smd; 

b) internationale Organisationen und i?re 
Organe sowie die Beamten solcher Organisa
tionen und das Personal di~lomatis.cher odet 
konsularischer Vertretungen emes dntten Staa
tes, die sich in einem der beiden Vert~agst.aaten 
aufhalten oder <lort residieren und m d1esem 
Staat von det Entrichtung direkter Ste:iern 
von Dividenden befreit sind, ha~en kemen 
Anspruch auf Entlastung von den 1m anderen 
Staat im Abzugsweg an der Quelle ·erhobenen 
Steuern. 

6. Med dividend a:vses i denna art~kel in
komst som erhållitls av aktier, vinstandelsbe
vis ( Genussaktien, Genusscheine), gmvaktier 
( Kuxen), stif tarandelar eller andra rättigheter 
som medför del i vinst - med undantag av 
fordringsrätt - ävensom a:v andra bolags
andelar erhållen inkomst, som enligt sbttelag
stiftningen i den stat, där det bolag som verk
ställer utbetalningen är bosatt, anses såsom 
inkomst av aktier. 

7. Innehar i den ena av de avtalsslutande 
staterna bosatt mottagare av dividend i den 
andra avta1sslutande staten, där det bolag som 
erlägger dividenden är bosatt, ett fast drift
ställe, till vHket de rättigheter som ligger tilJ 
gnmd för den erlagda dividenden faktiskt an
sluter sig, trnämpas icke bestämmelserna i 1 
och 2 punkterna. I detta foll skall bestämmel
serna i art1kel 6 om inkomst från .fast drift
ställe tillämpas. 

8. Erhåller i den ena av de avtalsslutande 
staterna bosatt bolag vinst eller inkomst från 
den andra avtalsslutande staten, får denna 
andra stat for av bolaget erlagd dividend icke 
beskatta personer, som icke är bosatta i denna 
stat, och icke heller påföra bolaget skatt för 
outdelad vinst, även om de erlagda dividen
derna eller de outdelade vinstmedlen helt eller 
delvis utgörs av vinst eller inkoms.t, som in
flutit i denna andra stat." 

2. 2 punkten i artikel 10 e11håller följande 
nya lydelse: 

"2 . Bestämmelserna i 3-5 punkterna i 
~rtikel 9 av detta avtal skall i tillämpliga delar 
iakttagas. Restitueringsanspråk gäller dock 
tot~lbeloppet av den skatt på räntor som upp
burits genom innehållning vid källan." 

3. 2 pun'kten i artikel 24 erhåller följande 
nya lydelse: 

"2. Om person, bosatt i :någondera av de 
avtalsslutande staterna, har inkomst i den andra 
avtalsslutande ~taten och denna inkomst enlio-t 
2 punkten i art1kel 9 och 2 punkten i artik~l 
11 a:v detta avtal får beskattas i sistnämnda 
stat, skall i den förstnämnda staten det i den 
andra a'vtalsslutande staten erlagda skattebe
loppet avdragas från den skatt, som utgår på 
d;n ~katte&..lcyldiges ,inkomst. Avdragets belopp 
far likväl icke överstiga den del av den före 
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6. Der in diesem Artikel verwendete 
Begriff "Dividenden" bedeutet Einkiinfte aus 
Aktien, Genu/1aktien oder Genu/3scheinen, 
Kuxen, Griinderanteilen oder anderen Rechten 
- ausgenommen Forderungen - mit Gewinn
beteiligung sowie aus sonstigen Gesellschafts
anteilen stammende Einkiinfte, die nach dem 
Steuerrecht des Vertragstaates, in dem die 
ausschiittende Gesellschaft ansässig ist, den 
Einkiinften aus Aktien gleichgestellt sind. 

7. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu
wenden, wenn der in einem Vertragstaat 
ansässige Ern.pfänger det Dividenden in dem 
anderen Vertragstaat, in dem die die Divi
denden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine 
Betriebstätte hat und die Beteiligung, for die 
die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser betriebstätte gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 6 iiber die Zurechnung von Gewinnen 
an betriebstätten anzuwenden. 

8. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansäs
sige Gesellschaft Gewinne odet Einkiinfte aus 
dem anderen Vertragstaat, so darf dieser 
andere Staat weder die Dividenden besteuern, 
die die Gesellschaft an nieht in diesem anderen 
Staat ansässige Personen zahlt, noch Gewii~ne 
der Gesellschaft einer Steuer for nichtausge
schiittete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die gezahlten Dividenden oder die nicht ausge
schiitteten Gewinne ganz oder teilweise aus 
in diesem anderen Staat erzielten Gewinnen 
odet Einkiinften bestehen." 

2. Artikel 10 .absatz 2 erhält folgende neue 
Fassung: 

"2. Die Bestimmungen des Artikels 9 Ab
sätze 3 bis 5 sind sinngemä/3 anzuwenden. 
Der Anspruch auf Riickerstattung bezieht sich 
jedoch auf den Gesamtbetrag der von Zinsen 
im Abzugsweg an der Quelle erhobenen 
Steuer." 

3. Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende 
neue Fassung: 

"2. Bezieht eine in einem Vertragstaat 
ansässige Person Einki..i.nfte aus dem anderen 
Vertragstaat und können diese Einkiinfte nach 
den Artikeln 9 Absatz 2 und 11 Absatz 2 in 
diesem anderen Vertragstaat besteuert werden, 
so rechnet der erstgenannte Staat auf die vom 
Einkommen dieser Person zu ehebende Steuer 
den Betrag an, der der in dem anderen Ver
tragstaat gezahlten · Steuer entspricht. Der an
zurechnende Betrag darf jedoch den Teil det 

l 
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avdraget utgående skatten, som proportionellt 
d d d avtals·slutande motsivarar en i sag ·a an ra 

stat erhållna inkomsten." 
4 . Till artikel 24 fogas en 3 punkt som 

följer: 
"3. Dividender vilka av ert i Ös,terrike 

bosatt bolacr betalas .till ett i Finland bosatt 
bolag, är i"' Finland befriade från _s~att, men 
endast i den omfattning som dividend:rna 
enligt finsk lags,tiftning skulle ".ara~ hef~iade 
från skatt om även det bolag, vilkeL erlagger 
dividende;na, skulle vara bosatt i Finland." 

Artikel 2 

Ikraftträdandet och den första tillämpningen 

1. Detta protokoll skall ratificeras och .. ~a_ti
fikationshandlingarna så snart som moihgt 
utväxlas i Helsingfors. 

2. Protokollet träder i krarft ~:n _tret
tionde dagen efter utväxlingen av ratifikations-

handlin gatna. . .. 
3. Bestämmelserna i detta protokol~ 

1 
tilla_1;ri

pas för första gången på div_idend:r, v1lKa for
faller 

1
till betalning den 1 J anuan 197 0 eller 

därefter. 

Till bekräftelse härav har de båda avtals
slutande staternas beful1mäktigade represen
tanter undertecknat detta avtal och försett det 
med sigill. 

Avfattat i Wi:en den 21 september ~970 
i två exemplar på finska och .tyska sprake,t, 
vilka båda texter äger lika vitsord. 

För Republiken Finland: 

Jussi Mäkinen 

För RepubHken Österrike: 

Josef Hammerschmidt 

vor der Anrechnung ermittelten Steu~7 nic~t 
ubersteigen, der auf die Einkunfte entfallt, di~ 
aus dem anderen Vertragstaat bezogen werden. 

4. Dem Artikel 24 wird als Absatz 3 
angefogt: 

"3 Dividenden die von einer in Österreich 
. ' p· 1 d ansässigen Gesellschaft an eine in 1r_m.ar: 

ansässige Gesellschaft gezahlt yrerden, s1?d 1? 
Finn.land steuerfrei, aber nur msofern die Di
videnden nach den finnischen Gesetzen von 
der Besteuerung ausgenomm~n wärer;i, ~~nn 
auch die a'usschuttende Gesellschaft m hnn
land ansässig ,väre." 

Artikel 2 

Inlerafttreten und estmalige Anwendung 

1. Dieses Protokoll soll ratifiziert 1;lnd ?ie 
Ratifikationsurkunden sollen so bald w1e mog
lich in Helsinki ausgetauscht werden. 

2. Das Protokoll tritt am drei:ssigsten Tag 
nach dem Austausch det Ratifikationsurkunden 
in Kraft. 

3. Die Bestimmungen dieses Protokoll~ sind 
erstmals auf Dividenden anzuwenden, die am 
odet nach dem 1. Jänner 1970 fällig werden. 

Zu Urkund dessen haben di:e Bevollmäch
tigten der beiden Vertragst~ater;i dieses Abkom
men unterzeichnet und m1t S1egeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 21 September 1970, 
in zweifacher Ausfertigung, in deutscher un~ 
fannischer Sprache, wobei beide Texte gle1-
herweise authentisch sind. 

Fur die Republik Finnland: 

Jussi Mäkinen 

for die Republik Österreich· 

Josef Hammerschmidt 

Regeringens propos1tton till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Österrike 
ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet. 

Mellan Finland och Österrike gäller ett den 
8 oktober 1963 ingånget avtal för undvikande 
av dubbdbeskattning av inkomst och förmö
genhet ( Fördr. ser. 5 / 64 ) . I Wien har den 21 
september 1970 undertecknats ett protolkoll 
om ändring av artiklarna 9, 10 och 24 
i nämnda avtal. Ändringarna gäller beskattning 
av dividendinkomst. 

I Österrike ändrades lagstiftningen angående 
bolagsbeskattningen år 1966 sålunda, att man 
övergick till en tudelad slkattefot, vilket i 
detta fa:ll medförde, att skatten på utdelad 
vinst (dividend) sjönk till hälften av skatten 
på icke utdelad vinst. Enligt arti'kel 9 punkt 1 
i beskattningsavtalet mellan Finland och Öster
rike beskattas dividend, som bolag, bemma
hörande i avtalsslutande stat, erlägger till per
son som är bosatt i den andra avta1sslutande 
staten, i den sistnämnda staten. En fol1d av 
ändringen av den österrikiska skattelagstift
ningen skulle för Österrike ha varit bl.a. en be
tydande minskning av skatteinkomsterna för 
sådana dividender.s del som därifrån överfors 
till Finland. Å andra sidan kan man även for 
Finlands del påvisa en likartad utvecklingsgång 
som i Österrike vid beskattning av bolag, som 
utdelar dividend, eller ande1slag, .som utdelar 
ränta på andelskapital, ty enligt 18 § 4 punkten 
lagen om beskattning av inkomst av närings
verksanlJbet ( 360 / 68), som trädde i kraft den 
1 januari 1969, är 40 % av den dividend eller 
ränta på andelslmpital, som aktiebolag eller 
andelslag utdelar, avdragbara vid statsbeskatt
ningen. För att förhindra en alltför stor minsk
ning av dessa skatteinkomster har man över
enskommit om att källstaten även erhåller 
rätt till källbeskattning av dividender. Käll
skatten får dock icke, enligt punkt 2 i den 
nya artikeln 9 ,. överstiga 10 procent av divi
dendernas totalbelopp. 

Bestämmelsen i punkt 3 i den ändrade ar
tikeln 9 motsvarar punkt 2 i artikeln 9 i gäl
lande avtal och berättigar till att vid källan 
innehålla skatt till fullt belopp. Till den del 
källskatten överstiger 10 procent av dividen
dernas totalbelopp beviljas lättnad genom att 
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till den, som erhållit dividenden, efter an
sökan återbäres skatt, som innehållits for 
mycket. 

I artikel 9 pun!k.t 3 i gällande avtal har 
finansministerierna i de avtalsslutande staterna 
beviljats rätt a:tt sinsemellan överenskomma om 
tillämpningen av de bestämmelser, for vilk.a 
redogjorts i det föregående. Samma bemyndi
gande ingår i punkt 4 i den ändrade artrkeln 9. 

Punkterna 5-8 i den ändrade artikeln 9 
är i sak desamma som punkterna 4 och 6-8 
i artikel 9 i gällande avtal. 

Till beskattningsavtalets artikel 24 har 
fogats en ny punkt 3. Enligt denna är divi
denden, som i Österrike bosatt bolag erlägger 
cill bolag som är bosatt i Firnland, skattefria, 
ifall även det bolag som erlägger dividenden 
skulle vara bosatt i Finland. Den nya be
stämmelsen i avtalet har blivit nödig på grund 
av lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet. Enligt ~frågavarande lag 
förkortad NÄRSkL - betalar bolag och an
delslag i princip skatt på alla sina inkomster. 
Den vinst som aktiebolag och andelslag utdelar 
i form av dividend och ränta på andeskapital 
är sålunda redan en gång beskattad i utdelarens 
hand. Då mottagaren ytterligare beskattas för 
dividenden eller räntan på andelskapitalet, blir 
beskattningen dubbel. En sådan beskattning i 
de inbördes relationerna mellan aktiebolag och 
andelslag i Finland förhindras av stadgandet i 
6 § 5 punkten i NÄRSkL. Enligt detta stad
gande är dividenden och räntor på andels
kapital, vilka inhemskt aktiebolag eller andels
lag erhåller av annat inhemskt aktiebolag eller 
andelslag, ioke skattepliktig inkomst. Enl~gt 
samma lagrum är dock i fråga om penning
inrättning samt försäkrings- och pensions
anstalt ävensom den, som driver handel med 
värdepapper, dividender och räntor på aktier 
och andelar, vilka icke hör till anläggnings
tillgångar, skattepliktig inkomst även när divi
denden eller räntan utdelats av inhemsk sam
manslutning. Nämnda stadganden gäller såväl 
inkomstskatten till staten som kommunal
skatten. 
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Genom ovan nämnda nya stadganden ändr~
des den beskattning av dividender_ som varit 
gällande ända tills NÄRSk~ trädde 1 kra~t bl.a. 
sålunda, att dividend som mhemskt a~<:t1ebol~? 
erhållit av utländsk juridisk person, vilken bor 
betraktas såsom aktiebolag, icke längre kur:de 
anses såsom från inkomstskatt till sta~en befria~ 
inkomst, såsom tidigare hade vani;, falle~ _1 
bes:kattningspraxis. Från utlandet etihallen. d1v1-
dendinkomst har i kommunalbeskattnu:.~en 
varit skattepBktig ink<?:mst, sås~~ ~en allt1amt 
är det, också sedan NARSkL tratt. 1 krnfat. 

0 

Då gällande beskattningsa':tal. icke 1 f:aga 
om dividend, som aktiebolag 1 Fmland erhaller 
från Österrike, innefattar nå~_ot stadgande s?.m 
· likhet med 6 § 5 mom. NARSkL skulle for
hindra kedjebeskattning, blir dividen~~ som 
erhållits från Österrike, efter . det at~ . NA~S~~ 
trätt i kraft vid statsbeskatt?mgen f.oremal for 
strängare beskattning än tidigare. v.1d kommu
na1beskattningen skulle besk~ttmng~behar:d
linCJen av dividendinkomst avvika fran prm-

. 
0 

• 6 § 5 mom NÄRSkL genom att cl!perna i · d 
kedjebeskattningen till denna del fortfarar: e 
skulle förbli gällande. Uppkomsten av dyhka 
skiljaktigheter i beskattningen i samband med 
stiftandet av NÄRSkL har föranlett , att man 

genom ändringar av beskattningsavtalen i efater
hand har försökt återställa besk.attn:ngs
behandlingen av nämnda inkomster 

0 
till s~.dan 

den var tidigare i Finland. En sada~ and-
. "r det även nu fråga om betraffande ring a .. 'k 

beskattningsavtalet med Osterri. e. .. 
övriga ändringar av b~~kattnmgsavtale! ar 

närmast av formehl kar aktar o~h be:or pa .. de 
ändringar i sak, för vilka redogjorts i det fore-

gående. f" f ·· 1° · Med stöd av vad ovan an orts . ores as i 
enli(Jhet med 33 § regeringsformen, 

"' 
att Riksdagen måtte besluta godkänna 

de bestämmelser i den i Wien den 21 
september 1970 med Öst.e_rrike ingångan~ 
överenskommelsen om andrzng av v 
talet mellan Republiken Finlan4 och 
Republik,en Österrilee för . undvikande 
av dubbelbeskattning av znko:mst och 
förmögenhet, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Enär ifrågavarande avt~ ~nnefattar 
0 
be

stämmelser som hör till lagstiftningens omrade, 
förelägges 'Riksdagen samtidigt till antagande 
följ ande lagförslag: 

Lag 
. .. 1 . talet om ändring av det med Österrike 

om godkännande .~v v1sdsa.kbesdtamme debb1 1 b:skattnin(J av inkomst och förmögenhet. 
ingångna avtalet for un v1 an e av u e " 

I enlighet med R1ksdagens beslut stadgas : 

Bestämmelserna i den i Wien den 21 sertem
ber 197 0 ingångna överenskomme~~en ar;igaende 
ändring av det med Republiken Oster:~ke den 
8 oktober 1963 ingångna avtalet for un4-
vikande av dubbelbeskattning av inkoi;ist 0~? 
förmögenhet är, såvitt de hör till omradet for 

lagstiftningen, i kraft såsom om dem över-
enskommits . k "11' 

Närmare föreskrifter angåe.nde vet _sta ig-
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

-----
Helsingfors den 22 oktober 1971. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

PROTOKOLL 

om ändring av avtalet mellan Republiken 
Finland och Republiken Österrike för und
vikande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet 

Republiken Finlands President och Republi
ken Österrikes Förbundspresident har, med 
önskan att ingå ett protokoll angående ändring 
av det den 8 oktober 1963 i Wien under
tecknade avtalet för undvikande av dubbelbe
skattning av inkomst och förmögenhet (vilket 
i det följande benämnes "avtalet") i detta syfte 
till sina befullmäktigade representanter för
ordnat: 

Republiken Finlands President: 

Republiken Finlands utomordentlige befuH
mäktigade ambassadör i Wien 

Jussi Mäkinen; 

Republiken Österrikes Förbundspresident: 

Avdelningschefen vid Förhundsstatens finans
ministerium; dr Josef Hammerschmidt; 

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

Artikel 1 

Ändringar av avtalet 

1. Artikel 9 i a•vtalet erhåller följande nya 
lydelse: 

''Artikel 9 
1. Dividender, som i den ena av de av.tals

slutande staterna bosatt bolag utbetalar till i 
den andra avtalsslutande staten bosat.t person, 
beskattas i den sistnämnda staten. 

2. Dessa dividender må dock i den avtals
slutande stat, i vilken det utbetalande bolaget 
är bosatt, beskattas i enlighet med denna stats 
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PROTOKOLL 

zur Abänderung des Abkommens zwischen <ler 
Republik Finnland und det Republik Öster
reich zur Vermeidung <ler Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete det Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen 

Der Präsident der Republik Finnland und 
der Bundespräsident der Republik Öst:erreich, 
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur 
Abänderung des am 8. Oktober 1963 in Wien 
zwischen den vertragschlie,Genden Parteien 
unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
( im folgenden als "Abkommen" bezeichnet) 
abzuschlie,Ben, haben zu diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigten ern:mnt: 

Der Präsident der Republik Finnland: 

Herrn Jussi Mäkinen, ausserordentlichen und 
bevollmächtigen Botschafter der Republilk 

Finland in Wien; 

Der Bundespräsident der Republik Österreich: 

Herrn Sektionschef Dr. Josef Hammerschmidt 
im Bundesmlnisterium for Finanzen; 

die, nachdem sie sich ihre VoUmachten mit
geteilt und in guter und gehöriger Form be
ftmden haben, iibereingekommen sind wie 
folgt 

Artikel 1 

Änderungen Abkommens 

1. Artikel 9 des Abkommens erhält fol
gende neue Fassung: 

"Artilcel 9 
1. Dividenden, die eine in einem Vertrag

staat ansässige Gesellschaft an eine in dem 
anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, 
werden in diesem anderen Staat besteuert. 

2. Diese Dividenden können jedoch in dem 
Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahl
ende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht 
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lagstiftning, men därvid får skatten icke över
stiga 10 procent av dividendernas totalbelopp. 

3. Uppbäres i den ena avtalsslutande staten 
skatt för inhemsk dividend genom innehållning 
vid källan, inskränker bestämmelserna i 1 och 
2 punkterna icke denna stats rätt att verkställa 
skatteinnehållning till fullt belopp. Har skatte
innehållning verkställts, skall det innehållna 
beloppet på ansökan av den i den andra avtals
s~utande staten bosatta dividentagaren resti
tueras, om det överstiger 10 procent av divi
dendernas totalbelopp. Ansökan om restituering 
skall göras inom tre år från utgången av det 
kalenderår, under vilket det erlagda belopp, 
som utgjort skatteobjektet, förföll till betal
ning, till vederbörande myndighet i den stat, 
där dividendtagaren är bosatt. 

4. De avtalsslutande staternas vederbörande 
myndigheter skall sinsemellan Ö1verenskomma 
om det sätt på vilket bestämmelserna i 2 och 3 
punkterna skall tillämpas. Härvid är ingendera 
staten skyldig att skrida till åtgärder, som icke 
är i överensstämmelse med dess lagstiftning. 

5. I fråga om yrkanden, som med stöd av 
3 punkten framställts av personer, som tillhör 
diplomatiska eller konsulära representationer, 
ävensom av internationella organisationer, deras 
organ och funktionärer tillämpas följande före
skrifter: 

dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages 
det Dividenden nicht iibersteigen. 

3. Soweit in einem Vertragstaat die Steuer 
von inländischen Dividenden im Abzugsweg 
an der Quelle erhoben wird, wird das Recht 
dieses Staates, den Steuerabzug in voller Höhe 
vorzunehmen, durch die Absätze 1 und 2 
nicht beriihrt. Wenn die Steuer im Abzugsweg 
erhoben wird, ist sie auf Antrag des im 
anderen Staat ansässigen Dividendenempfängers 
riickzuerstatten, soweit sie 10 vom Hundert 
des Bruttobetrages der Dividenden iibersteigt. 
Der Antrag auf Riickerstattung muiB inner
halb von drei J ahren nach Ablauf des Kalender
jahres, in dem die der Steuer unterliegende 
Leistungt fällig geworden ist, bei der zuständig
en Behörde des Staates eingebracht werden, in 
dem der Dividendenempfänger ansässig ist. 

4. Die zuständigen Behörden der Vertrag
staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, 
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 
durschzufi.ihren sind. Hierbei soll keiner det 
beiden Vertragstaaten verpflichtet werden, 
Ma,Bnahm.en zu treffen, die seiner Gesetzge
bung nicht entsprechen. 

5. Bezi..iglich der Anspriiche, die nach Ab
satz 3 den Angehörigen diplomatischer oder 
konsularischer Vertretungen sowie den inter
nationalen Organisationen, ihren Organen und 
Beamten zustehen, sind die folgenden Regeln 
anzuwenden: 

a) Angehörige einer diplomatischen oder 
konsularischen Vertretung <les einen Vertrag
staates, die im anderen Staat oder in einem 
dritten Staat residieren und die Staatsangehörig
keit des Entsendestaates besitzen, gelten als 
in diesem letzteren Staat ansässig, sofern sie 
<lort zur Entrichtung direkter Steuern von 
Dividenden, die im anderen Staat einer im 
Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuer 
unterliegen, verpflichet sind; 

a) personer, som tillhör den ena avtals
slu tande statens diplomatiska eller konsulära 
representation 1i den andra avtalsslutande staten 
eller i tredje stat och är medborgare i den stat 
som utsänt dem och som bor i förläggnings
landet, anses vara bosatta i den stat, som ut
sänt dem, såframt de i denna stat är skyldiga 
att erlägga direkt skatt för dividender, som i 
den andra staten är underkastade skatt som 
uppbäres genom innehållning vid källan; 

b) internationella organisationer, deras or
gan samt funktionärer i sådana organisationer 
ävensom personer, som tillhör tredje stats 
diplomatiska eller konsulära representation och 
som vistas eller bor i någondera av de avtals
slutande staterna och därstädes är befriade från 
erläggande av direkt skatt på clividend, kan icke 
göra anspråk på befrielse från skatt, som i andra 
staten uppbärs genom innehållning vid källan. 

b) internationale Organisationen und ihre 
Organe sowie die Beamten solcher Organisa
tionen und das Personal diplomatischer odet 
konsularischer Vertretungen eines dritten Staa
tes, die sich in einem det beiden Vertragstaaten 
aufhalten odet <lort residieren und in diesem 
Staat von der Entrichtung direkter Steuern 
von Dividenden befreit sind, haben keinen 
Anspruch auf Entlastung von den im anderen 
Staat im Abzugsweg an der Quelle erhobenen 
Steuern. 

6. Med dividend avses i denna artiikel in
komst som erhållits av aktier, vinstandelsbe
vis ( Genuss_aktien, Genusscheine), gruvaktier 
( Kuxen), s,tiftarandelar eller andra rättigheter 
som ~edf_~r del i .. vinst - med undantag av 
fordrmgsrat

0

t -. avensom aiv andra bolags
ar:del~r erh~llen inkoms~.' som enligt skattelag
stiftrungen i den stat, dar det bolag som verk
ställer utbetalningen är bosatt anses såsom 
inkomst av aktier. ' 

7. Innehar i den ena av de avtalsslutande 
staterna bosatt mottagare av dividend i den 
an~ra avta~iS~lutande staten, där det boJag som 
er~agger. _div:denden är bosatt, ett fast drift
stalle, t~~l virket ~e rättigheter som ligger till. 
grund f?r den erlagda dividenden faktiskt an
sluter sig, tillämpas icke bestämmelserna i 1 
och 2 punl~terna. I detta foll skall bestämmel
se.:na i_ ~-rtrikel 6 om inkomst från .fast drift
stalle ullampas. 

8. Erhåller i den ena av de avtalsslutande 
staterna bosatt bolag vinst eller inkomst från 
den andra avtalsslutande staten får denna 
andra stat för av bolaget erlagd clividend icke 
beskatta p~rsoner, ,som icke är bosatta i denna 
stat, och i~ke heller påföra bolaget skatt för 
outdelad vmst, även om de erlagda dividen
dern~ elle~. de outd_elade vinstmedlen helt eller 
del~is . utgors av vmst eller inkorns,t, som in-
flutit i denna andra stat " · 

2 .
1 

2 punkten i artikel 10 ei1håller foli· ande 
nya ydelse: -

'_'2. Bestämmelserna i 3- 5 punkterna i 
~rtikel 9 av detta avtal skall i tillämpliga delar 
iakttagas. Restitueringsanspråk gäller d k 
tot~lbeloppet av den skatt på räntor som uoc 
bunts genom innehållning vid källan." pp-

3. 2 punkten i artikel 24 erhåller föli"ande 
nya lydelse: 

"2. Om person, bosatt i någondera av de 
avtalsslutande staterna, har inkomst i den andr 
~vt~cl~utan?e st.aten och denna inkomst enlig~ 
11 p av ~n i artikel ? och 2 punkten i artikel 
stat sk llt~a d avtar far .. beskattas i sistnämnda 
anci' a I en ·orstnamnda staten det i den 
1 ra avtalsslutande staten erlagda skatt b 
doppet avdragas från den skatt som utgåre e: 
fåern l~ta~.1e~kkldi~es ~~komst. A~dragets belo~; 

va ic e overstiga den del av den före 
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6. Der in diesem Artikel verwendete 
Beg:iff "Dividenden" bedeutet Einkiinfte aus 
Aktien, ~-enu,Bakti:n oder Genu,Bscheinen, 
Kuxen, Grunderanteilen oder anderen Rechten 
- ~~sgenommen Forderungen _ mit Gewinn
bete~hgung sowie aus sonstigen Gesellschafts
anteilen stammende Einki.infte, die nach dem 
Steuer:_echt des Vertragstaates, in dem die 
a1:'ssc.~mttende Gesepschaft ansässig ist, den 
Einkunften aus Aktien gleichgestellt sind. 

7 · Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu
wer::de_n, wenn .. der in einem Vertragstaat 
ansass1ge Empfanger der Dividenden in dem 
anderen Vertragstaat, in dem die die Divi
den~en ~~hlende Gesellschaft ansässig ist, eine 
Betnebstatte hat und die Beteiligung f'" di 
di D" ·d d , ur e .e ivi er_i en gezahlt werden, tatsächlich zu 
dies_er betnebstätte gehört. In diesem Fall i t 
Artikel _6 ii~_er die Zurechnung von Gewinne

8

n 
an betnebstatten anzuwenden. 

. 8. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansäs
sige Gesellschaft Gewinne oder Einkiinfte aus 
dem anderen Vertragstaat, so darf dieser 
ar_ider_e Staat weder die Dividenden besteuern 
<lie die G_~s~llschaft an nicht in diesem andere~ 
Staat ansassige Per.sonen zahlt, noch Gewinne 
der .. Gesellschaft emer Steuer for nichtausge
s~huttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die .. gezahlten Dividenden oder die nicht ausge
~chut_teten Gewinne ganz oder teilweise aus 
m dies_ern .. anderen Staat erzielten Gewinnen 
oder Emkunften bestehen." 

2. Artikel 10 .absatz 2 erhält folgende neue 
Fassung: 

.. "2. Die_ Bestimmungen des Artikels 9 Ab
satze 3 bis 5 sind sinngemä,8 anzuwenden. 
per Anspruch auf Riickerstattung bezieht sich 
!edoch auf den Gesamtbetrag det von Zinsen 
llllS Abzugsweg an der Quelle erhobenen 

teuer." 

3 · Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende 
neue Fassung: 

''.~·. Bezieht dne in einem Vertragstaat 
ansassige Person Einkiinfte aus dem anderen 
Vertrags~aat und können diese Einkiinfte nach 
d~n Artikeln 9 Absatz 2 und 11 Absatz 2 in 
diesem anderen Vertragstaat besteuert werden 
s~ rechnet der erstgenannte Staat auf die vo~ 
Jmkommen dieser Person zu ehebende Steuer 

en Betrag an, der der in dem anderen Ver
tragstaat gezahlten Steuer entspricht. Der an
zurechnende Betrag darf jedoch den Teil der 
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avdraget utgående skatten, som proportionellt 
d · d d avtals.slutande motsvarar en 1 sag a an ra 

stat erhållna inkomsten ." 
4. Till artikel 24 fogas en 3 punkt som 

följer: 
"3. Dividender, vihlrn av ett i Ös.terrike 

bosatt bolaa betala:s till ett i Finland bosatt 
bolag, är i ° Finland befriade från skatt, men 
endast i den omfattning som dividend~rna 
enligt finsk lags,tiftning skulle ".ara bef~iade 
från skatt, om även det bolag, :'11~et erl~pger 
dividenderna, skulle v.ara bosatt 1 Fmland. 

Artikel 2 

Ileraftträdandet och den första tillämpningen 

1. Detta protokoll skall ratificeras och . -~~ti
fikationshandlingarna så snart som moihgt 
utväxlas i H elsingfors . 

2. Protokollet träder i kra&t ?~n _tret
tionde dagen efter utväxlingen av rat1fikat10n:s-
hancllin gatnfl . . .. 

~ Bestämmelserna i detta protokoll tillam
pa: ·för första gången på dividender, vilka för
faller till betalning den 1 januari 19 7 0 eller 
därefter. 

Till bekräftelse härav har de båda avtals
slutande staternas befol1mäktigade represen
tanter undertecknat detta avtal och försett det 
med sigill. 

Avfattat i Wien den 21 september ~970 
i två exemplar på finska och .tyska sprak~t, 
vilka båda texter äger lika vitsord. 

För Republiken Finland: 

Jussi Mäkinen 

För RepubHken Österrike : 

Josef Hammerschmidt 

vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
ubersteigen der auf die Einkunfte entfällt, die 

) d " aus dem anderen Vertragstaat bezogen wer en. 
4 . Dem Artikel 24 wird als Absatz 3 

angefogt: 
"3. Dividenden, die von einer in Österreich 

ansässigen Gesellschaft an eine in Fii:nla10d 
ansässige Gesellschaft gezahlt werden, s1:11d 1~ 
Finnland steuerfrei, aber nur insofern die Di
videnden nach den finnischen Gesetzen von 
der Besteueruna ausgenommen wären, wenn 
auch die ausschuttende Gesellschaft in Finn
land ansässig \~väre." 

Artikel 2 

Inkrafttreten und estmalige Anwendung 

1. Dieses Protokoll soll ratifiziert ~nd ~ie 
Ratifikationsurkunden sollen so bald w1e mog
lich in Helsinki ausgetauscht werden. 

2. Das Protokoll tritt am dreissigsten Tag 
nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden 
in Kraft. 

3. Die Bestimmungen dieses Protokoll~ sind 
erstmals auf Dividenden anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Jänner 1970 fällig werden. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmäch
tiaten der beiden Vertragstaaten dieses Abkom
m~n unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 21 September 1970, 
in zweifacher Ausfertigung, in deutscher un? 
f.innischer Sprache, wobei heide Texte gle1-
herweise authentisch sind. 

Fiir die Republik Finnland: 

J ussi Mäkinen 

Fur die Republik Österreich· 

Josef Hammerschmidt 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande· av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Österrike 
ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst 
och förmögenhet. 

Mellan Finland och Österrike gäller ett den 
8 oktober 1963 ingånget avtal för undvikande 
av dubbclbeskattning av inkomst och förmö
genhet (För dr. ser. 5 / 64) . I Wien har den 21 
september 197 0 undertecknats ett protokoll 
om ändring av artiklarna 9, 10 och 24 
i nämnda avtal. Ändringarna gäller beskattning 
av dividendinkomst. 

I Österrike ändrades lagstiftningen angående 
bolagsbeskattningen år 1966 sålunda, att man 
övergick till en tudelad slkattefot, vilket i 
detta falll medförde, att skatten på utdelad 
vinst (dividend) sjönk till hälften av skatten 
på icke utdelad vinst. Enligt artikel 9 punkt 1 
i beskattningsavtalet mellan Finland och Öster
rike beskattas dividend, som bolag, hemma
hörande i avtalsslutande stat, erlägger till per
s·on som är bosatt i den andr.a avt·a1ss1utande 
staten, i den sistnämnda staten. En följd av 
ändringen av den österrikiska skattelagstift
ningen skulle för Österrike ha varit bl.a. en be
tydande minskning av skatteinkomsterna för 
sådana dividender.s del som därifrån överförs 
till Finland. Å andra sidan kan man ihven för 
Finlands del påvisa en iikartad utvecklingsgång 
som i Österrike vid beskattning av bolag, som 
utdelar dividend, eller ande1slag, .som utdelar 
ränta på andelskapital, ty enligt 18 § 4 punkten 
lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet ( 360 / 68), som trädde i kraft den 
1 januari 1969, är 40 % av den dividend eller 
ränta på andelslmpital, som aktiebolag eller 
andelslag utdelar, avdragbara vid statsbeskatt
ningen. För att förhindra en alltför stor minsk
ning av dessa skatteinkomster har man över
enskommit om att källstaten även erhåller 
rätt till källbeskattning av dividender. Käll
skatten får dock icke, enligt punkt 2 i den 
nya artikeln 9, övetstiga 10 procent av divi
dendernas totalbelopp . 

Bestämmelsen i punkt 3 i den ändrade ar
tikeln 9 motsvarar punkt 2 i artikeln 9 i gäl
lande avtal och berättigar till att vid källan 
innehålla skatt till fullt ·belopp. Till den del 
källskatten överstiger 10 procent av dividen
dernas totalbelopp beviljas lättnad genom att 
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till den, som erhållit dividenden, efter an
sökan återbäres skatt, som innehållits för 
mycket. 

I artikel 9 pu111kt 3 i gällande avtal har 
finansministerierna i de avtalsslutande staterna 
beviljats rätt att sinsemellan överenskomma om 
tillämpningen 8JV de bestämmelser, för vilka 
redogjorts i det föregående. Samma bemyndi
gande ingår i punkt 4 i den ändrade a•rtikeln 9. 

Punkterna 5- 8 i den ändrade artikeln 9 
är i sak desamma som punkterna 4 och 6-8 
i artikel 9 i gällande avtal. 

Till beskattningsavtalets artikel 24 har 
fogats en ny punkt 3. Enligt denna är divi
denden, som i Österrike bosatt bolag erlägger 
tiill bolag som är bosatt i Finiland, skattefria, 
ifall även det bolag som erlägger dividenden 
skulle vara bosatt i Finland. Den ny.a be
stämmelsen i avtalet har blivit nödig på grund 
av lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet. Enligt ifrågavarande lag 
förkortad NÄRSkL - betalar bolag och an
delslag i princip skatt på alla sina inkomster. 
Den vinst som aktiebolag och andelslag utdelar 
i form av dividend och ränta på andeskapital 
är sålunda redan en gång beskattad i utdelarens 
hand. Då mottagaren ytterligare beskattas för 
dividenden eller räntan på andelskapitalet, blir 
beskattningen dubbel. En sådan beskattning i 
de inbördes relationerna mellan aktiebolag och 
andelslag i Finland förhindras av stadgandet i 
6 § 5 punkten i · NÄRSkL. Enligt detta stad
gande är dirvidenden och räntor på andels
bpital, vilka inhemskt aktiebolag eller andels
lag erhåller av annat inhemskt aktiebolag eller 
andelslag, ioke skattepliktig inkomst. Eh1igt 
samma lagrum är dock i fråga om penning
inrättning samt försäkrings- och pensions
anstalt ävensom den, som driver handel med 
värdepapper, dividender och räntor på aktier 
och andelar, vilka icke hör till anläggnings
tillgångar, skattepliktig inkomst även när divi
denden eller räntan utdelats av inhemsk sam
manslutning. Nämnda stadganden gäller såväl 
inkomstskatten till staten som kommunal
skatten. 
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Genom ovan nämnda nya stadganden ändra
des den beskattning av dividender som varit 
gällande ända tills NÄRSkL trädde i kraft bl.a. 
sålunda, att dividend som inhemskt aktiebolag 
erhållit av utländsk juridisk person, vilken bör 
betraktas såsom aktiebolag, icke Hingre kunde 
anses såsom från inkomstskatt till staten befriad 
inkomst, såsom tidigare hade varit fallet i 
bes:kattningspraxis . Från utlandet erhållen divi
dendinkomst har i kommunalbeskattningen 
varit skattepliktig inkomst, såsom den alltjämt 
är det , ookså sedan NÄRSkL trätt i krarft . 

Då gällande beskattningsavtal icke i fråga 
om dividend, som aktiebolag i Finland erhåller 
från Österrike, innefattar något stadgande som 
i likhet med 6 § 5 mom. NÄRSkL skulle för
hindra kedjebeskattning, blir dividend, som 
erhållits från Österrike, efter det att NÄRSkL 
trätt i kraft vid statsbeskattningen föremål för 
strängare beskattning än tidigare. Vid kommu
na1beskattningen skulle beskattningsbehand
lingen av dividendinkomst avvika från prin
ciperna i 6 § 5 mom. NÄRSkL genom att 
kedjebeskattningen till denna del fortfarande 
skulle förbli gällande. Uppkomsten av dylika 
skiljaktigheter i beskattningen i samband med 
stiftandet av NÄRSkL har föranlett, att man 

genom ändringar av beskattningsavtalen i efter
hand har försökt återställa beskattnings
behandlingen s:v nämnda inkomster till sådan 
den var tidigare i Finland. En sådan änd
ring är det även nu fråga om beträffande 
beskattningsavtalet med Österrike. 

Övriga ändringar arv beskattningsavtalet är 
närmast av formdl karaktär och beror på de 
ändringar i sak, för vilka redogjorts i det före
gående. 

Med stöd av vad ovan anför ts föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte besluta godleänna 
de bestämmelser i den i Wien den 21 
september 1970 med Österrike ingångna 
överenskommelsen om ändring av av
talet mellan Republiken Finland och 
Republik,en Österrike för undvikande 
av dubbelbeskattning av inkomst och 
fö rmögenhet, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Enär ifrågavarande avtal innefattar be
stämmelser, som hör till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

La g 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ändring av det med Österrike 
ingångna avtalet för undvikande av dubbel beskattning av inkomst och förmögenhet . 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas : 

Bestämmelserna i den i Wien den 21 septem
ber 1970 ingångna överenskommelsen angående 
ändring av det med Republiken Österrike den 
8 oktober 1963 ingångna avtalet för und
vikande av dubbelbeskattning av inkomst och 
förmögenhet är, såvitt de hör till området för 

Helsingfors den 22 oktober 1971. 

lagstiftningen, i kraft såsom om dem över
enskommits. 

Närmare föreskrifter angående verkställig
heten av denna lag utfärdas vid behov genom 
förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

PROTOKOLL 

om ändring av avtalet mellan Republiken 
Finland och Republiken Österrike för und
vikande av dubbelbeskattning av inkomst och 

förmögenhet 

Re~'.lbliken Finlands President och Republi
ken Os,terrikes Förbundspresident har, med 
önskan att ingå ett protokoll angående ändring 
av det den 8 oktober 1963 i W ien under
tecknade avtalet för undvikande av dubbelbe
skattning av i:ikomst och förmögenhet (vilket 
i det följ ande benämnes "avtalet" ) i detta syfte 
till sina befullmäktigade representanter för
ordnat : 

Republiken Finlands President : 

Repu:bliken Finlands utomordentlige befull
mäktigade ambassadör i Wien 

Jussi Mäkinen; 

Republiken Österrikes Förbundspresident: 

Avdelningschefen vid Förbundsstatens finans-
ministerium; dr Josef Hammerschmidt; 

vilka, efter att för varandra ha företett sina 
f~~kte~. och funnit. dem vara riktiga och 
behonga, overenskomm1t om följande : 

Artikel 1 

Ändringar av avtalet 

1. Art~kel 9 i a'vtalet erhåller fö1jande nya 
lydelse: 

"Artikel 9 
1. Dividender, som i den ena av de av.tals

slutande staterna bosatt bolag utbetalar till i 
~en andra_ avtalsslutande staten bosatt person 

eskattas 1 den 'Sistnämnda 'Staten. ' 
2. Dessa dividender må dock i den avtals

~lutande stat, i vilken det utbetalande bolao-et 
ar bosatt, beskattas i enlighet med denna st~ts 
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PROTOKOLL 

zur Abänderung <les Abkommens zwischen <ler 
Republik Finnland und der Republik Öster
reich zur Ve~rneidung det Doppelbesteuerung 
auf dem Geb1ete der Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen 

Der Präsident der Republik Finnland und 
der Bundespräsident der Republik Österreich 
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zu; 
Abänderung des am 8. Oktober 1963 in Wien 
zwische_n den vertragschlie/)"enden Parteien 
unterze1chneten Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
~~euern vom Einkommen und vom Vermögen 
\ 1m fol?enden als "Abkommen" bezeichnet) 
~bzuschhe,Ben, haben zu diesem Zweck zu 
1hren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Präsident der Republik Finnland: 

Hetrn Jussi Mäkinen, ausserordentlichen und 
bevollmächtigen Botschafter der Republik 

Finland in Wien; 

Der Bundespräsident der Republik Österreich: 

H errn Sektionschc::f Dr. Josef Hammerschmidt 
im Bundesrninisterium for Finanzen · 

' 
die, nachdem sie sich ihre Vollmachten mit
geteilt und in guter und gehöriger Form be
funden haben, iibereingekommen sind wie 
folgt 

Artil<:el 1 

Änderungen Abkommens 

1. Artil<:el 9 des Abkommens erhält fol
gende neue Fassung: 

"Artikel 9 
1. Dividenden, die eine in einem Vertrag

staat ansässige Gesellschaft an eine in dem 
anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt 
werden in diesem anderen Staat besteuert. ' 

2 . Diese Dividenden können jedoch in dem 
Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahl
ende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht 
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lagstiftning, men därvid får skatten icke över
stiga 10 procent av dividendernas totalbelopp. 

3. Uppbäres i den ena avtalsslutande staten 
skatt för inhemsk dividend genom innehållning 
vid källan, inskränker bestämmelserna i 1 och 
2 ounktema icke denna stats rätt att verkställa 
sk~tteinnehållning till fullt belopp. Har skatte
innehållning verkställts, skall det innehållna 
beloppet på ansökan av den i den andra avtals
s~utande staten bosatta dividentagaren resti
tueras, om det överstiger 10 procent av divi
dendernas totalbelopp. Ansökan om restituering 
skall göras inom tre år från utgången av det 
kalenderår, under vilket det erlagda belopp, 
som utgjort skatteobjektet, förföll till betal
ning, till vederbörande myndighet i den stat, 
där dividendtagaren är bosatt. 

4. De a·vtalsslutande staternas vederbörande 
myndigheter skall sinsemellan Ö·verenskomma 
om det sätt på vilket bestämmelserna i 2 och 3 
punkterna skall tillämpas . Härvid är ingendera 
staten skyldig a;tt skrida till åtgärder, som icke 
är i överensstämmelse med dess lagstiftning. 

5. I fråga om yrkande:G., som meid stöd av 
3 punkt·en framställts av personer, som tillhör 
diplomatiska eller konsulära representationer, 
ävensom av internationella organisationer, deras 
organ och funktionärer tillämpas följande före
·skrifter: 

a) personer, som tillhör den ena avtals
slutande statens diplomatiska eller konsulära 
representation i den andra avtalsslutande staten 
eller i 1tredje stat och är medborgare i den stat 
som utsänt dem och som bor i förläggnings
landet, ·anses vara bosatta i den stat , som ut
sänt dem, såframt de i denna stat är skyldiga 
att erlägga direkt ska:tt för dividender, som i 
den andra staten är underkastade skatt som 
uppbäres genom innehållning vid källan; 

b) internationella organisationer, deras or
gan samt funktionärer i sådana organisationer 
ävensom personer, som tillhör tredje stats 
diplomatiska eller konsulära representation och 
som vistas eller bor i någondera av de avtals
slutande staterna och därstädes är befriade från 
erläggande av direkt skatt på dividend, k~n icke 
göra anspråk på befrielse från skatt, som i andra 
staten uppbärs genom innehållning vid källan. 

dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages 
der Dividenden nicht iibersteigen. 

3. Soweit in einem . Vertragstaat die Steuer 
von inländischen Dividenden im Abzugsweg 
an der Quelle erhoben wird, wird das Recht 
dieses Staates, den Steuerabzug in voller Höhe 
vorzunehmen, durch die Absätze 1 und 2 
nicht beriihrt . Wenn die Steuer im Abzugsweg 
erhoben wird, ist sie auf Antrag des im 
anderen Staat ansässigen Dividendenempfängers 
riickzuerstatten, soweit sie 10 vom Hundert 
des Bruttobetrages der Dividenden iibersteigt. 
Det Antrag auf Riickerstattung mu,8 inner
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender
jahres, in dem die det Steuer unterliegende 
Leistungt fällig geworden ist, bei der zuständig
en Behörde des Staates eingebracht werden, in 
dem der Dividendenempfänger ansässig ist. 

4 . Die zuständigen Behörden der Vertrag
staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, 
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 
durschzufiihren sind. Hierbei soll keiner der 
beiden Vertragstaaten verpflichtet werden, 
Ma,Gnahmen zu treffen, die seiner Gesetzge
bung nicht entsprechen. 

5. Beziiglich der Anspriiche, die nach Ab
satz 3 den Angehörigen diplomatischer odet 
konsularischer Vertretungen sowie den inter
nationalen Organisationen, ihren Organen und 
Beamten zustehen, sind die folgenden Regeln 
anzuwenden: 

a) Angehörige einer diplomatischen odet 
konsularischen Vertretung des einen Vertrag
staates, die im anderen Staat odet in einem 
dritten Staat residieren und die Staatsangehörig
keit des Entsendestaates besitzen, gelten als 
in diesem letzteren Staat ansässig, sofern sie 
dart zur Entrichtung direkter Steuern von 
Dividenden, die im anderen Staat einer im 
Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuer 
unterliegen, verpflichet sind; 

b) internationale Organisationen und ihre 
Organe sowie die Beamten solcher Organisa
tionen und das Personal diplomatischer odet 
konsularischer Vertretungen eines dritten Staa
tes, die sich in einem det beiden Vertragstaaten 
aufhalten odet dort residieren und in diesem 
Staat von det Entrichtung direkter Steuern 
von Dividenden befreit ·sind, haben keinen 
Anspruch auf Entla:stung von den im anderen 
Staat im Abzugsweg an det Quelle erhobenen · 
Steuern. 

6. Med dividend aivses i denna artiikel in
komst som erhållits av aktier, vinstandelsbe
vis ( Genussaktien, Genusscheine), gmvaktier 
( Kuxen), stiftarandelar eller andra rättigheter 
som medför del i vinst - med undantag av 
fordringsrätt - ävensom a1v andra bolags
andelar erhållen inkomst, som enligt ska:ttelag
stiftningen i den stat, där det bolag som verk
ställer utbetalningen är bosatt, anses såsom 
inkomst av aktier. 

7. Innehar i den ena av de avtalsslutande 
staterna bos·att mottagare av dividend i den 
andra avta1sslutande staten, där det bolag som 
erlägger _dividenden är bosatt, ett fast dr1ft
ställe, till vil'ket de rättigheter som ligger tilJ 
grund för den erlagda dividenden faktiskt an
sluter sig, t.Ufämpas icke bestämmelserna i 1 
och 2 punkterna. I detta foll skall bestämmel
serna i artiikel 6 om inkomst från fast drift
ställe tillämpas. 

8. Erhåller i den ena av de av.talsslutande 
staterna bosatt bolag vinst eller inkomst från 
den andra avtalsslutande staten, får denna 
andra stat for av bolaget erlagd dividend icke 
beskatta personer, som icke är bosatta i denna 
stat, och icke heller påföra bolaget skatt för 
outdelad vinst, även om de erlagda dividen
derna eller de outdelade vinstmedlen helt eller 
delvis utgörs av vinst eller inkoms.t, som in
flutit i denna andra sta,t ." 

2. 2 punkten i arti'kel 10 erhåller följande 
nya lydelse: 

'.'2. Bestämmelserna i 3-5 punkterna i 
~rtikel 9 av dett_a av~al skall i tillämpliga delar 
iakttagas. Restltuenngsanspråk gäller dock 
tot~lbeloppet ~v de,? si~att :på räntor som upp
buuts genom mnehallnmg vid källan." 

3 · 2 punkten i artikel 24 erhåller följande 
nya lydelse: 

"2. Om person, bosatt i någondera av de 
avtalsslutande staterna, har inkomst i den andra 
avtalsslutande staten och denna inkomst enligt 
2 punkten i artikel 9 och 2 punkten i artikel 
11 av det~a avtal får beskattas i sistnämnda 
stat, skall i den förstnämnda staten det i den 
Indra avtalsslutande staten erlacrda skattebe
doppet avdragas från den skatt ~om utcrår på 
f;n l~~a~.te~kyldiges 'inkomst. A~dragets belopp 
ar 11wal icke överstiga den del av den före 
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6. Der in diesem Artil<;:el verwendete 
Begriff "Dividenden" bedeutet Einkiinfte aus 
Aktien, Genu,Gaktien odet Genu,Gscheinen, 
Kuxen, Griinderanteilen odet anderen Rechten 
- ausgenommen Forderungen - mit Gewinn
beteiligung sowie aus sonstigen Gesellschafts
anteilen stammende Einkiinfte, die nach dem 
Steuerrecht des Vertragstaates, in dem die 
ai:·ssc.~iittende Gesellschaf t ansässig ist, den 
Einlrnnften aus Aktien gleichgestellt sind. 

7. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu
wenden, wenn det in einem Vertragstaat 
ansässige Empfänger det Dividenden in dem 
anderen Vertragstaat, in dem die die Divi
denden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine 
B_etrie?s~ätte hat und die Beteiligung, for die 
die D1v1denden gezahlt werden tatsächlich zu 
dieser betriebstätte gehört. In 'diesem Fall ist 
Artfä:el 6 iiber die Zurechnung von Gewinnen 
an betriebstätten anzuwenden. 

. 8. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansäs
s1ge Gesellschaft Gewinne odet Einkiinfte aus 
dem anderen Vertragstaat, so darf dieser 
andere Staat weder die Dividenden besteuern 
die die Gesellschaft an nicht in diesem andere~ 
Staat ansässige Personen zahlt, noch Gewinne 
der Gesellschaft einer Steuer for nichtauscre
s~hiittete Gewinne unterwerfen, selbst we':m 
die __ gezahlten Di:ridenden odet die nicht ausge
schutteten G ewmne ganz odet teilweise aus 
in diesem anderen Staat erzielten Gewinnen 
oder Einkunften bestehen. '' 

2. Artikel 10 .absatz 2 erhält folgende neue 
Fassung: 

"2. Die Bestimmungen des Artikels 9 Ab
sätze 3 bis 5 sind sinngemä,6' anzuwenden. 
~er Anspruch auf Riickerstattung bezieht sich 
3edoch auf den Gesamtbetrag der von Zinsen 
im Abzugsweg an det Quelle erhobenen 
Steuer." 

3. Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende 
neue Fassung: 

"2. Bezieht eine in_' einem Vertragstaat 
ansassige Person Einkunfte aus dem anderen 
Vertragstaat und können diese Einkunfte nach 
den Artil<;:eln 9 Absatz 2 und 11 Absatz 2 in 
cliesem anderen Vertragstaat besteuert werden, 
so rechnet det erstgenannte Staat auf die vom 
Einkommen dieser Person zu ehebende Steuer 
den Betrag an, det der in dem anderen Ver
tragstaat gezahlten Steuer entspricht. Det an
zurechnende Betrag darf jedoch den Teil det 



6 

avdraget utgående skatten, som proportionellt 
d · d d avtafaslutande motsvarar en 1 sag 1a an ra 

stat erhållna in:komsten." 
4. Till artikel 24 fogas en 3 punkt som 

följer: 
"3. Dividender, vilka av ett i Österrike 

boccitt bolacr beitala:s till ett i Finland bosatt 
~a. 0 f 0 k 

bolag, är i Finland befriade ran _s . att, men 
endast i den omfattning som div1dend:rna 
enligt finsk lags.tiftning skulle ".ara bef~rnde 
från skatt, om även det bolag, :d~et erl~pger 
dividenderna, skulle v,ara bosatt 1 Fmland. 

Artikel 2 

Ilerafttrådandet och den första tillämpningen 

1. Detta protokoll skall ratificeras och .. ~a.ti
fikationshandlingarna så snart som moihgt 
utväxlas i Helsingfors. 

? Protokollet träder i krafr den tret
tio~de dagen efter utväxlingen av ratifikations-

hancliin gH.mn. . .. 
3. Bestämmelserna i detta protokol~ till~.1:1-

pas för första gången på div.idend:r, vilka ror~ 
faller ,till betalning den 1 Januari 1970 ellei 
därefter. 

Till bekräftelse härav har de båda avtals
s lutande staternas befullmäktigade represen
t;nter undertecknat detta avtal och försett det 
med sigill. 

Avfattat i Wien den 21 september ~970 
i två exemplar på finska och tyska sprak~t, 
vilka båda texter äger lika vitsord. 

För Republiken Finland: 

J ussi Måleinen 

För Republiken Österrike: 

Josef Hammerschmidt 

vor der Anrechnung ermittelten Steu~~ nicl;-t 
iibersteigen, der auf die Einkiinfte entfallt, di~ 
aus dem anderen Vertragstaat bezogen werden. 

4. Dem Artil<:el 24 wird als Absatz 3 
angefiigt: 

"3. Dividenden, die von einer in Ös~erreich 
ansässicren Gesellschaft an eine in Fmnland 
ansässi~e Gesellschaft gezahlt :werden, si.nd i? 
Finnland steuerfrei, aber nur msofern die Di
videnden nach den finnischen Gesetzen von 
der Besteuerung ausgeno1~m~n 

1
wärer:-, ~.enn 

auch die ausschiittende Gesellscnaft m tmn
land ansässig wäre." 

Artikel 2 

Inkrafttreten und estmalige Anwendung 

1. Dieses Protokoll soll ratifiziert -i:nd ~ie 
Ratifikationsurkunden sollen so bald w1e mog
lich in Helsinki ausgetauscht werden. 

2. Das Protokoll tritt am dreissigsten Tag 
nach dem Austausch det Ratifikationsurkunden 
in Kraft. 

3. Die Bestimmungen dieses Protokoll~ sind 
erstmals auf Dividenden anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Jänner 1970 fällig werden. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmäch
ti2:ten der beiden Vertragstaaten dieses Abkom
m~n unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 21 September 1970, 
in zweifacher Ausfertigung, in deutscher un? 
finnischer Spraohe, wobei beide Texte gle1-
herweise authentisch sind. 

Fur die Republik Fin11land: 

Jussi Måkinen 

Fur die Republik Österreich· 

Josef Hammerschmidt 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Itävallan kanssa tehdyn 
tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 
tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä. 

Suomen ja Itävallan välillä on voimassa tu
lon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen 
estämiseksi 8 päivänä lokakuuta 1963 tehty 
sopimus ( SopS 5 / 64) . Wienissä on 21 päivänä 
syyskuuta 1970 allekirjoitettu pöytäkitja sano
tun sopimuk:sen 9, 10 ja 24 artiklan muutta
miseksi. Muutokset koskevat osinlkotulon ve
rottamista. 

Vuonna 1966 muutettiin Itävallan yhtiövero
lainsäädäntöä siten, että siellä siirryttiin lk:aik
soisverokantaan, mikä tässä tapauksessa mer
kitsee jaetun voiton ( osingon) osalta veton 
alenemista puoleen jakamattoman voiton ve
roista. Suomen ja Itävallan välisen voimassa 
olevan verosopimuksen 9 artiklan 1 kohdan 
mukaan sopimusva:ltiossa kotipaikan omaavan 
yhtiön toisessa sopinmsvaltiossa asuvalle henki
lölle maksamista osingoista verotetaan tässä 
toisessa sopimusva:ltiossa, joten seuraulksena 
Itävallan verolainsäädännön muutoksesta olisi 
ollut Itävallalle muun muassa sieltä Suomeen 
menevien osinkojen osalta huomattava vero
mlojen pieneneminen. Toisaalta voidaan Suo
men osalta osoittaa vastaavan tapainen kehitys
kulku kuin Itävallassa osinkoja jakavan yhtiön 
tai osuuspääoman korkoa jakavan osuuskunnan 
verotuksessa, koska 1 päivänä tammikuuta 
1969 voimaan tulleen elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain (360/68) 18 §:n 4 kohdan 
mukaan vähennyskelpoisina ovat valtionverotuk
sessa 40 prosenttia osakeyhtiön tai osuuskunnan 
jakamasta osingosta tai osuuspääoman korosta. 
Näiden verotuloja koskevien liian suurten supis
tusten estämiseksi on sovittu, että lähdevaltio 
saa oikeuden lähdeverotukseen osinkojen osal
ta. Lähdevero ei saa kuitenkaan vlittää uuden 
9 artiklan 2 kohdan mukaan io prosenttia 
-0sinkojen kokonaisroäärästä. 

Muutetun 9 artildan 3 kohdan määräys vas
taa voimassa olevan sopimuksen 9 artiklan 
2 kohtaa ja oikeuttaa veton pidättämiseen läh
teellä täysimääräisenä. Lähdeverosta 10 pro
senttia osingon kokonaismäärästä ylittävältä 
osalta myönnetään huojennus palauttamalla 
hakemuksesta osingon saajalle liikaa pidätetty 
vero. 

12720/69 

Voimassa olevan sopimuksen 9 artiklan 3 
kohdassa on annettu sopimusvaltioiden valtio
varainministeriöille oikeus sopia keskenään 
edellä selostettujen määräysten soveltamisesta. 
Sama valtuus sisältyy muutetun 9 aNiklan 
4 kohtaan. 
Muutetun 9 artiiklan 5-8 kohta ovat asia:lli

sesti samat kuin voimassa olevan sopimuksen 
9 artiklan 4 ja 6-8 kohta. 

Verosopimuksen 24 artiklaan 011 lisätty uusi 
3 kohta. Sen nmkaan ovat Itävallassa asuvan 
yhtiön Suomessa asuvalle yhtiöHe maksamat 
osingot Suomessa vapaat verosta, mutta vain 
siinä laajuudessa ikuin osingot Suomen lain
säädännön mukaan olisivat vapaat verosta, mil
loin myös osingon maksava yhtiö olisi Suo
messa asuva. Uusi sopimusmääräys 011 käynyt 
tarpeelliseksi elinkeinotulon verottamisesta an
netun lain johdosta. Kyseisen lain - lyhennet
tynä EVL - mukaan osakeyhtiö ja osuus
kunta maksavat periaatteessa veron kai
kesta tulostaan. Osakeyhtiön ja osuuskunnan 
osinkona ja osuuspääoman korkona jakarna 
voitto on näin ollen jo kertaalleen verotettu 
jakajan kädessä. Kun saajaa sitten vielä verote
taan osingosta tai ouuspääoman korosta, muo
dostuu verotus kaksinkertaiseksi. Tällaisen ve
rotuksen suomalaisten osakeyhtiöiden ja osuus
kuntien keskinäisissä suhteissa estää EVL 
6 § :n 5 kohdan säännös. Sen mukaan kotimai
sen osakeyhtiön tai osuuskunnan toiselta koti
maiselta osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saa
mat osingot ja osuuspääoman korot eivät ole 
veronalaista tuloa. Raha-, vakuutus- ja eläke
laitoksen sekä arvopaperikauppiaan veronalais
ta tuloa ovat kuitenkin saman lainkohdan mu
kaan muusta kuin käyttöomaisuuteen kuulu
vasta osakkeesta tai osuudesta saadut osingot 
ja korot silloinkin, kun osingon tai koron on 
jakanut kotimainen yhteisö. Mainitut säännök
set koskevat sekä valtion ituloveroa että ikun
nallisveroa. 

Edellä tarkoitetut uudet säännökset muutti
vat EVL:n voimaantuloon saakka tapahtunutta 
osinkojen verotusta muun muassa siten, ettei 
kotimaisen osakeyhtiön ulkomaiselta osakeyh-


