
för 

O!J .J 

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 propo

sition med förslag till lag om godkännande 

av vissa bestämmelser i avtalet med Japan 

för förhindrande av dubbelbeskattning av 

inkomst samt kringgående av skatt. 

Enligt 

Åland den 

11 § 

28 

2 mom. 

december 

19 punkten självstyrelselagen 

1951 bör ge 

sitt bifall till lag, 

främmande makt bringas 

genom vilken 

i kraft inom 

landstinget 

fördrag med 

landskapet Åland, 

för 

bär 

så vitt i 

upphävande 

fördraget ingår 

eller ändring av 

bestämmelser, som 

eller avvikelse 

inne

f rån 

stadganden i 

då ovannämnda 

självstyrelselagen. I anseende 

avtal för Finlands del även 

härtill 

gäller 

och 

kommunalskatt, på vilket beskattningsområde Landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 3 pun..kten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande 

i landskapet. 

Med bifogande av 

jämväl innehåller texten 

regeringens proposition, som 

till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge 

sitt bifall till den i propo-

lagens 

landskapet 

sitionen ingående 

ikraftträdande i 

Åland till de delar sagda 

avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förut-



sättning att Riksdagen godkänner 

propositionen i oförändrad form. 

HBlsingfors den 20 oktober 1972. 

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

Tf. justitieminister 

EO 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Japan för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst samt kringgående av skatt . 

Då de 'ekonomiska relationerna med Japan 
utvecklas har det bliviit aktuellt att förhindra 
dUJbbelbeskattning. Av denna orsaik inleddes 
underhanchlingar om skatteavtal mehlan J ap:an 
och Fin'land, vilka fördes i Helsingfors. 21-
25. 9. 1970 och i Tokio 24-28 . 5. 1971. Ef
ter det aM underhandlingarna s1lutförts under
tedknades ·etit skatteavtal i Helsingfors 29. 2. 
1972. 

Förhandlingarna fördes på grundval av ett 
av Japan uppgjort utkast till avtal. Emedan 
båda avtals.slUJtande 1stater är medlemmar av 
organisationen för ekonomiskt samarbeite och 
mvedkling ( OECD), överensstämmer det nya 
slkatteavta1et till sin uppbyggnad och 1s1tt inne
håil!l i väsentlig grad med det modellavtal, som 
har uppgjolits av nämnda organisation. Avtalet 
är sålunda till sina huvuddrag likadant som 
andra isikatiteav,tal som Finland har 'slutit på 
senasite tid. 

Skatteavtalet kan med hänsyn till si1it inne
håll indelas som följer: 1) avtalets ti1lämp· 
ningsområde ( art1klaitit1a 1 och 2); 2) defini
tioner ,( a11tiilclarna 3-5) ; 3) · beskattningsrät
tensfördelniing ( art~klarna 6-22) ; förfarande 
för att förhindra du:bbelbeskattning ( artikcl 
23) ; särskilda föreskrifter (artiklarna 24-
28); avtalets ikraftträdande (artikel 29) och 
avitalets upphörande (.artikel 30). 

De punikiter av 1skatte'avta1et, vilka angår be:
skattningsrättens fördelning mellan de avrals
slutande staterna på grundval av indelning en
lingt inikomstens .art (artiklarna 6-22 ) , ·inne
håller rre olika modehläsningar. För det fötsita 
tilllmmmer rätten a:tt beskatta vis.sa slags in
komster uteslutande den ena avtaJsslutande 
sta:ten. Enligt artikel 8 punkt 1 beskaNas så
lunda inkomst av interna1donehl sjöfart endas1t 
i den stat, inom vilken det företag befinner 
sig, 1som driver dyliik sj-Ofart. För det .andra 
kan i främsta rummet den stat, från vil!ken in
komst härrör, för vissa sfags inkomsiter be
sk!aiuta skarnskyldig som är bosatt i den andra 
av·talsslutande staten. Härvid åligger det den 
stat , i v~lken den skattskyldiga är ibo1satt, att 
vidtaga åtgärder för att förhindra dubbelbe
skattning. Trn dmna grupp hör t. ex. i artikel 
6 punkt 1 nämnda inkomster >\V fastighet. För 
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det tredje är i fråga om somliga inikomster 
den stats, från vilken in1comsrten härrör, förs1ta
handsrätt till beskattning begränsad itill ett i 
avtalet bestämt maximibelopp. En sådan be
gränsning ingår bl.a. i avtaJe1ts antiikeil 10, 
som rör fördelning av rätten att beskatta di
videndinkomster. 

Enligt bestämmelserna om avtalets tillämp
ningsområde tillämpas avtalet på personer som 
har sin hemvis't i en eller ii båda av de avtals
slutande staterna (artikel 1). Trots detta ut
sträcker sig förbudet mot diskriminering ( arti
kel 24) till att omfatta även sådana avtalsslu
tande stats medborgare, som icke är bosatta i 
någondera av de avtalsslutande staterna. 

För 1Finlands del berör avtalet statens in
kos·tskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt och sjö
mansskatt samt för Japans del inkomstskatt, 
bolagsskatt och lokala invånarskatter (artikel 
2) . De sistnämnda är prefekturens invånarskat
ter ( "prefectural inhabitant taxes") och kom
munala invånarskatter ( "municipal inhabitant 
taxes") . Dessa skatter uppbäres delvis till ett 
fast belopp av varje skattskyldig men delvis 
även såsom progressiv inkomstskatt. Företags
skatt ( "enterprise tax") uppbäres av samman
slutningar som utövar affärsverksamhet och 
som dessutom i Japan har byrå eller plats för 
affärsrörelse, samt av fysiska personer, som ut
övar affärsverksamhet eller yrke, som spedfi
ceras i Japans skattelagstiftning ( t .. ex. parti
eller minuthandel) . Företagsskatt, som delvis 
uppbäres på andra beskattningsgrunder än på 
inkomster, innefattas i detta avtal endast i 
den artikel, som berör ·sjö- och lufttransport. 
Avtalet gäller förmögenhetsskatt i Finland en
dast i de fall som avses i artikel 8. I Japan 
finns icke någon förmögenhetsskatt. 

Förbudet mot diskriminering i skatteavta
lets artikel 24 punkt 4 berör alla slags skatter 
och sålunda även indirekta skatter och icke 
endast skatterna i artikel 2, där avtalets tiU
lämpningsområde bestämmes. 

Bland de viktigaste allmänna definitionerna 
har i artikel 3 införts definitionen på med
borgare. Denna definition har i övriga avtal 
ingått i artikeln om förbud mot diskrimine
ring. I skatteavtalet med Japan finns även and-
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ra härmed likställda tekniska ändringar som 
framgår vid en jämförelse med OECD:s mo
dell för skatteavtal. 

Enligt bestämmelserna om skattetekniskt 
hemvist (artikel 4) avgöres, vilken avtalsslu
tande stat som erhåller rät:t att beskatta en 
person för såväl inhemsk som uländsk inkomst, 
om han, enligt den nationella lagstiftningen i 
vardera avtalsslutande staten, på grund av att 
han har sitt hemvist i endera staten eller på 
annan därmed jämförbar grundval, är allmänt 
skattskyldig i den (även för utländsk inkomst). 
Vederbörande myndigheter överneskommer i 
varje enskilt fall om beskattningsrättens för
delning, såframt orsaken till dubbelbeskattning 
är att fysisk person har hemvist i båda de av
talsslutande staterna ( s.k. dubbelboende). I 
andra fall tillkommer beskattningsrätten den 
stat, i v1lken företagets huvudkontor är belä
get. I samband med undertecknandet av skatte
avtalet har dessutom separat överenskommits, 
att frågan om fördelning av beskattningsrätten, 
som beror på fysisk persons dubbelboende, av
göres i enlighet med de principer som ingår i 
OECD:s modell för skatteavtal. · 

I avtalet med Japan är begreppet fast drift
ställe (artikel 5) i främsta rummet avsett a tr 
begränsa beskatteningsrätten för den stat, från 
vilken inkomsten härrör, med avseende på be
skattningen av inkomst av rörelse. Sålunda er
håller den stat, från vilken inkomsten härrör, 
erJigt huvudregeln i artikel 7, icke beskatt
ningsrätt till inkomst av företags affärsverk
samhet i den andra avtalsslutande staten, om 
icke inkomsten erhållits från nämnda företags 
fasta driftställe i den stat, från vilken 1n
komsten härrör. I Finlands interna lagstiftning 
stadgas om fast driftställe i 60 § beskattnings
lagen. I denna paragraf ävensom i 59, 61, 62 
och 65 §§ beskattningslagen stadgas, till vilken 
kommun kommunalskatt skall erläggas. Trots 
att det i beskattningslagen förekommande be
greppet fast driftställe har gemensamma drag 
med begreppet fast driftsställe i skatteavtalet 
med Japan, avviker dock väsentligen från detta. 
Begreppet plats, där särskilda anordningar vid
tagits, saknas sålunda i skatteavtalet med Ja
pan och icke heller beskattningslagens övriga 
tolkningar av fast driftställe är såsom sådan:;i 
tillämpliga på de i ·skatteavtalet nämnda för
hållandena. 

I skatteavtalet med Japan anses såsom fast 
driftställe en sådan stadigvarande plats för af
färsverksamhet, där affärsrörelse drives helt 
eller delvis (artikel 5 punkt 1 ) . Såsom fast 
driftställe anses alltid sådana i artikel 5 punkt 

2 avsedda stadigvarande platser för affärsverk
samhet som platsen för företagets ledning eller 
filial. I avtalets artikel 5 punkt 3 uppräknas 
de fall, som icke är fasta driftställen trots att 
de är s•tadigvarande platser för affärsverksam
het. En sådan plats är bl.a. en som upprätt
hålles enbart för inköp av varor. Samma arti
kel innehåller ytterligare bestämmelser om, 
när fysisk eller juridisk person anses såsom 
fast driftsställe för uppdragsgivare i den andra 
avtalsslutande staten (artikel 5 punkterna 4 
och 5) . Artikel 5 punkt 6 i avtalet innehåller 
en bestämmelse, enligt vilken ett bolag icke 
får betraktas såsom fast driftställe för ett annat 
bolag på den grund, att det övervakar det 
andra bolaget (eller tvärtom) eller att det ri
ver affärsverksamhet i den andra avtalsslutandc 
staten antingen med användning av fast drift
ställe eller utan sådant. 

Inkomst av fast egendom får beskattas i den 
avtalsslutande sta•t, där den fasta egendomen 
finns (artikel 6). I sådana fall förhindras 
dubbelbeskattning genom att den 1stat, där :skat
tebetalaren bor, vidtar i artikel 23 avsedda 
åtgärder, vilka behandlas i det följande. I 
enlighet med den avtalsslutande statens interna 
lagstiftning avgöres, vad som där är fast egen
dom. I fråga om fördelning av beskattnings
rätten mellan de avtalsslutande staterna be
traktas dock alltid såsom fast egendom sådan 
egendom, som nämnes i artikel 6 punkt 2 b i 
avtalet. Fartyg och flygmaskiner är aldrig fast 
egendom (punkt 2 c) . 

Högsta förvaltningsdomstolen har 'i ett ut
slag angående tolkning av skatteavtalet med 
Danmark (HFD 1968 II 501) ansett, att hy
resinkomst som erhållits på grundval av ägande
rätt till bostadsaktier, icke influtit från egen
dom, som enligt lags•tiftningen i Finland är 
att anse såsom fast egendom. Delägares i bo
stadsaktiebolag rätt att besitta lägenhet i bo
laget tiJlhörig byggnad kunde ej heller anses 
såsom i nämnda skatteavtal avsedd nyttjande-

. rätt till fast ·egendom. Av denna orsak kunde 
ovan nämnda hyresinkomst ej heller anses så
som avkastning av nyttjanderätt till fast egen
dom. För den händelse man av detta rättsfall 
kan sluta sig till en tolkning, enligt vilken på 
grundval av OECD:s modell för skatteavtal, 
som till de delar det är fråga om ovan nämnda 
hyresinkomst är lika lydande med skatteavtalet 
med Danmark, denna inkomst icke kan anses 
vara inkomst ·av fastighet ens i det fall, att 
bostadsaktiebolag tillhörig byggnad bör anses 
såsom i 3 § inkomst- och förmögenhetsskatte
lagen avsedd fastighet, har artikel 6 punkt 3 

i skatteavtalet med Japan uppgjorts så, att den 
avviker från OECD: s modell för skatteavtal. 
Avsikten har varit att den hyresinkomst, som 
ägare av bostadsaktier eller därmed jämförbar;i 
aktier eller andelar erhåller av lägenhet, be
skattas i den stat, från vilken inkomsten härrör, 
såvida den byggnad, där lägenheten finns, en
ligt nämnda stats interna lagstiftning är att 
betrakta såsom fastighet. Av denna orsak jäm
ställes enligt artikel 6 punkt 3 sådan inkomst 
med inkomst av fastighet och beskattas i den 
stat, där lägenheten (fastigheten) finns. Be
stämmelsen är uppgjord med reciprocitet och 
gäller endast inkomst av hyresförhållanden som 
nämnes i artikel 6 punkt 3. 

Inkomst av rörelse beskattas enligt artikel 7 
endast i den stat, från vilken inkomsten härrör, 
om det företag som driver affärsverksamhet 
och har sitt hemvist i den andra avtalsslutande 
staten har fast driftställe i den stat från vilken 
inkomsten härrör. Samma artikel innehåller 
bestämmelser till förhindrande av dubbel
beskattning i det fall, att de avtalsslutande sta
terna med stöd av sin ·interna lagstiftning 
skulle på olika sätt fastställa avkastningen av 
fas·t driftställe i förhållande till avkastningen 
av hela företaget. Fördelningen av avkastningen 
mellan företag och driftställe kan med stöd 
av skatteavtalet ske antingen genom en s.k. 
direkt metod, vid vilken till utgångspunkt 
tages den avkastning som framgår av balansen 

det fasta driftstället (artikel 7 punkterna 2 
och 3 ) eller genom en indirekt fördelnings
metod (artikel 7 punkt 4), enligt vilken före
tagets hela nettoavkastning delas i en bestämd 
proportion mellan huvudkontor och det fasta 
driftstället enligt likartade grunder som i 61 § 
beskattningslagen är stadgat. 

Inkomster av internationell sjö- och luftfart 
beskattas enligt artikel 8 endast i den stat, där 
företaget har sitt hemvist. Dessutom är enligt 
artikel 8 punkt 2 finskt företag, som driver 
internaJtionell sjö- och luftfar:t, i Japan befriat 
från företagsskatt. På motsvarande sätt är ja
panskt företag befriat från förmÖ·<Yenhetsskatt 
i Finland. · "' 

Beskattningen av assoderade företag kan 
enligt artikel 9 korriger:cts, såvida i förhållan
det mellan dem ö1verenskommits om eller fö
resikrivits avvikande villkor. 

Enligt. skatteavtalet är huvudregeln den, att 
b~s~attn111gen av dividend sker i den s:tait, där 
dividend.mottagaren är bosatt (artikel 10 
h~t 1 · Den stat, från vilkeu1 dividenden 

1~r~r, l~k_väl rätt att i källskatt uppbära 
till det om d1~1dendmottagaren är moderbolag 

dotteroolag, som utbetalar dividenden. 
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I övriga fall är källskatten 15 % . Har divi
dendmo1t:tagaren i den stait, från vill<:en divi
denden härrör, fast driftställe, till vilket de 
rättigheter som utgör grund för dividendens 
erläggande omedelbart an.sluter sig, tillämpas 
i stället för artikel 10 bestämmelserna om· in
komst av rörelse i aritikel 7. I fråga om be
skattningen av dividender 1som finska aktie
bolag och andelslag uppburit gäller dessutom 
bestämmelserna i artikel 23. 

Enligt artikel 11 i skatteavtalet är huvud
regeln den, att ränteinlrnmster beskattas i den 
stat där mottagaren av räntan är bosatt, men 
den stat, från vilken räntan härrör är berätti
gad till en källskatt 0111 10 % . 

Enligt artikel 12 är den stat, från vilken 
royalties hänör, berättigad till en källskatt om 
10 % . Detta är etlt undantag från motsvarande 
bestämmeiliser i OECD:s modell för skatteav
tal. Viinsten vid försäljning av rättighet som 
avkastas myalties är underkastad källskatten 
på royalities (artikel 12 punkt 6 ) . 

Fördelningen av bes:kattningsrätten till föl
säljningsvinst bestämmes i artikel 13. Vins1ten 
på försäljning av fast egendom kan beskattas 
i den avtalsslutande stat, där nämnda egendom 
finns. Försäljningsvinst av lösegendom tillhö
rande .anläggningstillgångarna i fas1t driftsitälle 
eller av lösegendom för utövande av fritt yr
ke ävensom vinst av överlåtelse av fast an
ordniing, som använts till fas,t driftställe eller 
för utövande av fritt yrke, kan beskattas där 
det det fasta driftstället eller den fasta anord
ningen befinner sig (artikel 13 punkt 2) . 
Annan försäljningsvinst än den ovan nämnda 
pålägges icke i den avtalsslutande sta:t, där 
rnot!tagaren av sagda vinst icke har sitt hem
vist ( aliltikel 13 punkt 3 ) . 

Såisom huvudregel beskattas enligt artikel 
14 inkoms1t av fri yrkesutövning rndast i den 
stat, där yrkesutövaren bor. Om yrkesutövat'e 
likväl har fasit anordning i den andra avtalsslu
tande staten, kan för den del inkomsten hän
för sig ti11 detta skatt påläggas a. den s:tat, 
där den fasta anordningen finns. 

Inkomst av arbetslön och därmed jämför
bara inkomster beska:ttas endast i den stat, 
där arbetsatagaren är bosatt, såvida icke arbe
tet utförts i den andra avtalss.Iutande sta,ten. 
Om arbetet har lVtförts där, kan vederlaget 
därför även beskattas där (artikel 15). I 
ska1tteavta:Iets 16-19 artiklar bestämmes angå
ende fördelningen av beskattningsrätten i frå
ga om arvoden för medlemskap i bolags s1ty
relse- och förvaltningsorgan, pmifessionella 
konstnärers samt idrottsmäns inkomster, pen
sioner med anledning av tidigare anställi1ing 
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samt vederlag och pensioner till 1tjänstemän 
och med dem jämförbara personer. Beskatt
ningen av professorer, lärare, studerande och 
praik:tikooter behandlas i artiklarna 20 och 21 
i skat:teavtalet. Enligt den 1sista artikeln, 1som 
rör beskattningsrättens fördelning (artikel 22), 
beskattas .Lrikorrnter som icke bliv1t särskilt 
nämnda, endast i den stat där motitagaren är 
bosatt. 

Artikel 23 i skatteavtalet gäller förfarande, 
genom vilket man undgår dubbelbes'kattning. 
För Japans del förhindras detlta genom avräk
ningsforfarande. Om det härvid är fråga om 
dividendinilwmst från dotterbolag, beaktar Ja
pan vid avräk:n~ngen även den skavt ·som be
talats av dotterbolaget ( arti<kel 23 punkt 1). 
I Finland undvikes dubbelbeska:ttning genom 
befrielseförfarande. Sålunda bestämmes s:kat
ten :för den irJmmst som erhållits från Japan, 
men den debiteras icke. I fråga om dividen
der, räntor och royallities ,tillämpas likväl av
räkningsförfarande. För aktiebolag och andeil:s
lag i Finland är det av särskild betyddse att 
de dividender som de erhåller från Japan i 
Finland är befriade från s'katt i motsvarande 
grad och så länge som deras be&k:attningsbara 
irrkomst icke är dividend från inhemskt bolag 
eller ande~sfag eller ränta på andelskapital. 
Denna bes1tämmelse, som ingår i artikel 23 
punkt 4 :i skaitteavtalet, står i samband med 
6 § 5 mom. lagen .24. 6. 1968 om beskatt
ning av inkomst av näringsyerksamhet. 

I artikel 25 i skatteavtalet behandlas ett 
eventuellt ömsesidigt avtalsförfarande mellan 
vederbörande myndigheter i de avtalsislUitande 
staterna vid tillämpande av ska:tteavtalet. I 
art1ikel 26 i skatteavtailet behandlas utbyite av 
upplysniingar meJlan vederbörande myndighe
ter. Bestämmeber om ha1ndräckning ingår i 
artrkel 27. Enligt artikel 28 berör ,skatteavta
let icke diplomruters privilegier i beskattnings
hänseende. 

Om .skatteavtalets ikraftträdande bestämmes 
i art~el 29. Det träder i kraft den 30:de da
gen efter det atit ratifikations.instrumenten ut
växlats. Skatteavtalet tillämpas på inkomster 
som erhållits under de skatteår, 1som börjar 
den 1 januari det år avtaleit trätt i !kraft eller 
därefäer. I artikel 30 behandl~s av1talets upp
hörande. 

Med stöd av va:d owJn anförts föreslås i 
enlighet med 3 3 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte besluta godkän
na de bestämmelser i det i Helsingfors 
den 29 februari 1972 med Japan in
gångna avtalet för förhindrande av dub
belbeskattning av inkomst samt kring
gående av skatt, vilka kräver Riksda
gens samtycke. 

Emedan nämnda avtal innehåller hes,täm
mel:ser s>oim hör till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen samtidigt till an.tagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Japan för förhindrande av dub

belsbeskattning av inkomst samt kringgående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bes1tämmelserna i det avtal för förhindrande 
av dubbel:beskattning av inkomst 1samt kring
gående av skatt ,som den 29 februari 1972 
ingicks i Helsiingfors mellan Republiken Fin
land och Japan skall, .såvitt de hör till lag-

Helsingfors den 6 oiktoher 1972. 

stiftningens område, vara i kraft såsom om 
dem har överenskommits. 

Närmare föreskrifter om verkställigheiten av 
denna lag utfä1,das vid behov genom förord
ning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Japan för 
undvikande av dubbelbeskattning och förhind
rande av kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst 

Republiken Finland och Japan har, 
föranledda av önskain att ingå ett avtal för 

undvikande av dubbelbeskat<tning och förhind
rande av kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst, 

överenskommit om följande: 

Artikel 1 
Detta avtal tillämpa:s på permner, som har 

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda 
staterna. 

Artikel 2 
1. De skatter som omfattas av avtalet är: 

a) I Japan: 
i) 1nkomstskatten; 

ii) bolagsskatte; och 
iii) de lokala invånarskatterna 
(nedan benämnda "japansk skatt"). 

b) I Finland: 
1) den Hatliga inkomstskatten; 
ii) kommunalskatten; 
iii) kyrkoskatten; och 
iv) sjömansskanten 
(nedan benämnda "finsk skatt"). 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter 
av samma eller i huvudsak likartat slag, >som 
framdeles uttages utöver eller i stället för de 
i föregående punkt avs,edda skatterna. De be
höriga myndigheterna i de ·avtalss<lutande .sita
terna ska11 meddela varandra alla ändringar 
~om 1.Cidtagits i respektive skattelagstiftning ' 
1nom en rimlig tid efter sådana i:indringar. 

.. 3. BeträHande punkt 2 av aritikel 8 till
lampas detta avtal även på de i nämnda punkt 
avsedda skatterna. 

5 

CONVENTION 

between the Republic of Finland and Japan 
for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to 

taxes on income 

The Republic of Firtland and Japan, 
Desiring to conclude a Convention for 1the 

avoidance of double taxation and 1the preven
tion of fiscal evas,ion with respect to taxes 
on 1ncoime, 

Have agreed as follows: 

Article 1 
This Convention .shall apply 1to persons who 

are resident's of one or both of the Contract
ing States. 

Article 2 
1. The taxes which are the subject of this 

Convention are: 
a) In Japan: 

i) the income ,tax; 
ii) the corporation tax; and 

iii) 1the local inhabitant taxes 
( herei!nafter referred to as "J apanese 
tax"). 

b) In Finland: 
i) the State income tax; 

ii) the communal income tax; 
iii) the church tax; and 
iv) the sailors' tax 
( hereinafter referred to as "Finnish 
tax"). 

2. This Conventim .shall also~ apply to any 
identica1l or sUlbstantially similar taxes which 
are 'subsequently imposed in add1tion to, or in 
place of, those reforred to in the preceding 
paragraph. The competent authorities of the 
Gontracting States shall notify to each other 
any changes which have been made in their 
respective taxation laws within a reasonable 
period of time af~er such d1anges . 

3. With respect 1to paragmph 2 of Artide 
8 only, this Convention shall ~lso apply to 
the taxes referred to in that paragraph. 



6 

A11tikel 3 
1. Om icke sammanhanget föranleder an

nat, har i detta avtal följande ubtryck nedan 
angiven betydelse: 

a) "Japan'', då det användes i geografisk 
betydelse, åsyftar hela det territoriun1 där lag
st1fitningen rörande japansk skattt är i kraft; 

b) "Finland" åsyftar Republiken Finland; 

c) "en avtals.slutande stat" och "den av
talsslutande staten" åsyftar Finland eller Ja
pan, al,ltefter som sammanhange1t kräver; 

d) "skatt" åsyfrar finsk skatt eller japansk 
skatt, alltefter som san1man1Janget kräver; 

e) "persion" åsyftar fysisk person, bolag och 
varje annan sammanslutning; 

f) "holag" åsyftar va1ie juridisk person 
och varje enhet, som i beskattningshänseende 
behandlas såsom juridisk persotn; 

g) "företag i en :avtalsrsluitande stat" och 
"företag i den andl'a avta1lsslutande 'staten" 
åsyftar företag, som bedrives av person hem
vist i en 'avtalssilutande srtat, respektive före
tag, som bedrives av person med hemvis,t i 
den andra avtalsslutande rstaten; 

h) "medborgare" åsyfta'r: 
i) beträffande Japan: fdla fysis:ka personer 

som är medborgare i Japan, och alla juridiska 
personer som grundats eHer bildats enligt ja
pansk lagstifrtning, samt alla enligt japansk Jag
stiftning grundade eller bildade organisat~oner 
utan rättspe11sonlighet som i beskattningshän
seende behandlas som juridiska personer i 
Japan; 

ii) beträffande Finfand: alla fysiska perso
ner som är medborgare i Finland, och alla 
juridiska personer och andra sammansilutningar 
som .tillkommit enligt gällande lags:tiftning _ i 
Finland; 

i) "behörig myndighet" åsyftar beträffande 
Finland finansministeriet eller dess befullmäk
tigade ombud och beträffande Japan finans
ministern eller hans befullmäktigade ombud. 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta 
avtal skall, såvida icke sammanhanget föranle
der annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke angivits särskilt i detta 
avtal, anses ha den betydelse, som uttrycket 
har enligt den avtalsslutande S'tatens lagstift
ning rörande sådana skatter, som omfattas av 
detta avtal. 

Artide 3 
1. In this Conventron, unless the contex:t 

otherwise requires: 

a) the term "Japan", when used in a geo
graphical sense, means all the territory in 
which the laws reilating to Japanese tax are in 
force; 

b) :the term "Finland" means the Republit 
of Finland; 

c) it:he terms "a Contracting State" and 
"the other Contracting State" means Finland 
or Japan, as the context requires; 

d) ,the term "tax" means Finnish tax or 
Japanese tax, as the context requires; 

e) the 'term "person" means an individual, 
a company and any other body of persons; 

f) the term "company" means any body 
corporate or any e:ntity \vhich is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

g) the 'terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Contract
ing Stat,e" mean respectively an enterprise 
carried on by a resident of a Gontracting 
State and an enterprise carried on by a resi
dent of the other Contracting State; 

h) 1the term "nationais" means: 
i) in respect of Japan: all individuals pos

sessing the nationality of Japan ::md all jutidi
cal persons created or organised under the 
laws of Japan and all otganisations without 
juridical personality treated fot the purposes 
of Japanese tax as juridical petsons created 
or organised under the laws of Japan; 

ii) in respect of FL.JJand: all individuals 
posses:sing the nationality of Finland, and all 
legal persons, partnerships and associations 
deriving their status as snch from the hws in 
force in Hnland; 

i) the term "competent :authority" means, 
in the case of Finland, the Ministry of Finance 
in the case of Finland, the Ministry of Finance 
or its authorised representative, and in the 
authorised representative. 

2. As regards the applirntion of this Con
vention in a Contracting State any term not 
otherwise defined in this Convention shall, 
unless the context otherwise requires, have the 
meaning which it has under the laws of that 
Contracting State relating to the taxes which 
are. the subject of this Convention. 

Artikel 4 
1. I detta avtal åsyftar uttrycket "petson 

med hemvist i en avtalsslutande stat' varje 
person, som enligt lagstiftningen i denna av
talsslutande stat är skatteskyldig dät på grund 
av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor 
( head or main office), plats för företagsled
ning eller varje annan liknande omständighet. 

2. Då på grund av bes,tämmelserna i punkt 
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu
tande staterna, avgör de behöriga myndighe
terna genom ömsesidig överenskommelse, i vil
ken avtalsslutande stat personen i fråga anses 
ha hemvist vid tillämpning av detta avtal. 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 person som ej är fysisk person har hemvist 
i båda avtalsslutande staterna, anses denna ha 
hemvist i den avtalsslutande stat där dess hu
vudkontor (head or main office) är beläget. 

Artikel 5 
1. I detta avtal åsyftar uttrycket "fast 

drifts,tälle" en stadigvarande plats för affärs
verksamhet, där företagets verksamhet helt 
eller delvis utövas. 

2. Uttrycket "fast dirftställe" innefattar 
särskilt: 

a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; 
f) gruva, S'tenbrott eller annan plats för 

nyttjande av naturtillgångar; 
g) plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsarbete, som varar över tolv måna
der. 

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
icke: 

a) användning av anordningar, avsedda ute
slutande för lagring, uts,tällning eller utläm
nande av företaget tillhöriga varor; 

b) innehav av ett företaget tillhörigt varu
l~ger, avsett uteslutande för lagring, utställ
mng eller utlämnande· 

c) innehav av ett 'företaget tillhörigt varu-
1~g~r,. avsett uteslutande för bearbetning eller 
~0radhng genom ett annat företags försorg; 

av stadigvarande plats för af
avsedd uteslutande för inköp 
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Article 4 
1. For the purposes of this Convention, 

the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that 
Contracting State, is liable to taxation therein 
by reason of his domicile, residence, place of 
head or main office, place of management or 
any other criterion of a similar nature. 

2. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then the competent 
authorities shall determine by mutual agree
ment the Contracting State of which :that 
individual shall be deemed to be a resident for 
the purposes of this Convention. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an individual 
is a resident of both Contracting States, then 
it shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State in which its head or main 
office is situated. 

Article 5 
1. For the purposes of this Convention, 

the term "permanent establishment" means a 
fixed place of business in which the business 
of the enterprise is wholly or partly carried on. 

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

a) a place of management; 
b) a brnnch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a worskshop; 
f) a mine, quarry or other place of extract-

ion of natural resources; A 

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

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

a) the use of facilities solely for the purpose 
of storage, display or delivery of goods or 
merchandise beleJnging to the enterprise; 

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

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

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
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av varor eller införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för att om
besörja reklam, meddela upplysningar, bedriva 
vetenskaplig forskning eller utöva annan lik
nande verksamhet, som är av förberedande 
eller biträdande art för företaget. 

4. Person som är verksam i en avtalsslutan
de stat för ett företag i den andra avtalsslu
tande staten - härunder inbegdpes icke sådan 
oberoende representant som avses i punkt 5 -
behandlas såsom ett fast driftställe i den först
nämnda avtalsslutande staten, om han innehar 
och i denna förstnämnda avtalsslutande stat 
regelmässigt använder en fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn samt verksamheten icke 
begränsas till inköp av varor för företagets 
räkning. 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke 
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten endast på den grund att företaget ut
övar affärsverksamhet i denna andra avtals
slutande stat genom förmedling av mäklare, 
kommissionär eller annan oberoende represen
tant, om dessa personer därvid utövar sin sed
vanliga affärsverksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller av ett 
bolag som utövar affärsverksamhet i denna 
andra avtalsslutande stat (antingen genom ett 
fast driftställe eller annorledes), medför icke 
i och för sig att någotdera bolaget betraktas 
såsom ett fast driftställe för det andra bolaget. 

Artikel 6 
l. Inkomst av fast egendom får beskattas 

i den avtalsslutande stat där egendomen är 
belägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har, om 
icke bestämmelserna i punkterna b och c :ne
dan föranleder anna!t, den betydelse .siom ut
trycket har enligt skattelagstiftningen i den 
avitalsslutande stat där egendomen är belägen. 

b) Uttrycket "fast egendom" inbegriper 
dock alltid t~1lbehör till fast egendom, levande 
och döda inventarier i lantbwk och skogsbruk, 
rättigheter på vilka före:>krifterna i ,allmän lag 
angående fast egendom är ti1lämpliga, nyttjan-

goods or merchandise, or fot collecting infor
mation, fot the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of busi
ness solely for the purpose of advertising, for 
the supply of information, for scientific 
research or for similar activities which have a 
preparatory or auxiliary character, for the 
enterprise. 

4. A person acting in 'a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting Stare - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph .5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned Contracting 
State if he has, and habitually exercises in 
that first-mentioned Contracting State, an 
authqrity to conclude contracts in the name of 
the enterprise, unless his activities are limited 
to the purchase of goods or merchandise for 
the enterprise. 
5. An enterprise of a Contracting Stare shall 
not be deemed to have a permanent establish
ment in the other Contr-acting State merely 
because it carries on business in that other 
Contracting. State through a broker, general 
commission agent or any other agent of an 
independent status, where .such persons are 
acting in the ordinary course of their business. 

6. The fact that a company which is a 
resident of a Contrating State controls or is 
controlled by a company which is a resident 
of 1the other Contracting State, or which carries 
on business in that other Contra<!ting State 
( whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute 
either company a permanent es,tablishment of 
the other. 

Article 6 
1. Income from immovable property may 

be ta~ed in the Contracting State in whicb 
such property is situated. 

2. a) The term "immovable property" 
shall, subject to the provisions of sub-para
graphs b) and c) below, be defined in ac
cordance with the . laws of the Contracting 
State in which the property in question is 
situated. 

b) The term "immovable property" shall in 
any case include property accessory to immo
vable property, livestock and equipment used 
in agriculture and forestry, rights to which 
the provisions of general law respecting im-

derätt tiJ.l fast egendom samt rätt till förän
derliga ,eller fasta ersäcrn~ngar . för nyttj~ndet 
av eller ,räitten att nyttja mrneralfynd1ghet, 
källa eller annan naturtillgång. 

c) Fartyg och luftfartyg betraktas icke så
som fast egendom. 

3. Om icke bestämmelserna i Artikel 10 
föranleder annat, får inkomst av aktier i boJag, 
däri inbegripna andelar i andelslag, som har 
till ändamål att äga fast egendom och vars 
tillgångar består huvudsakligen av sådan egen
dom, beskattas 1i den avtalsslutande s1tat där 
den fasta egendomen är belägen, under för
utsättning atlt alla aktier i bolaget eller alla 
andelar i rolde:lslaget lagligen medför rätt aJtt 
besitta bolaget eller andelslaget tillhörig fast 
egendom eller del därav. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på 
inkomst, som förvaras genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller genom varje 
annan användning a1v fast egendom. 

5. Besitämmelserna i punkterna 1 och 4 
tillämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag och på inkomst av fast 
egendom som användes vid utövande av fritt 
yrke. 

Artikel 7 
1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av 

företag i en avtalsslutande s,tat, beskattas en
dast i denna av.talsslutande staJt, såvida icke 
företaget bedriver rörelse i den andra avtals
slutande staten från ett där beläget fast drift
s1tälle. Om företaget bedriver rörelse på nyss 
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas 
i denna andra avrtalsslutande stat, men endast 
den del därav, som är hänfötlig till det fasta 
driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtalsslutande sta
ten från e1.1t där beläget fast driftställe hän
föres i vardera avtalsslutande staten till det 
fasta driftställe den inkomst avrörelse som 
det kan antagas a1lt driftstället skulle ha för
värvat, o~. det varit ett fristående företag, 
som bednv1t verksamhet av samma eller lik
nande slag under samma eller liknande villkor 
o,;h själ;rstän.digt avslutait affärer med det 
foretag till vilket driftstället hör. 
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movable property apply, usufruct of immo
vable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, 
or the right to work, mineral deposits, sources 
and other natural resources. 

c) Ships and aircraft shall not be regarded 
as immovable property. 

3. Subject to the provisions of Article 10, 
income from shares in a company, including 
rights in a cooperative society, the purpose of 
which is to own immovable property and the 
assets of which consist mainly of such property 
rnay be taxed in <the Contracting State in 
which the immovable property is situated, 
ptovided that all shares in the company or ail 
rights in the cooperative society legally entitle 
to the occupation of immovable property or 
part 1thereof owned by the company or the 
cooperative society. 

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

5. The provisions of paragraphs 1 and 4 
shall also apply to the income from immovable 
property of an enterprise and to income from 
immovable property used for the performance 
of professional services. 

Article 7 
1. The profits of enterprise of a Contract

ing State shall be taxable only · in that Co11-
tracting State unless the enterprise carries on 
business in the other Contracting Stare through 
a permanent establishment situated therein. 
If the enterprise carries on business' as afore
said, the profits of the enterprise may be taxed 
in that other Contracting State but only so 
much of them as is attributable to that per
manent establishment. 

2. Where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Con
tracting State through a permanent establish
ment situated therein, ,there shall in each 
Contracting State be attributed to that perma
nent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a d1stinct and 
separate enterprise engaged in the same or 
similar activities under the same or similar 
conditions and dealing wholly independently 
with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3. In the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be al-
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drag för kostna:der som uppkommit för det 
fasta drifts,tällets räkning - härunder inbe
gripna kostnader för företagets ledning och 
allmänna förvaltning - oavsetlt om kostna
derna uppkommit i den avtalsslutande stat där 
det fas,ta driftstället är beläget eller armorstä-
des. 

4. I den mån inkomst hänförlig 1till ett 
fast driftställe enligt lagstiftningen i en avtals
slutande stat brukat bestämmas på grundval 
av en fördelning av företagets hela inlmms1t 
på de olika delarna av företaget, skall bestäm
melserna i punkt 2 icke hindra att i denna 
av.talssilutande stat den skattepliktiga inkoms
ten bes,tämme:s genom ett sådant förfarande. 
Det tillämpade fördelni.ngssättet skall dock 
vara sådant att resultat!et överensstämmer med 
de i denna artikel angivna principerna. 

5. Inkomst anses icke hänförlig till ett 
fast driftställe ,endast av den anledningen att 
varor inköpes genom det fasta drifts.tällets 
försorg för företagets räkning. 

6. Vid 'tillämpning av föregående punkter 
bestämmes inkomst, som är hänförlig till det 
fasta driftstället, genom samma förfarande år 
från år, såvida icke goda och tillräckliga skäl 
föranleder annat. 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, 
s1om behandlas särskilt i andra ardklar av 
detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa 
artiklar icke av reglarna i förevarande artikel. 

Artikel 8 
1. Inkomst som erhålles genom sjöfart eller 

luftfart i internationell trafik som utövas av 
företag i en avtalsslutande 'S1tat beskattas en
dast i denna avtalsslutande stat. 

2. Företag med hemvist i Finland är un
dantaget från företagsskatt ( enterprise tax) 
i Japan beträffande sjöfart eller luftfart i in
ternationell trafik som detta företag 'Ultövar, 
och föres:la:g med hemvisit i Japan är undan
taget från förmögenhetsskatt i Finland beträf
fande sjöfart eller luftfart i internationell tra
fik som detta företag utövar. 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas även i fall då företag som utövar 
sjöfart eller luftfart i internationell trafik 
deltager i en pool, ett samfällt företag eller i 
en enhet för internationell affärsverksamhet. 

lowed as deducti:ons expenses which are in
curred for the purposes of the permanent 
establishment including exemtive and general · 
administrative expenses so incurred, whemer 
in the Contracting State in which the perma- · 
nent establishment is s!tuated or elsewhere. 

4. Insofar as it has been customary in a : 
Contracting State to determine the profits to 
be attributed to a permanent establishment 
on he basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to 1ts various parts, 
nothing in paragraph 2 shall preclude that 
Contracting State from determining the profits· 
to be 'taxed by such an apportionment as may 
be customary; the method of apportionme:nt 
adopted shall, however, be such that the ··· 
result shall be in accordance with the prin
ciples laid down in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a per
manent establishment by reason of the mere 
purchas'e by that permanent establishrnent of 
goods or merchandise for the enterprise. 

6. För the purposes of the preceding para
graphs, the profits to be attributed 'to the 
permanent esta:blishment sha11 be determiined 
by the same method year by year un:less there · 
is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits 1nclude items of income 
which are dea1t with s,eparately in other Ar
ticles of this Convention, then the provisions. 
of those Articles shall not be aff ected by the 
provisions of this Article. 

Article 8 
1. Profits from the operation of ships or 

aircra.ft in international traffic carried on by 
an enterprise of a Contracting State shall be 
taxable only in that Contracting State. 

2. In respect of the operation of 'ships or 
aicraft in international traffic carried on by an 
enterprise which is a resident of Finla:nd, 
that enterprise shall be exempt from the en
terprise tax i:n Japan, and in respect of the 
operation of ships or aircraft in invernational 
traffic carried on by an :enterprise which is 
,:i resident of Japan, that enterprise shall be 
exempt from the capita! tax in Finland. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall likewise apply in respect of participations 
in pools, in a joint business or in an interna
tional operations agency of any kind by en
t!erprises engaged · in the operation of ships 
or aircraft in international traffic. 

Artikel 9 
I fall då 
a) ett företag i en avta:ls.slutan~e stat di

rekt eller indirekt dehager 1 ledningen eller 
övervakningen av ett företag i den andra av
ta:l:s,slutande staten eller äger del i detta före
tags kapital, eller 

b) samma personer dire~t eller . indirekt 
deltager i ledningen eller overvakmngen av 
såväl ett företag i en avtalsslutande stat som 
ett företag i den andra avtalsslutande staten 
eller äger del i båda dessa företags kapital, 
J.aktta:ges följande. 

Om mellan · företagen i fråga: om handels
förbindelser eller finansiella förbindelser av
tala:s eller föreskrives villkor, rnm avviker 
från dem :som: skulle ha överenskommits mel
lan av varandra oberoende föreLag, får in
komster, som utan s.åd;ina villkor skulle ha 
tillkommit det ena företaget men som på 
grund av villkoren i fråga icke tillkomm1t 
detta företag, inräknas i detta företags 'in
komst och beskattas i överenss,täm .. melse där
med. 

Artikel 10 
1. Dividend från ett bolag med hemvist i 

en avitalsslutande stat till person med hemvist 
i den andra avtalsslUitande staten får beskattas 
i denna andra avtalsslutande stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas i 
den avtalsslutande s1tat, där bolaget som beta
lar dividenden har he.mvist, enligt lags.tift
ningen i denna avtalsslutande stat, men den 
skatt som sålunda påföres får icke överstiga: 

a) 10 procent av dividendens bruttobelopp, 
om mottagaren är ett bolag som under en 1tid 
av sex månader omedelbart före utgången av 
den räkenskapsperiod, för vill::en vinstutdel
ningen sker, har ägt minst 25 procent av de 
röstberättigade aktierna i det utbetalande bola
get: 

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp 
i övriga fall. 

Bestämmelserna i denna punkt berör icke 
bolagets beskattning för vinst av vilken divi
denden betalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förS<tås i den
artikeil ~oros~ av aktier eller andra rättig

faor:Irmgar icke inbegripna, med rätt till 
1 vmst, samt inkomst av andra andelar 

som enligt skattelags1tif tningen i den 
.2'~talssJutimdle stat där det utbetalande bola 

hemvist jämställes med inkomst av 

11 

Article 9 
Where 
a) a:n enterprise of a Contracting State par

ticipates directly or indirectly in the manage
ment, control or capital of an enterprise of 
the other Contu.cting State, or 

b) the same persons participate directly or 
indirectly in 'the management, control or ca
pital of an entetprise of a Contracting State 
and an enterprise of the other Contracting 
State, 

and in either case conditions are roade or im
posed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued 
to one of the en:terprises, but, by reason of 
those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of t!hcit enterprise 
and taxed accordingly. 

Article 10 
1. Dividends paid by a company which is 

a resident of a Contracting State to a resident 
of the other Contractillg State may be taxed 
in that other Contracting State. 

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

a) 10 per cent of the gross amount of the 
dividends if 1the recipient is a company which 
owns at least 25 per cent of the voting shares 
of the company paying such dividends <luring 
the period of six months immediatdy before 
the end of the accounting period for which 
the distribution of profits takes place; 

b) in all other cases, 15 per cent of the 
gross amount of the dividends. 
~ This paragraph sha11 not affect the tax~cion 
of the ~ompany in resp:::ct of the profits out 
of which the dividends ere paid. 

3. The term "dividends" as used in this 
Article means i~come from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in 
profits, as well as income from other corporate 
rights assimilattd to income from shares by 
the taxation laws of the Contracting State of 
which the company making the distribution 
is a resident. 
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4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av dividenden 
har hemvist i en avtalsslutande stat och har 
fast driftställe i den andra avtalsslutande sta
ten, där det utbetalande bolaget har hemvist, 
samt den andel av vilken dividenden i fråga 
härflyter äger verldigt san1band med .rörelse 
s001 bedrives från det fasta driftstället. I så
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu
tainde stat uppbär inkomst från den andra av
tailsslutande 1staten, får denna andra avtalsslu
tande &tat icke påföra någon skatt på divi
dend, som bolaget betalar till person som ej 
har hemvist i denna andra avtalsslutande stat, 
och ej heller någon skatt på bolagets icke ut
delade vinst, även om dividendoo eller den 
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres 
av inkomst, som uppkommit i denna andra 
avtalsslutande Sitat. 

Artikel 11 
1. Ränta, som härrör från en avtalssJutan

de stat och 'som betalas 1till person med hem
vist i den andra avtalsslutande staten, får be
skattas i denna andra avtalsslutande stat . 

2. Räntan får emellei;tid be&kattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken räntan härrör, 
enligt lagstiftningen i denna a:vtalsslutande 
stat, men den .s.katt som sålunda påföres får 
icke överstiga 10 procent av räntans brutto-
belopp: . 

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av fordringsbevis, som utfär
dats av s1taten, obligationer eller debentures , 
antingen de utfärdats mot säkerhet i fasttig
het eller ej och antingen de medför rätt till 
andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även 
inkomst av varje annat slags fordran Hksoro 
även all annan inkomst, som · enligt skatte
lagstiftningen i den avtalsslutande stat från 
vilken inkomsten härrör jäms1tä1les med in
komst av försträckning. 

4. Bestämmelserna i .punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om moHagaren av räntan har 
hemvist i en avtalsislutaride stat och har fast 
driftställe i den andra avtalssJutande statoo 
från vilken räntan härrör, samt den fordran 
av vilken räntan bärflyter äger verkligt -sam
band med .rörefae som bedrives från det fasta 
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel
serna i artikel 7. 

4. The provmons of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the divi
dends, being a residem of a Contracting 
State, has in the other Contracting Sta!te, of 
which the company paying the dividends is a 
resident, a permanent establishment with 
which .the holding by vir'tue of which the 
dividends are paid is effectively connected. 
In such a case, the provisions of Article 7 , 
shall apply. 

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

Article 11 
1. lnterest arising in a Contracting State · 

and paid to a resident of the other Contracting . 
State may be taxed in that other Contracting . 
State. 

2. However, such interest may be taxed 
in the Contracting State in which it arises , and 
according to the laws of that Contracting State, 
hut the tax so charged shall not exceed 10 per ' 
cent of the gross amount of the interest . 

3. The term "interest" as used in this 
Article means income from Government se
curities, bonds or debentures , whether or not 
secured by mortgage and whether or not carry
ing a right to participate in profits, and debt
claims of every kind as well ,as all other 
income assimilated to income from money lent . 
by the taxation laws of the Contracting State 
in which the income arises . 

4. The prov1s1ons of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, bas 
in the other Contracting State in which the 
interest arises a permanent establishment with 
which the debt-claim from which the interest 
arises is effectively connected. In such a case, 
the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Ränta anses härröra .. från en avtalsslu
, de stat om utbetalaren ar den avtalsslutan
~a;1 staten själv, ett offentligträtltsligt samfund, 
en lokal myndighet eller en person med hem
vist i deI11D.a: avtalsslutande sta~: Om e~eller
tid den person 1som utbatalar ranran, antingen 
han har hemvist i en avtalsslutande 'Stat eller 
ej, i en avtalsslutande : tat .har fast drift~tälle, 
för vilket den gäld pa vilken utbetalningen 
av ränta111 grundar sig uppta;gits och viliket 
nämnda ränta belastar ·såsom omkostnad, oo
ses räntan härröra från den avtalsslutande stat 
däir det fasta driftsstället är beläget. 

6. Beträffande sådana fall då särskilda för
bindelser mel:lan utbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person för
anleder att det utJbetalade räntebeloppet med 
hänsyn till den gäld, för vilken räntan erläg
ges, överstiger det belopp som sikulle ha av
talats mellan utbetalaren och moittagaren om 
sådana för ibindelser icke förelegat, tillämpas 
bestämmelserna i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I såda.'1t fall beskattas över
skjutande belopp .enligt lags1tiftningen i var
dera aivtalsslutande staten med ial<:ttagande av 
övriga bestämmelser i detta avtaL 

Artikel 12 
1. Royality, mm härrör från en avtalsslu

tande stat och som b etalas ti11 person med 
hemvist i den <i ndra avtalsslutande staten, får 
beska:ttas i denna andra avtalssluta111de istaJt . 

2. Royaltyn får emellertid beskattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken royaltyn härrör, 
enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande 
stat, men den skatt som sålunda påföres får 
icke överstiga 10 procent av royaltyns brutto
belopp. . 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
a11tikel varje slag av belopp som uppbäres 
såsom ersättinii1g för nyttj andet 8.V eller för 
rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, 
!mnstnärliga eller vetenskapliga verk - häri 
m~egripna biograffilmer - pat·ent, varumärke, 
monster eller modell, ritning, he:rnJigt recept 
:iller hemlig tillverkningsmetod samt for nytt
Jandet a~ eller för rätten att nyttj a industrie:Ll, 
~<_>mmers1ell .eller vetenskaplig UJtrustning eller 
for upplysningar om erfarenhetsrön av in
dustriell, ~.ommersiell eller vetenskaplig natur. 
. ~· Bestammelsema i pw1kterna 1 och 2 

t1llampas icke, om mottagaren av royaltyn har 
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5. lnterest shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that 
Contracting State itself, a public entity, a 
local .authority or a resident of that Contract
ing State. Where, however, the person paying 
the interest, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting 
Sta.te ·a permanent establishment in connection 
with which the indebtedness on which the 
interest is paid was incurred, and such interest 
is horn~ by such permanent, establishment, 
then such interest shall be deemed to arise in 
the Contracting State in which the permanent 
establishment is ·situated. 

6. Where, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or bet
ween both of them and some other person, 
the amount of the interest paid, having regard 
to the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been agreeJ 
upon by the payer and the recipient in the 
absence of such relationship, the provisions of 
this Article shall apply only to the lastmentio
ned amount . In that case, the excess part of 
the payments shall remil}in taxable according 
to the laws of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of 
this Convention. 

Article 12 
1. Royalties arising in a Contracting State 

and paid ·to a resident of the other Contracting 
State may be tax<ed in that other Contracting 
State. 

2. However, ~uch royalties may be taxed 
in the Contracting State in which they arise, 
and according t o the laws of that Contracting 
State, hut the tax so charged shall not exceed 
10 per cent of the gross amount of the 
royalties. 

3. The term "royalties" as used in this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration .for th~ use of, or ·the right 
to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work including cinemato.graph films, 
any patent, trade mark, design or model, plan, 
secret formula or process, or for the use of, or 
the right to use, industrial, commercial or 
scientific equipment, or for information con
cerning industrial, commercial or scientific 
experience. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the royalties, 

• 
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hemvist i en avtalsslutande sta1t och har fast 
driftställe i den andra avtalsslutande s·taten 
från vilken royaltyn härrör, samt den rättig
het eller egendom av vilken royalityn härfly
ter äger verkligt samband med rörels.e, som 
bedrives från det fasta drifts.tället. I sådant 
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 

5. Royalty anser härröra från en avtalsslu
tande s1tat om utbetalaren är den avtalsslu
tande sitaten, ett offentligträttsligt samfund, 
en fokal myndighet eller en person med hem
vist 1i denna avtalssiutande Sitat. Om emellertid 
den person som utbetalar royaltyn, aintingen 
han har hemvist i en avtalsslutande S•tat eller 
ej, i en avtalsslutande s.tat har fast driftställe, 
i samband med vilket förpliktelsen att utbe
tala royaltyn uppstått och vilket nämnda 
royalty belas1tar såsom omkostnad, anses roy
altyn härröra från den avtalsslutande stat där 
det fasta drifts.tältet är beläget. 

6. Bestämmelserna i puJ1kterna 1, 2 och 5 
tillämpas även på intäkt som härrör av över
låtelse av upphovsrätt till litterära, 'konstnär
liga eller vetenskapliga verk - häri inbe
gripna biograffilmer - patent, varumärke, 
mönsrer eller modell, ritning, hemligt Tecept 
eller hem1ig 1tillverkningsmetod, såvida icke be
stämmelserna i punkt 2. av artikel 13 är till
lämpliga på den vinst som uppkommer av 
intäkten. 

7. Beträffande sådana fall ·då särskilda för
bindelser mellan ubbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person för
anleder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller de 
upplysningar för vilka royaltyn erlägges, över
stiger det belopp, som skul1e ha avtalats mel
lan utbetalaren och mottagaren om sådana för
bindelser icke förelegat, tillämpas bestän1mel
sema i denna artikel endast på sistnämnda be
fopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
1opp enligt Jagstiftningen i vardera avtalsslu
tande staten med iakttagande av övriga be
stämmelser i detta avtal. 

Artikel 13 
1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan 

fas1t egendom som avses i punkterna 2 a och 
2 b av .artikel 6 får beskattas i den avtailsslu
tande stat där egendomen är belägen. 

2. Vinst på. grund av överlåtels«~ av egen
dom, som icke är fast egendom, som är att 

being a resrdent of a Contracting State, has 
in the other Contracting State in which the 
royalties arise a permanent establishment with 
which the right or property giving rise to the 
royalties is effectively connected. In such a 
case the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that 
Contracting State itself, a public entity, a local 
authority or a resident of that Contracting 
State. Where, however, the person paying the 
roya1ties, whether he is a resident of a Con
tracting State or not, has in a Contracting, 
Stat·e a permanent es,tablishment with which . 
the liability to pay the royalties was incurred, 
and such royalties are borne by such perma
nent establishment, then such royalties shall 
be deemed to arise in the Contracting State 
in which the permanent establishment is situa
ted. 

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 5 
shall likewise apply to proceeds arising from 
the alienation of any copyright of literary., 
artistic or scientific work including cinemato
graph films, any patent, trade mark, design 
or model, plan, or ·secret formula or process,· 
except when the procvisions of paragraph 2 of 
Article 13 are applicable to the gains to be 
derived from such proceeds. · 

7. Where, owing 'to a special relationship 
between the payer and the recipient or bet
ween both of them and· same other person, 
the amount of the royalties paid, having 
regard to the use, right or information for 
which they are paid, exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer 
and •the recipient in the absence of such rela
tionship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In 
that case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each 
Contrating State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention. 

Article 13 
1. Gains from the alienation of immovablc 

property, as defined in sub-paragraphs a) and 
b) of pragraph 2 of Article 6, may be taxed 
in the Contracting State in which such pro
perty is situated. 

2. Gains from the alienation of any pro
perty, other than immovable property, forming 

hänföra till tillgångar nedla.gda i ett fast drift
ställe, vilket ett företag '1 en avtalsslutande 
stat har i den andra avtalsslutande staten, el
ler av egendom, som. icke är f.ast egendom, 
som är .att hänföra till en stadigvarande an
ordning för utövande av fritt yrke, vilken per
son med hemvis·t i en avtals.slutande rstat har 
i den andra avtalsslutande staten, däri inbegri
pen vinst genof? övetl~telse av sådant .. fast 
driftställe (för sig eller 1 samband med over
låtelse av hela företaget) eller av sådan s.ta
digvarande anordning, får beskatltas i denna 
andra avtalsslutande stat. Vinst som person 
me:d hemvist i en avtalsslutande s1tat uppbär 

grund av överlåtelse av fartyg eller Juftfar
tyg, som användes i fo1ternationeU trafik, samt 
egendom, 1S;om icke är fast egendom, som är 
hänförlig till användningen av sådana fartyg 
eller luftfavtyg, är undantagen från skatt i 
den andra avtaisslutande staten. 

3. Vinst som person med hemvist i en 
avitalsslutande stat uppbär på grund av överlå
telse av annan än i bestämmels'erna i punkt 6 
av artikel 12 och i föregående punkten av 
denna artiikel angiven egendom, är fritagen 
från sikrutt i den andra avtalsslutande staten. 

Artikel 14 
1. Inkomst, som person med hemvisrt i en 

avtalsslutande strut förvärvar genom utövande 
av fritt yrke efler annan därmed jämförlig 
självständig verksamher, beskattas endast i 
denna avtalsslutande 1s1tat om han icke i de:n 
andra, avtalsslutande staten har en stadigvaran
de anordning, •som regelmässigt står till hans 
förfogande för utövandet av verksamheten. 
Om han har en sådan stadigvarande anord
ning, får inkomsten beskattas i denna andra 
mvtalsslutande stat men endast den del därav 
som är hänförlig till denna stadigvarande an
ordning. 
... 2. ~tt:ycket "fritt yrke" inbegriper särskilt 

s1älvstandig veitenskaplig, Etterär och konstnär
Jlg. verksamhet, uppfostrings- och undervis
rungsverksaroliet samt sådan självständig verk
samJ~et som _utövas av läkare, advokater, in
~~lorer, arkhekter, tandläkare och revisorer. 

Artikel 15 
Om icke bestämmelserna i artiklarna 16 

och 21 förnnleder anna:t, beskatta!~ 
!lhrn.rlAn och andra liknande ersättning-

person med hemvist i en avtalsslu-
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part of the business property of a permanent 
establishment which an enterprise of a Con
tracting State has in the other Contracting 
State or of any property, other than immovable 
property, pertaining to a fixed base available 
to a resident of a Contracting State in the 
other Contracting State for the purpose of 
performing professional services, including such 
gains from the alienation of such a permanent 
establishment ( alone or together with the 
whole enterprise) or of such a fixed base, may 
be taxed in that other Contracting State. How
ever, gains derived by a resident of a Con
tracting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic and 
any property, other than immovable property, 
pertaining to the operation of such ships or 
aircraft shall be exempt from tax of the other 
Contracting State. 

3. Gains derived by a resident of a Con
tracting State from the alienation of any pro
peNy other than those mentioned in the pro
visions of paragraph 6 of Article 12 and the 
preceding paragraphs of this Article shall be 
exempt from tax of the other Contracting 
State. 

Article 14 
1. Income derived by a resident of a Con

tracting State in respect of prorfessional 'ser
vices or other independent · activities of a 
similar character shall be taxable only in that 
Contracting State un:less he has a fixed base 
regularly available to him in the other Con
tracting State for the purpose of performing 
his activities. If he has such a fixed base, the 
income may be taxed in that other Contract
ing State but only so much of it as is ruttri
butable to that fixed base. 

2. The term "professional s·ervices" inclu" 
des, especially, independent scientific, literary, 
artistic, educational or iteaching activities as 
well as the independent 8ctivities of physicians, 
lawyers, engineers, architects, dentists and 
accountants. 

Article 15 
1. Subject to the provisions of Articles 16, 

18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an em-
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tande stat uppbär genom anställning, endast i 
denna avtalssluta1nde stat, såvida icke arbetet 
uibföres i den andra avtalsslutande staten. Om 
arbetet utföres i denna andra stat, får ersätt
ning som uppbäres för arbetet beskattas där. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1 beskatitas ersättning, som person med hem
vist 'i en avtalsslutande stat uppbär för arbete 
som utföres i den andra avtalsis:lutande sta
ten, endast i den förstnämnda :wtalssbtande 
staten, om: 

a) mottagaren vistas i denna andra avtals
slutande stat under tidrymd ,eller tidrymder, 
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar 
under kalenderåret i fråga; 

b) ersättningen betalas av eller på upp
drag av arbetsgivare, som ej har hemvist i 
denna andra avtalsslutande stat; och 

c) ersät,tningen ej såsom omkostnad belas
tar fast drilitställe eller stadigvarande anord
ning, som arbetsgivaren har i denna andra 
avtalsslutande stat. 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser 
i de:ooa artikel ,får ersättning för pet!sonligt 
arbete, som utföres ombord på fartyg eller 
luftfartyg i internationell trafik som utövas av 
företag i en avtalsslutande stat, beskattas i 
denna avtalsslutande stat. 

Artikel 16 
Ersättning, som person med hemvist i en 

avtalssfotande stat uppbär i egenskap av med
lem i styrelse eller annat förvaltningsorgan 'i 
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande 
sta:ten, får beskattas i denna andra avtalsslu
tande stat. 

Artikel 17 
1. Utan hinder av bestämmelserna i artik

larna 14 och 15 får inkoms't, som offentligt 
uppträdande personer, såsom teater- och film
skådespelare, radio- eller televisionsartister och 
musiker ävensom idrottsmän förvärvar genom 
den verksamhet de personligen utöver i denna 
egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat 
där verksamheten utövas. 

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i 
detta avtal får inkomst, som företag i en av
talsslutande stat uppbär genom att i den andra 
avtalsslutande staten tillhandahålla i punkt 1 av 
denna artikel avsedd offentligt uppträdande 
persons eller iddrottsmens tjänster, beskattas i 
den sistnämnda avtalsslutande staten. 

ployment shall be taxable only in th~t Con
tracting State unless the employment 1s exer
cised in the other Contracting State. If the 
employment is so exer~ised, such remuner~.
tion as is derived theretrom may be taxed m 
thait other Gontracting State. 

2. Notwithstanding the provisions of pa
ragraph 1, remuneration derived by a residen.t 
of a Contracting State in respect of an em~ 
pfoymen't exercised in ,the 01ther Contracting 
State shall be taxable only in the first-men~ 
tioned Contracting State if: 

a) the recipient is present in that other 
Contracting State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in the ca
Jendar year concerned; 

b) the remuneration is paid by, or on be
half of, an employer who is na.t a resident of 
that other Contracti:ng State; and 

c) the remuneration is not borne by a per
manent establishment or a fixed base which 
the employer has in that other Contracting 
State. 

3. N otwithstand1ng the preceding provisi: 
ons of this Article, remuneration in respect . 
of an employme1nt exercised aboard a ship or 
aircraft operated in in:l'ernational traffic by an 
enterprise of ,a Contracting Staite may be 
taxed in that Contracting State. 

Article 16 
Remuneration derived by a resident of a 

Contracting State in his 1::apacity as a member 
of the board of directors of a company which 
is a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other Contracting State. 

Aricle 17 
1. Notwithstanding the provisions of Ar

tides 14 and 15. inca.'ne derived by public 
envertainers, such. as theatre, motion picture, 
radio or television artistes, and musicians, and 
by athletes, from their personal activities as 
such may be taxed in the Contracting State 
in which these activities are exercised. 

2. Notwithstanding any provisions of this 
Convention, where the services of . a public 
entertainer or an athlete mentioned in para
graph 1 are provided in a Crnntracting State 
by an ·enterprise of :the other Contracting 
State, the profits derived from providing those 
services by such enterprise may be ta:xced in 
the first-mentioned Contracting State. 

Artikel 18 
Om icke bestämmelserna i punkt 1 av ar-

19 föranleder annat beskattas pension 
annan liknande ersättning, som i anled
av tidigare anställning, utbetalas till per

son med hemvist i en avtalsslutande stat, 
denna avtalsslutande stat. 

Artikel 19 
1. Ersättning, där1 inbegripna pensioner, 

11om utbetalas av, eller från fonder, till vilka 
erlägges av, en avtalsslutande s·tat eller 

myndigheter till en fysisk person 
grund av tjänster som utförts för denna 

avtalsslutande stat eller lokala myndighet vid 
handhavande av offentligt uppdrag får beskat
tas 1 denna avtalsslutande stat. Sådan ersätt
ning beskattas endast i denna avtalsslutande 
stat, om mottagaren är medborgare i denna 
avtalsslutande stat. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 
18 tillämpas på ersättning eller pension, 

som utbetalas på grund av tjänster utförda i 
samband med affärsverksamhet som ~ vinst

bedrives av en avtalsslutande stat eller 
kala myndighet. 

3. I denna artikel inbegriper utrycket "en 
avtalsslutande stat": 

a) beträffande Japan: varje organisation, 
vats kapital helt äges av japanska regeringe!l, 
och Japans Bank; 

b) beträffande Finland: varje offentlig orga
nisation eller inrättning, Finlands Bank och 
folkpensionsanstalten. 

4. Bestämmelserna i artikel 1 inskränker 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 

Artikel 20 
L. Professor eller lärare, som 'tillfälligt vis-

1 en avtalsslutande stat under en tidrymd 
överstigande två år för att meddela under

eller bedriva forskning vid universitet, 
skola eller annan undervisningsanstalt 

oln har eller omedelbart före vistelsen i 
hade hemvist 1 den andra avtalsslutancl-:: 

beska:ttas endast i denna andra avtals-
e stat fö~ e!sättning som han uppbär 

:::nderv1smng eller forskning. 
tammelserna i punkt 1 tillämpas icke 

t av ~orskning, om forskningen b::::
dsakhgen till viss persons eller vissa 

enskilda nytta. 
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Article 18 
Subject to the provisions of paragraph 1 of 

Article 19, pensions and other similar remune
ration paid 'tO a resident of a Contracting State 
in consideration of past ·employment shall be 
taxable only in that Contracting State. 

Article 19 
1. Remuneration, including pensions, paid 

by, Dr out of funds to which contributions 
are made by, a Contracting StMe or a local 
authority thereof to any individual in respect 
of services rendered to that Contracting State 
or local authority in the discharge of functions 
of a governmental nature may be taxed in that 
Contrating State. Such remuneration shall be 
taxable only in that Contracting State if the 
recipient is a national of that Contracting 
State. 

2. The provisions of Articles 15, 16, 17 
and 18 shall apply to remuneration or pen
sions in respect of services rendered in con
nection with any business carried on by a 
Contrating State or a local authority thereof 
for the purpose of profits. 

3. For the purposes of this Article, the 
term "Contracting State" includes: 

a) in respect of Japan: any organisation the 
capital of which is wholly owned by the 
Governement of Japan and the Bank of Japan; 

b) in respect of Finland: any organisation 
or institution of a governmental nature, the 
Bank of Finland and the National Pensions 
Institute. 

4. The application of the provisions of this 
Article shall not be limited by the provisions 
of Article 1. 

Article 20 
1. A professor or teacher who makes a 

temporary visit to a Contracting State for a 
period not exceeding 'two years for the pur
pose of teaching or conducting research at a 
university, college, school or other educational 
institution, and who is, or immediately before 
such visit was, a resident of the other Contract
ing State shall be taxable only in that other 
Contracting State in respect of remuneration 
for such teaching or research. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply to income from research if such research 
is undertaken primarily for the private benefit 
of a specific person or persons. 
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Artikel 21 
Belopp eller inkomst som studerande eller 

affärs- eller hantverkspraktikant, som vistats i 
en andra avtalsslutande stat uteslutande för sin 
undervisning eller utbildning och som har 
eller omedelbart före vistelsen i fråga hade 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, er
håller för sitt uppehälle, sin undervisning eller 
utbildning, är undantagna från skatt i den 
förstnämnda staten, under förutsättning att 
beloppen betalas till honom från källor utan
för denna förstnämnda avtalsslutande stat eller 
att inkomsten, icke överntigande 2 000 Förenta 
Staternas dollar eller motsvarande belopp i 
finska mark eller japanska jen under något 
kalenderår, erhållits för personliga tjänster som 
han utfört i denna förstnämnda avtalsslutande 
stat. 

Artikel 22 
Inkomst som en person med hemvist i en 

aV'talsslutande stat uppbär och som icke ut
tryckligen nämnts i föregående artiklar av detta 
avtal beskattas endast i denna avtalsslutande 
stat. 

Artikel 23 
1. Om icke den japanska lagstiftningen rö

rande avräkning från japansk skatt av skatt 
som utgår il varje annat land än Japan för
anleder annat, skall den finska skatten på in
komst som uppburit ,i Finland avräknas från 
den japanska skatt som utgår på denna in
komst. Om sådan inkomst utgöres av dividend 
som bolag med hemvist i Finland betalat till 
bolag med hemvist i Japan och om det sist
nämnda bolaget äger minst 25 procent an
tingen av de röstberättigade aktierna il det ut
betalande bolaget eller av det totala antalet 
aktier som detta bolag utfärdat, skall vid av
räkningen beaktas den finska skatt som detta 
bolag är skyldigt att betala på grund av sin in
komst. 

2. Om person med hemvist i Finland upp
bär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta 
avtal får beskattas i Japan, skall Finland, så
vida icke bestämmelserna 1 punkt 3 föranleder 
annat, från den skatt som utgår på inkomst 
medge avdrag med den del av inkomstskattten 
som belöper på den inkomst som uppburits 
från Japan. 

3. Om person med hemvist ,i Finland upp
bär inkomst, som enligt bestämmelserna i ar
tiklarna 10, 11 och 12 får beskattas i Japan, 

Article 21 
Payments or income received for the pur

pose of this maintenance, education or training 
by as student or bussiness apprentice who is 
present in a Contracting State solely for the 
purpose of his education ot ttaining and who 
is, or immediately before being so present was,. 
a resident of the other Contracting State shall 
be exempt from tax of the first-mentioned 
Contracting State, provided that such payments 
are made to him from outside that first
mentionecl Contracting State or that such in
come is received in respect of his personal 
services performed in that fitst-mentioned Con~ 
tracting State in an amount not in excess of 
2 000 Unitecl States dollars or its equivalent 
in Finnish markkas or J apanese yen <luring 
any calender year. 

Article 22 
Items of income of a resiident of a Con'tract

ing State which are not expressly rnentioned 
in the foregoing Articles of this Convention 
shall be taxable only in that Contracting State .. 

Anicle 23 
1. Subject . to the laws of Japan regarding. 

the allow:mce a.s a credit .against Japanese tax 
of tax payable in any country other than 
Japan, Finnish tax payable in respect of 1n
come derived from Finland shall be allowed 
as a credit agains:t J apanese tax payahle in 
restiect of that income. Where such income is 
a dividend paid by a company resident in. 
Finland to a company resident in Japan which 
owns riot less than 25 per cent either of the 
voting shares of the company paying !the di
vidend or of the total shares issued by that 
company, the credit shall take into account 
Finnish tax payable by that company in respect 
of its income. 

2. Where a resident of Finland derives 
income which, in accordance with the pwvi
sfons of :this Conve:ntion, may be 1taxed in 
Japan, Finland shall, subject to the provisions 
of paragraph 3, allow as a deduction from 
the ,tax on inconie that part of the tax on 
income which is appropriate to the income 
derived from Japan. 

3. Where a resident of Finland derives 
income which, in accordance with the pro
visions of Articles 10, 11 and 12 may be 

·-··----··-------~---------~-----· 

från ·den skatt som utgår på 
denna persons inkomst avräkna ett belopp, 

den skatt som erlagts i Japan. 
Avräkninasbeloppet skall emellertid icke över-

" del av skatten, beräknad utan sådan 
som belöper på den inkomst som 

Japan. 
hinder av bestämmelserna i punkt 

är från bolag med hemvist i Japan 
bolag hemvist i Finland undantagen 
finsk skatt i den utsträckning detta skulle 

varit fallet enligt finsk skattelagstiftning, 
om utbetalaren och moNagaren hade haft 
hemvist i L J.J.uauu. 

Artikel 24 
1. Medborgare i ,en avtalsslutande stat skall 

andra avtalsslutande staten bli före
någon beskattning eller något därmed 

krav, som är av annat slag 
mer tyngande än den beskattning och där
sammanhängande krav som medborgarna i 

andra avtalsslutande stat är eller kan 
underkastade. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
i en avtalsslutande stat har i den andra 

staten, skall ii denna andra av
stat icke vara mindre fördelaktig 

än beskattningen av företag i denna andra av
talsslutande stat, som bedriver verksamhet av 
samma slag. 

Denna bestämmelse skall icke anses med
förpliktelse fot en avtalsslutande stat att 

personer med hemvist i den andra av
staten sådana personliga avdrag 

beskattningen, skattebefrielser eller skatte
på grund av civilstånd eller for
mat familj, som medges personer 
i den förstnämnda avtalsslutande 

i en avtalsslutande stat, vilkas 
helt delvis äges eller kontrolleras, 

indirekt, av en eller flera personer 
i den andra avtalsslutande staten, 

kke i den förstnämnda avtalsslutande 
staten bli föremål för någon beskattning eller 

sammanhängande krav, som är 
slag eller mer tyngande än den be
o~h därmed sammanhängande krav 
hknande företag i denna förstnämn-

stat är eller kan bli underkas-

artikel avser uttrycket "beskatt
av varje slag och beskaffenhet. 
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taxed in Japan, Finland shall allow as a de
duction from tbe tax on the inco1tne of that 
petson an amount equal to the tax paid lin 
Japan. Such deduction shall not, however, 
exceed that part of the tax, as computed be
fore the deduction is given, which 1s appro
priate to 1the 1ncome derived from Japan. 

4. Notwithstanding the provisions of para
graph 3, dividends paid by a company which 
is a resident of Jiapan to a company which 
is a resident of Finland shaJl be exempt from 
Finnish tax to the extent as would have been 
the cas'e under Finnish taxation laws if both 
the payer and the recipient had been residents 
of Finland. 

Article 24 
1. The nationals of a Contracting State 

shall not be subjected in the other Contract
ing State to any taxation or any requirement 
connected therewith which is oher or more 
burdensome than :the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other 
Contracting State in the 'Same drcumstances 
are or may be subjected. 

2. The taxation on a permanent 1e'stablish
ment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall 
not be less favourahly levied in that other 
Contracting State than the taxation levied on 
enterprises of that other Contracting State 
carrying on the same activities. 

This provision shall not be construed as 
obliging ,a Contracting State to grant to resi
dents of the otlwr Contracting State @y per
sonal allowances, reliefs and reductions for 
taxation purposes on account of civil status 
or family responsibilities which it grants to 
its own residents. 

3. Enterprises of a Contracting State, the 
capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly, by o!ne 
or more residents of the other Oontraoting 
State, shall not be subjected ~n the first-men
tioned Contracting State to any ,taxation or 
any requirement connected therewith which 
is other or more burdensome than the taxa
tioln and connected requirements to which 
other similar enterprises of that first-mentio
ned Contracting State are or may be subjected. 

4. In this Article the term "taxation" 
means taxes of every kind and description. 
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5. Bestämmelserna i artikel 1 inskränker 
icke tillämpningen av bestämmelserna i denna 
artikel. 

Artikel 25 
1. Om person med hemvist i en avtalsslu

tande stat gör gällande, att i en avtalsslutande 
stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, 
som för honom medfört eller kommer att med
föra en mot detta avtal stridande beskattning, 
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att 
använda sig av de rättsmedel som finns i 
dessa avtalsslutande staters rättsordning, göra 
framställning 1 saken hos den behöriga myn
digheten i den avtalsslutande stat där han har 
hemvist. 

2. Om denna behöriga myndighet finner 
framställningen grundad men icke själv kan 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndighe
ten i den andra avtalsslutande staten i syfte 
att undvika en mot detta avtal stridande be
skattning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig över
enskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi
velsmål som uppkommer rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal. De kan 
även överlägga för att undanröja dubbelbeskatt
ning i sådana fall som ej omfattas av detta 
avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att träffa överenskommelse i 
de fall som angivhs i föregående punkter. 

Artikel 26 
1. De behöriga myndigheterna i de avtals

slutande staterna skall utbyta 'sådana upp
lysningar som är nödvändiga för att verkställa 
detta avtal och den interna lagstiftningen i 
de avtalsslutande istaterna i fråga 'Om de skat
ter 'Som avses i detta avtal, såvida den be
skattrung som verks.tälles på grund av denna 
lagstiftning överensstämmer med de1tta avtaL 
De sålunda utbytta . upplysningar;1a ~skall be
handlas såsom hemliga och .får icke yppas för 
andra personer e1Ier myndigheter än dem som 
har till uppgift att fasts,tälla eller uppbära de 
skattfä som avses i detta avtal. 

2. Bes,tämmelserna i punkt 1 skall i intet 
fall anses medföra förpliktelse för en avtals
slutande stat att: 

5. The applica tion of ,the provisions of this 
Article shall not be limited by the provisions 
of Article 1. 

Article 25 
1. Where a resident of a Contracting State 

considers that the actions of one or both of 
the Contracting States result or will result for , 
him in taxa:tion nut in accordance with this 
Convention, he may, notwithstanding the re
medies provided by the laws of those Contract
ing States, present his case to the competent 
authority of the Con:tracting State of which 
he is a resident. · 

2. The competent authority shall endeavour, 
if the objection ,appears to it to be justified 
and if it is not ·hself able to arrive at a11 
appropriate solution, ito resolve that case by 
mutual agreement with the competent authori
ty of the other Contracting State,. with a 
view to the avoidance of taxation ndt in ac
cordance with this Convention. 

3. The competent authorities of the Con
tracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as ito the interpretati.on or application 
of this Convention. They may ,also consult 
together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in this Convention. 

4. The competent authorities of the Con
tracting St~tes may communicate with each 
directly for the purpose of reaching an agrec
ment in the sense of the preceding paragraphs. 

Article 26 
1. The competent authorities of the Con

tracting States shall exchange such information 
as is necessary for the carrying out of this' 
Convention and of the domestic laws of the 
Contracting States concerning taxes covered by 
this Convention insofar as ithe taxation there
under is in accordance with this Convention. 
Any information so exchanged shall be treated 
as secret and shall not be disclosed to any 
persons or authorities other than those con
cerned with the assessment or collection of 
the taxes which are the subject of this Con
vention. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation: 

.a) vidtaga ~ör~1altnrngsåt~~rdc;r,. som ayvi~ 
ker ifrån fagstittnmg eller fodrvaltnm~sp1rax1sd1 denna stat eller i den an ra avtalss utan e 

staten; 
b) lämna uppgifter röra1~de ensl~ild~eter, 

som icke kan erhållas enhgt lagstiftnmgen 
genom sedvanligt förva:ltningsförfarande 

i stat eller i den andra avtalsslutande 
S'tiiten; eller 

c) lämna upplysningar, som skul1e yppa af
färshemlighet, industri-, handels- elJer yrlkes

eller i näringsverksamhet nyt,tjat 
eller upplysningar, vilkas yppan

strida mot den allmänna ordningen. 

Artikel 27 
1. Envar av de avtalsslutande staterna skall 

sträva till a1lt 'indriva sådana av den andra 
avtalsslutande staten påförda skatter, vilkas 
indrivande säkerställer at1t skattebefrielse eller 
nedsallt skattesats som denna andra avtah:slu-

'Stat medger enligt detta avtal icke åt
njutes av personer som icke är berättigade 
till sådana förmåner. Den avtalsslutande s1tat 
som ve:tibtäller sådan 1ndrivning av skatt är 
gentemot den andra avtalsslutande staten an

de sålunda indrivna beloppen. 
2. Bestämmelserna i punkt 1 skall i inte1t 

fall anses medföra förpliktelse för en avtals
s.1utande stat att vidtaga förvaltningsåtgärder, 

avviker från bestämmelserna eller praxis 
i avtals'sbtande stat som verkställer in
drivningen av skatt eller som ,skulle .s.trida 
mot den ,allmänna ordningen i denna avtals
slutande stat. 

Artikel 28 
Bestämmelserna i detta avtal påverkar icke 

privilegier i beskattningshänseende, som 
folkrättens allmänna regler eller bestäm
i särsikilda överenskommelser tillkom

mer diplomatiska eller konsulära tjänsitemän. 

Artikel 29 
1" Detta avtal skall ratificeras och ratifika

tiooshandlingarna skall utväxlas i Tokio sna
rast 

.. . avtal 1träder i haft trettio dagar 
.u::vaxhn~en av ratifikationshandlingarna 

tillampas 1 båda avtalsslutande staterna i 
om. mkomst för varje skatteår som bör-
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a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws or the administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

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

c) to supply information which would dis
close any trade, business, industrial, com
merdal or professional secret or trade process, 
or information, the disclosure of which would 
be contrary to public policy. 

Artily 27 
1. Each of 1the Contracting States shall 

endeavour to collect such taxes imposed by 
the other Contrating State as will ensure that 
any exemption or reduced rnte of tax granted 
under this Covention by <that other Contracting 
State shall not be enjoyed by persons not 
entitled to such benefits. The Contracting State 
making such collections shall be responsible to 
the other Contracting State for the sums thus 
collected. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 be construed so as to :impose upon 
either of the Contracting States the obligation 
to carry out administrative measures at vari
ance with the regulations and practices of the 
Contracting State endeavouring to collect the 
tax or which w::iuld be contrary to the public 
policy of that Contracting State. 

Article 28 
Nothing in this Convention shall affect the 

fiscal privileges iof diplomatic or consuJar 
officials under the general rules of interna
tional fow or under the provisions of special 
agreements. 

Article 29 
1. This Convention shall be ratified and 

the instruments of ratification shall be ex
changed at Tokyo as soon as possible. 

2. This Convention shall enter into force 
011 the thirtie:th day after the date of the 
exchange of instruments of ratification 1and 
shaU be applicable in both Contracting States 
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jar den försrt:a januari eller senare deit ka1ender
år under vi~ket detta avtal träder i kraft. 

Artikel 30 
Detta aV1tal förblir i kraft under obestämd 

tid, men ·envar av de a:vtalsslutande s,t.aterna 
kan, ~enast den trettiollldc juni under ett ka
lenderår som börjar efter utgången av en 1tid
rymd av fem år från dagen för avtalets ikraft
trädande, på diplomatisk väg .skrifrligen upp
säga avtalet hos den andra avtalsslutande 'sta
ten. I händehe av sådan upps~gn.ing upphör 
avta:let att gälJ.a i båda avtals.slutande staverna 
i fråga om inkomst för varje ska1tteår som 

. börjar den förs.ta januari eller senare det ka
lenderår som följer närmast efter det då upp
sägningen 1skedde. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade av sina 
respektive r1egeringar, undertecknat detta avtal. 

Uppgjort i Helsingfors den 29 februari 1972 
i två exemplar på engelska ·språket. 

För Repub1ikoo Finland: 

Richard Tötterman 

För Japan: 
Shigeru fonura 

as respects income for any taxable year be
gmning on or af ter the firsit day of J anuaty 
in the calendar vear in which this Conventioili 
e:nters inta force. 

Article 30 
This Gonvention shall continue in effect 

indefinitely hut either of the Contracting Sta". 
tes may, on or before the thirtieth day of June; 
in any calendar year beginning after the ex
piration of a period of five years from the 
dat·e of 1ts ·entry 1into force, give to rt:he other 
Contracting State, through the diplomatic 
channel, written notice of termination and,· 
in such ev.ent, 1this. Co1nvention shall cease tö 
be effective in both Contracting States a~ 
respect income for any taxable year beginning 
on or after the first day of J ainuary im. the 
calendar year next following that in which · 
the notice is given. 

In w1tnes.s whereof the undersigned, being 
duly authoris·ed thereto by rt:heir respeotive 
Governments, have signed this Convention . 

Done i,n duplicate at Helsiinki on February. 
29, 1972 in the English language. 

For the Repuiblic of Finl~nd: 

Richard T öttennan 

For Ja1'>an: 
Shigeru Iimura 

Helsingfors den 29 februari 1972. 

Herr Charge d'Affaires a.i., 

Jag har äran hänvisa till det i dag mellan 
Republiken Finland och Japan undertecknade 
avtalet för undvikande av dubbelbeska!ttning 
och förhindrande av kringgående av skatt be-

. ·. träffande s!katter på inkomst, och bekräfta på 
Republiken Firrland regerings vägnair att mel
lan båda regeringarna överenskommits 'om föl
jande: 

Vid avgörande en1igt punkt 2 :w art1kel 4 i 
avtalet genom ömsesidig överenskommelse 
ställningen for fysisk person som har hem
visit i båda avtalsslutande 'Staterna, skall i be
aktande tagas reglerna i punkt 2 av art~kel 4 
i utkasuet till avtal för undvikande av dubbel
besikaittning beträffande skatter på inkomst och 
förmögenhet, som Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling antagit år 
1963. 

Jag har vidare äran be Eder bekräfta att 
Eder 1regering samtycker till vad ovan fram
förts. 

. .. Jag begagn_ar detta tillfälle att upprepa for
- sakran om m111 utmärkta högaktning. 

Richard T ötterman 
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Helsinki, February 29, 1972 

Sir, 

I have the honour to ·tefer to the Conve:n
tion betweer;i the Republic of Finland an Japan 
for the A vo1dance of Dou:ble T axation and the 
Preve!nrion of Fisca!l . Evasion with respect to 
Taxes on Income which was s.ignad today and 
to confirm, on ibeha:Lf of the Government of 
the Republic oJ Finland, the fol1owing under
standings reached between 1the two Govern
ments: 

. In determ1ning, under paragraph 2 of Ar
t1cle 4 of the Convention, by mutuaJ agree
ment of the status of '.1:11 individual who <is a 
r~sident of iboth Contracting States, considera
tron ·shaill be taken of the rules as set out in 
paragraph 2 of Artiole 4 of the Draft Conven
tion for ,the A voidance of Double Ta}Gation 
with resp~ct to Taxes on Income :md Caipital, 
adopted l11 1963 by the OrgaJnisation for 
Economic Cooperatiion and Development. 

I have further the honour to reques1t you 
to be good enough to oonfirm the foregoing 
undets.tandings on behalf of your Govern
ment . 

I avail myself of this opportunity to extend 
to you, Sir, the assurance of my high consi
deration. 

Richard T ötterman 



24 

Helsingfors den 29 februari 1972. 

Herr Statssekreterare, 

Jag har äran erkänna mottagandet av Eder 
11'ot denna dag av följande lydelse: 

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

Jag har vidare äran bekräfta . på mhli rege
rings vägnar, att Japans regermg samtycker 
till vad ovan framförts. 

Jag begagnar detta tillfälle att upprepa för
säkran om min mest utmärkta högaktning. 

S higeru 1 i mura 

Helsinki, February 29, 1972 

Sir, 

I have the honour to aoknowledge ~he 
rece~pt of yom Note of today's date which 
reads as foHows: 

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

I have further the honour to confirm on 
behalf of my Government that the foregoing 
is also the understanding of the Government 
of Japan. . . • 

I avail myself of this opp~rtum:y.1 to , extend 
to you Sir the assurance 01 my 111ghest con
sideration. ' "\ 

Shigeru I i mura 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Japanin kanssa tulon kak
sinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

T aloudellis-en kanssakäymisen J apanin ik:ans
sa kehittyessä on kaks~erta~sen .. v.~ro1tukser:
es täminen tullut ajan:kohta~sd{Sl. Taman vuoks1 
ryhdyttiin Japanin ja . Suome~~ '.'!tlisiin ".er~,s~: 
pimusneuvotteluihin, JOt~rn kaytun Helsmg1ssa 
21-25. 9. 1970 ja Tokiossa 24-28. 5. 1971. 
Neuvottelujen pääty1ttyä allekirjoiteittiin vero
sopimus He:lsingissä 29 . 2. 1972. 

Neuvattelut käytiin Japanin laatiman s!opi
musJuonnoksen pohjaJta. Koska kumpikin so
pimu'svaltfo on TaJoudelhsen Y?,~eistyön ja ke: 
hityksen järjeSitön ( OECD) 1asen, on uus1 
verosopimus råkenteeltaan ja sisällö1tään oJen
naises,ti ma:initUt11 järjestön laatiman verosopi
musma1lin mukainen. Siten se on pääosilta:an 
samaruainen ikuin Suomen viime ailmina te!ke
mät rmuut verosopimukset. 

Verosopimu's voida:an jakaa sisällön osalta 
seuraavasti: 1) sopimuksen sove1tamisala (ar
til<lait 1ja2); 2) määritelmät (artildat 3- 5); 
verottarnisoikeuden. jabmtuminen ( artiildat 6 
-22 ) ; kaksinkertaisen verotuksen estämisme
netitely ( artH<la 23); erityismääräykset (ar
tiklat 24-28); sopimuksen voimaanitulo (al'
tikla 29) ja sopimuksen päättyminen. ( artil<la 
30). ' 

Verosopimu!ksen niissä kohdissa, jotka kos
kevat verottamisuik.euden jakautumista sopi
musvaltioiden kesken tulolajien ryhmittelyn 
pohjalta ( artil<lat 6-22), on kolme erilaista 
ratkaisumallia. Ensiksi kuuluu tiettyjen tulo
lajien verottamisoifoe:us yksinomaisesti toiselle 
sopimusvaltiolle. Siteri 8 artiklan 1 kohdan 
mukaan · kansa:invhlisen laivaliikenteen voiWsta 
veroltetaan vain siinä valtiossa missä tällaista 
laivaliikennettä harjoittava y6tys 'on. Toiseksi 
lähdevaltio voi ensisijaisesti vernttaa toisessa 
sopimus,valtiossa asuvaa verovelvollista 1eräiden 
tulolajien osalta, 1a verovelvollisen asuinval
tion . asiana. on. tällC1>in ryhtyä toimenpiteisiin 
kaks1nkettaisen verotulcsen estämiseksi. Tähän 
ry~ään kuuluvat esimerkiksi sopimulrnen 6 
artiklan 1 kohdassa mainitut kiinteistötulot. 
Kolm~nneksi muutan1ien . tulolaj·ien osalta läh
devaltion ensisijafuen verotusoikeus on rajoi
tettu sopi1?uksessa määrättyyn enii'll!Iläismää-
rään. Sell · · · amen ra101tus on muw1 muassa so-
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pimuksen 10 artil<las::ia, joika koskee osinko
tuloj en verottamis'Oikeuden j akautumi'sta. 

Sopimuksen sovdtamisalaa koskevien mää
räysten mu'kaan sitä sovelletaan jommassakum
mas·sa 1tai kurnmassiakin sopimusvaltiossa asu
viin henkilöihin ( artikla 1). Tästä huolimatta 
tllottuvåt .syrjin:tää koskevat määräykset ( 24 
artrl<la) myös sellaisiin sopimus.valtion kansa
bisi,in, joclrn eivät asu kummass,akaan s·opi
mus.valtios·sa. 

Suomen osalta s'opinms ikoskee valtion ,tulo
veroa, kunna1Lisve11oa, kirkollisveroa ja meri
miesveroa sekä J apanin osalta tuloveroa, yh
tiöverna ja paikallisia asukasveroja ( artilda 2). 
Viimeksimainitui': ovat prefoktuurin asu'kasve
rot ( "prefectur;tl inha:bitant taxes") ja kun
:nalliset aisulkas•verot ( "municipal inhabiitant 
taxes"). Nämä verot kannetaan osaksi kiin:teä
määräisenä ikultakin vewvelvollise:lta, muitta 
myös osittain progres.siivisena tulovernna. Yri
tysveroa ( "enterprise tax") kan:netaan yhteen
liittywiltä, joitka harjoittavait Jiiketoimintaa ja 
j oilla on llsäksi J apanissa toimisto tai liilce
paikka 1sekä fyy~ihlisiltä henkilöiltä, jotka har
joittavat J apanim verolainsäädännössä yksiilöi
tyä liiketoimintaa ( esi1n. · tu:klm- 'tai vähittäis
kauppaa) tai ammattia. Yritysvero, jota kan
neitaan osaksi rnuiden verotusperusteiden kuin 
tulojen nD1alla, on snpimulcsen piirissä ainoas
taan meri- ja ilmakuljetuks.ia koskevan artil<lan 
osa.ha. V erosopimus koskee Suomen omaisuu's
veroa vain 8 artiklassa tarkoitetuissa tapauk
sissa. J apanissa ei ole omaisuus.veroa. 

Verosopimuksen 24 artiklan 4 kohdan syr
jintäkielto lmskee kaikenlaatuisia ja siis välil
lis.iäldn veroja, eikä ainoastaan sopimuksen so
vdtamisaJaa määdaelevässä 2 artiklassa mai
nittuja veroja. 

Tärkeimpien yleismääritelmien joukkoon on 
3 artil<laan otettu kansalaisen määritelmä, mi
kä muissa sopimuksissa on oUut syrjintäkieltoa 
koskevassa artiklassa. J apanin kanssa tehdyssä 
verosonimuksessa on muitakin ·tähän rinna!sitet
tavia ·teknillisiä muubobia verrattuna OECD:n 
verosopimusmalliin. 

Veroituksdlista kotipaikkaa koskevien mää
räysten ( 4 arti:kla) mukaan ratkaistaan kumpi 
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Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 1972 

Herra Valtiosihteeri, 

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanotta
neeni tänään päivätyn noottinne, joka kuuluu 
seuraa vas ti: 

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

Minulla on edelleen kunnia va~vistaa hall~~ 
tukseni puolesta, että Japanin halhtus on yhta 
mieltä edellä olevasta. 

Käytän tätä tilaisuutta uudistaakseni Teille 
korkeimman kunnioitukseni vaktmtuksen. 

Shigeru Iimur,1 

Helsinki, February 29; 1972 

Sir, 

I have the honour to acknowledge the 
receipt of your Note of today's . da:te which 
reads as foJlows : 

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

I have further the honour to confirm _on 
behalf of my Government that the foregomg 
is also the understanding of the Government 
of Japan. 

I avail myself of this opportunity. to extend 
to you, Sir, the assurance of my h1ghest con
sideration. 

Shigeru Iimura 

Regeringens propos1t10n till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Japan för förhindrande av 
dubbelbeskattning av inkomst samt kringgående av skatt. 

Då de ·ekonomiska relationerna med Japan 
utvecklas har det bliv~t aktuellt att förhindra 
dUJbbelbes.kattning. Av denna orsak inleddes 
underhand!lingar om skatteavtal me1lan Japan 
och Finfancl; ·vilka fördes i Helsingfors 21-
25. 9. 1970 och i Tokio 24- 28. 5. 1971 . Ef
ter det abt und.erhandlingarna s1lutförts under
tedknades ·etit skatteavtal i Helsingfors. 29. 2. 
1972. . 

Förhandlingarna fördes på grundval av ett 
av Japan · uppgjort utkast till avtal. Emedan 
båda avtalssluitande stater är medlemmar av 
organisationen för ekonomiskt samarbeite och 
Uitvedkling ( OECD), öve11ensstämmer det nya 
sikatteavta1et till sin uppbyggnad och s1tt ·inne
håihl i väsentlig grad med det modeHavtal, som 
har uppgjotits av nämnda organisation. Avtalet 
är .sålUJ11da till sina huvuddrag likadant som 
andra . 1skat1teav.tal som Finland har •slutit på 
senasit~ tid. 

Skatteavtalet ikan med hänsyn till sitit inne
håll indelas som följer: 1 ) avtalets ti1lämp
ningsområde ( artiklainna · 1 och 2); 2) defini
tioner ,( a11tikllarna 3-5); 3) beskattningsrät
tens.fördelning ( artilkl:arna 6- 22); förfarande 
för •att fQ_rhindra dubbelbesrkattning (artikel 
23 ) ; särskilda fore.sikrifter (artiklarna 24-
28); avtalets ikraftträdande (artikel 29) och 
avitalets upphörande (.artikel 30). 

De · pun!kiter av 1ska.t.teavtalet, vilka angår be
ska ttningsrättens fördelning mellan de avtals
slutande .staterna på gruriclva1 av indelning en
lingt inkomsrt:ens · '.art (artiklarna 6-22) .ffine
håiler tre olika 1IlodeHösningar. För det' föi;s.ta 
tillkommer rätten att beskatta vis.sa slags in
komster uteslutande den ena avtalsslutande 
.sta:ten. Enligt artikel 8 punkt 1 beskattas så
lunda inkainst av interna.tione11 sjöfart endaSJt 
1. den stat, ·inom vilken det företag befinner 

· sig, 1som driver dyliik .sjöfart. För det .andra 
kan i frä.ri}sta rummet . den stwt, från viliken in
komst härrör, för vissa s1ags i:nkomsiter be
skaiuta skatttskyldig som är bosatt i den andra 
avtals?lu~ande staten. Härvid åligger det den 
s~at, 1 vhlken den skattskyldiga är bosatt, att 
vidtaga åtgärder för aitt förhindra dubbelbe
skattning. Toill dt"nna grupp hör t. ex. i artikel 
6 Punkt 1 nämnda inkomster av fastighet. För 
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det tredje är i fråga om .somliga inkomster 
den s.ta:ts, från vilken inkomsit·en härrör, föcrsita
handsrätt till beskattning begränsad 1till ett i 
avtalet bestämt maximibelopp. En sådan be
gränsning ingår ibl.a. i avtalets antilkd 10, 
som ·rör fördelning av rätten ·att beska1ta di
vi:dendinkoms ter. 

Enligt bestämmelserna om avtalets tillämp
ningsområde tillämpas avtalet på personer som 
har sin hemvis·t i en eller ii båda av de avtals
slutande staterna (artikel 1). Trots detta ut
sträcker sig förbudet mot diskriminering ( arti
kel 24) till att omfatta även sådana avtalsslu
tande stats medborgare, som icke är bosatta i 
någondera av de avtalsslutande staterna. 

För iFinlands del berör avtalet statens in
kos·tskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt och sjö
mansskatt samt för Japans del inkomstskatt, 
bolagsskatt och lokala in:vånarskatter ( art1kel 
2). De sistnämnda är prefekturens invånarskat
ter ( "prefectural inhabitant taxes") och kom
munala invånarskatter ( "municipal inhabitant 
taxes"). Dessa skatter uppbäres delvis till ett 
fast belopp av varje skattskyldig men delvi> 
även såsom progressiv inkomstskatt. Företags
skatt ( "enterprise tax") uppbäres av samman
slutningar som utövar affärsverksamhet och 
som dessutom i Japan har byrå eller plats för 
affärsrörelse, samt av fysiska personer, som ut
övar affärsverksamhet eller yrke, som speci.fi
ceras i Japans skattelagstiftning ( t.ex . parti
eller minuthandel) . Företagsskatt, som delvis 
uppbäres på andra beskattningsgrunder än på 
inkomster, innefattas i detta avtal endast i 
den artikel, som berör ·sjö- och lufttransport. 
Avtalet gäller förmögenhetsskatt i Finland en
dast i de fall som avses i artikel 8. I Japan 
finns icke någon förmögenhetsskatt . 

Förbudet mot diskriminering i skatteavta
lets artikel 24 punkt 4 berör alla slags skatter 
och sålunda även indirekta skatter och icke 
endast ·skatterna i artikel 2, där avtalets till
lämpningsområde bestämmes . 

Bland de viktigaste allmänna definitionerna 
har i artikel 3 införts definitionen på med
borgare. Denna definition har i övriga avtal 
ingått i artikeln om förbud mot diskrimine
ring. I skatteavtalet med Japan finns även and-
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ra härmed likställda tekniska ändringar som 
framgår vid en jämförelse med OECD:s mo
dell för skatteavtal. 

Enligt bestämmelserna om skattetekniskt 
hemvist (artikel 4) avgöres, vilken avtalsslu
tande stat som erhåller rätt att beskatta en 
person för såväl inhemsk som uländsk inkomst, 
om han, enligt den nationella lagstiftningen i 
vardera avtalsslutande staten, på grund av att 
han har sitt hemvist i endera staten eller på 
annan därmed jämförbar grundval, är allmänt 
skattskyldig i den (även för utländsk inkomst). 
Vederbörande myndighet·er överneskommer i 
varje enskilt fall om beskattningsrätte1is för
delning, såframt orsaken till dubbelbeskattning 
är att fysisk person har hemvist i båda de av
talsslutande staterna ( s.k. dubbelboende). I 
andra fall tillkommer beskattningsrätten den 
stat, i v1lken företagets huvudkontor är belä
get. I samband med undertecknandet av skatte
avtalet har dessutom separat överenskommits, 
att frågan om fördelning av beskattningsrätten, 
som beror på fysisk persons dubbelboende, av
göres i enlighet med de principer som ingår i 
OECD:s modell för skatteavtal. 

I avtalet med Japan är begreppet fast drift
ställe (artikel 5) i främsta rummet avsett att 
begränsa beskatteningsrätten för den stat, från 
vilken inkomsten härrör, med avseende på be
skattningen av inkomst av rörelse. Sålunda er
håller den stat, från vilken inkomsten härrör, 
enligt huvudregeln i artikel 7, icke beskatt
ningsrätt till inkomst av företags affärsverk
samhet i den andra avtalsslutande staten, om 
icke inkomsten erhållits från nämnda företags 
fasta driftställe i den stat, från vilken ~n
komsten härrör. I Finlands interna lagstiftning 
·stadgas om fast dr1fts·tälle i 60 § beskattnings
lagen. I denna paragraf ävensom i 59, 61, 62 
och 65 §§ beskattningslagen stadgas, till vilken 
kommun kommunalskatt skall erläggas. Trots 
att det i beskattningslagen förekommande be
greppet fast driftställe har gemensamma drag 
med begreppet fast driftsställe i skatteavtalet 
med Japan, avviker dock väsentligen från detta. 
Begreppet plats, där särskilda anordningar vid
tagits, saknas sålunda i skatteavtalet med Ja
pan och icke heller beskattningslagens övriga 
tolkningar av fast driftställe är såsom sådana 
tillämpliga på de i skatteavtalet nämnda för
hållandena. 

I skatteavtalet med Japan anses såsom fast 
driftställe en sådan stadigvarande plats för af
färsverksamhet, där affärsrörelse drives helt 
eller delvis (artikel 5 punkt 1 ) . Såsom fast 
driftställe anses alltid sådana i artikel 5 punkt 

2 avsedda stadigvarande platser för affärsverk
samhet som platsen för företagets ledning eUer 
filial. I avtalets artikel 5 punkt 3 uppräknas 
de fall, som icke är fasta driftställen trots att 
de är s•tadigvarande platser för affärsverksam
het. En sådan plats är bl.a. en som upprätt
hålles enbart för inköp av varor. Samma arti
kel innehåller ytterligare bestämmelser 0111, 

när fysisk eller juridisk person anses såsom 
fast driftsställe för uppdragsgivare i den andra 
avtalsslutande staten (artikel 5 punkterna 4 
och 5). Artikel 5 punkt ·6 i avtalet innehåller 
en bestämmelse, enligt vilken ett bolag icke 
får betraktas såsom fast driftställe för ett annat 
bolag på den grund, att det övervakar det 
andra bolaget (eller tvärtom) eller att det ri
ver affärsverksamhet i den andra avtalsslutande 
staten antingen med användning av fast drift-
·ställe eller utan sådant. · 

Inkomst av fast egendom får beskattas i den 
avtalsslutande staot, där den fasta egendomen 
finns (artikel 6). I sådana fall förhindras 
dubbe1beskattnmg genom au den 1s-tat, där skat:". 
tebetalaren bor, vidtar i artikel 23 avsedda 
åtgärder, vilka behandlas i det följande. I 
enlighet med den avtalsslutande statens interna 
lagstiftning avgöres, vad som där är fast egen
dom. I fråga om fördelning av beskattnings
rätten mellan de avtalsslutande staterna be
traktas dock alltid såsom fast egendom sådan 
egendom, som nämnes i artikel 6 pun~t 2 b i 
avtalet. Fartyg och flygmaskiner är aldrig fast 
egendom (punkt 2 c) . 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett ut
slag angående tolkning av skatteavtalet med 
Danmark (HFD 1968 Il 501) ansett, att hy
resinkomst som erhållits på grundval av ägande
rätt till bostadsaktier, icke influtit från egen
dom, som enligt lagstiftningen i Finland är 
att anse såsom fast egendom. Delägares i bo
stadsaktiebolag rätt att besitta lägenhet i bo
laget tillhörig byggnad kunde ej hell.er anses 
såsom i nämnda skatteavtal avsedd nyttjande
rätt till fast ·egendom. Av denna orsak kunde 
ovan nämnda hyresinkomst ej heller anses så
som avkastning av nyttjanderätt till fast egen
dom. För den händelse man av detta rättsfall 
kan sluta sig till en tolkning, enligt vilken på 
grundval av OECD:s modell för skatteavtal, 
som till de delar det är fråga om ovan nämnda 
hyresinkomst är lika lydande med skatteavtalet 
med Danmark, denna inkomst icke kan anses 
vara inkomst av fastighet ens i det fall, att 
bostadsaktiebolag tillhörig byggnad bör anses 
såsom i 3 § inkomst- och förmögenhetsskatte
lagen avsedd fas·tighet, har artikel 6 punkt 3 

i skatteavtalet med Japan uppgjorts så, att den 
avviker från OECD:s modell för skatteavtal. 
Avsikten har varit att den hyresinkomst, som 
ägare av bostadsaktier eller därmed jämförbar;t 
aktier el~er andelar erhåller av lägenhet, be
skattas i den stat, från vilken inkomsten härrör, 
såvida den byggnad, där lägenheten finns, en
ligt nämnda stats interna lagstiftning är att 
betrakta såsom fastighet. Av denna orsak jäm
ställes enligt artikel 6 punkt 3 sådan inkomst 
med inkomst av fastighet och beskattas i den 

. stat, där lägenheten (fastigheten) finns. Be-
stämmelsen är- uppgjord med reciprocitet och 
gäller endast inkomst av hyresförhållanden som 
nämnes i attikel 6 punkt 3. 

Inkomst av rörelse beskattas enligt artikel 7 
endast i den stat, från vilken inkomsten härrör, 
om det företag som driver affärsverksamhet 
och har sitt hemvist i den andra avtalsslutande 
staten har fast driftställe i den stat från vilken 
1nko~sten härrör. Samma a~tikel innehåller 
bestämmelser till förhindrande av dubbel
beskattning i det fall, att de avtalsslutande sta
terna med stöd av sin ·interna lagstiftning 
skulle på olika sätt fastställa avkastningen av 
fast driftställe i förhållande till avkastningen 
av hela företaget. Fördelningen av avkastningen 
mellan företag och driftställe kan med stöd 
av skatteavtalet ske antingen genom en s.k. 
direkt metod, vid · vilken till utgångspunkt 
tages den. avkastning som framgår av balansen 
för det fasta driftstället (artikel 7 punkterna 2 
och 3 ) eHer genom en indirekt fördelnings
metod (artikel 7 punkt 4), enligt vi.lken före
tagets hela nettoavka~tning delas i en bestämd 
proportion mellan huvudkontor och det fasta 
driftstället enligt likartade grunder som i 61 § 
beskattningslagen är . stadgat. · 

Inlmmster av internationell sjö- och luftfart 
beska1ltas enligt antikel 8 endast i den stat, där 
för.etaget har rsitt hemvist . Dessutom är enligt 
artikel 8 · punkt 2 finskt företag, som driver 
ihterna1tionell sjö- och luftfant, i Japan befriat 
från företags.skatt. På motsvarande sätt är ja
pan:>kt företag befriat från formöaenhets.skatt 
i . Finland: . " 
· ~eskaiutiningen av · ·associerade fi;)retag kan 

enligt artikel 9 korrigeras, såvida i förhållan
det mellan dem överenskommits om eller fö
reslkrivits ravvikande villkor. 

Enligt. >Sikatteavtalet är huvudregeln den, ·a,tt 
b~s·'.rnttn111gen av dividend sker i den stat, där 
div1dendmottaga1•cm är hosa tt (artikel 1 O 
h~~t 1). ~en .. st~~, från. v~rnn dividenden 

1 
arror, har likval ratt att 1 kaUska:ut uppbära 
.~ % om dividendmottagaren är moderbolag 

tii det dotterbolag, som utbetala1· dividenden. 

3 

I övriga fall är källskatten 15 %. Har divi
dendmo1lltagaren i den rStait, från vilken divi
denden härrör, fast driftställe, till ·villcet de 
rättighet·er som utgärr grund för dividendens 
edäggainde omedelbart ansluter sig, rtillämpas 
i stället för artikel 10 bestämmelserna orm in
komst av rörelse i antfä.el 7. I fråga om be
skattningen a:v dividender 1som finska aktie
bofag och andeilslag uppburit gäller dessutom 
bestämme1serna i artikel 23. 

Enligt artikel 11 i skatteavtalet är huvud
regeln den, aitt ränteinkomster beskattas i den 
stat där mottagaren av räntan är bosatt, men 
den sta:t, från vilken räntan härrör är berätti
gad till en källskatt om 10 % . 

Enligt artikel 12 är den ·stat, ifrån vilken 
royalties här11ör, berättigad till en 1käll:skatt om 
10 % . Detta är retlt undantag från motsvarande 
bestämmdser i OECD:s modell för rska:tteav
ta:l. Viinsten vid försäljning av rättighet .som 
avlkastas royalties är underkastad !källskatten 
på royalities (artikel 12 punkt 6 ) . 

Fördelningen av beskattnings.rätten till föl
säljnings.vinst bestämmes i artikel 13. Vinsiten 
på försäljning av 1fasrt egendom kan beskattas 
i den avtailsslutande ·stat, där nämnda egendom 
Hnns. Försäljningsvinst av lösegendom tillhö
rande anläggningstillgångarna i fasrt: driftställe 
eller av lösegendom för utövande av fritt yr
ke ävensom vinst av överlåtelse av fast an
ordniing, :som använts tiH fasrt driftställe eller 
for utövande av fri:tt yrke, kan besika:ttas där 
det det fasta driftstället eller den fasta anord
ningen befinner sig (artikel 13 punkt 2). 
Annan försäljningsvinst än den ovan nämnda 
pålägges icke i den avtalssJutande stait, där 
mot!tagaren av s.agda vins.t icke har sitt hem
vist ( artilkel 13 punkt 3 ) . 

Sålsom huvudregel bes1rnttas enligt artikel 
14 in1koms1t av fri yrkesu tövning endast i den 
stat, dät ytikesrutöva:ren bor. Om yrkesutöval'e 
likväl har fasit anordning i den andra avtalss1u
tande staten, kan för den del inkomsten hän
för sig till detta skatt påläggas å. den s:tat, 
dät den fasta anordningen !finns. 

Inkomst av arbetslön och därmed jämför
bara inkoms1ter beskaittas endast i den s.tat 
där arbetsa:tagaten är bosatt, såvida ic'ke arbe~ 
tet utförts i den andra avtals.slutande staten. 
Om a11betet har utförts där, kan vederlaget 
därför även be·skattas där (artikel 15). I 
s:kaitteavtalets 16-19 artiklar bestämmes angå
ende fördelningen av beskattningsrätten i frå
ga om arvoden for medlemskap i balags ~ty
rdse- och förvaLtningsorgan, p11ofessi10nella 
~onstnärers . samt idrOlttsmäns inkomster, pen
sioner med anledning av tidigare anställning 
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samt vederlag och pensioner till 1tjänstemän 
och med dem jämförbara 1personer. Beskatt
ningen av professorer, .lärar.e, studerande och 
praik:tikooter heha111~as 1 artt~larna ~O och 21 
i ·skatiteaivtalet. Enligt den 1s1sta aru:k!em, 1som 
rör beskaittnings·rättens fördelning ( artike1 22), 
beskattas inkoms,ter som icke bliv1t särsk~~t 
nämnda, endast i den stat där motltagaren ar 
bosatt . 

Artikel 23 i skatteavtalet gäller förfarande, 
genom vilket man undgår dubbelbeskattni~g. 
För Japans del förhindras ~~tit~ g.~om0 avräk
ningsförfarande . Om det harv1d ar fraga om 
dividendinlkom:s.t från dotterbolag, bealdar Ja
pan vid avrakn~ngen även den skabt ·Som be
talats av dotterboJaget (artikel 23 punkt 1) · 
I Finland undvikes duhbelbeskattning genom 
befriielseförfarande. SåJunda bestämmes skat
ten för den inkomst .som erhållits från Japan, 
men den debiteras icke. I fråga om divide1t1-
der räntor och royailities .tillämpas likväl av
räbungsförfarande. För aiktiebölag och andeJ:s
lag i Finland är det av .sär:kild hi:tydeLs1e at~ 
de dividender som de erhåller fran Japan 1 

Finland är befriade från ·sk;t.tt i motsvarande 
• L 1 • L grad och ·så länge som ·eterns 1ues1lrnttmngsoara 

in:konis't icke är dividend från inhemskt bolag 
eller andei1silag ·eller ränta. p~ ~dels:kapital. 
Denna bes1tämmelse, som mgar i artikel 23 
punkt 4 :1 .skatteavtalet, står i samband med 
6 § 5 mom. lagen 24. 6. 1968 om beskatt
ning av inkomst av 1t1äringsverksamhet. 

I artikel 25 i ska:t.teav:talet behandlas ett 
eventuellt ömsesidigt avtalsforfarande mellan 
vederbörande myndigheter i de ·avtals1slu;tainde 
staterna vid tillämpande av skartteavtalet. I 
artikd 26 i skattea:vtailet behandlas utbyrt:e av 
upplysningar meillan vederbör:~nd~ my_ndi

0
ghe: 

ter . Bestämmdser om haindracknmg IDgar . a 
aDtilkel 27. Enligt artikel 28 berör 1ska:tte~vta
let icke diplom:a1ters privilegier i beskattntngs
hänseende. 

Om .skatteavtail.ets ikraftträdande hestämrnes 
i art~kel 29 . Det träder i haft den 30:de da
gen dter det atit ratifi~a~~ons.i111:str~.enten ut
växlats. ~katteavta'let t rllampas pa inkomster 
som erhållits under de skatteår, 1som börjar 
den 1 januari det år avtaJ.et trätt i kraft eiUer 
däJr,e:f!ter. I artikel 30 behandlais avitalets upp-

hörande. f .1 o • 

Med s·töd ,av :va:d ovaltl anförts öres[as l 

en1lighet med 3 3 § regeringsformen, · · 

att Ri.hdagen måtte besluta godkän~ 
na de bestämmelser i det i Helsingfqrs...,. 
den 29 februari 1972 med Japan in

gångna avtalet för förhindrande av d.ub- . 
belbeskattning av inkomst samt ~rzng
gående av skatt, vilka kräver Riksda
gens samtycke. 

Emedan nänmda avtal innehåller bestä:m
meilser som hö·r till lagstiftningens område, 
förelägges Riksdagen s.amtiidigt till antagande 
följande lagförslag : 

Lag 
d · besta"mmelser 1' avtalet med Japan för förhindrande av dub-om godkännan e av vissa 

belsbeskattning av inkomst samt kriqggående av skatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bes1tämmelserna i det avtal iför förhindrande 
av dubbelbesikattning av :iinkomst 1samt kriing
gå:eride av sikatt ·som den 29 febr~ari 19?2 
ingicks i Helsmgfors mellan Republiken Fm
land och Japan skall, .såvitt de hör till lag-

Helsingfors den 6 oktober 1972. 

stiftningens område, vara i kraft såsom om 
dem har överenskommits. 

Närmare föreskrifter om verkställigheten av 
denna lag utfärdas vid behov gooom förord
ning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finland och Japan för 
undvikande av dubbelbeskattning och förhind
rande av kringgående av skatt beträffande 

· skatter på inkomst 

Republiken Finland och Japan har, 
föranledda av önska1t1 att ingå ett avtail för 

undvikande av dubbeilbe~kattning och förhind
rande av kringgående av 1skatt beträffande 
skatter på inkomst, 

överenskommit om följande: 

I ' 

Artihl 1 
Detta avtal tillämpas på personer, 1som har 

hemvist i en avtalsislutande sta:t dl.er i båda 
staterna. 

Artikel 2 
1. De skatter som omfattas av avtalet är : 

a) I Japan: 
i ) jnkomstskatten; 

ii) ·bolagsskatte; och 
iii ) .de lokala invånarskatterna 
(nedan benämnda "japansk skatt"). 

b) I Finland: 
i) den Hatliga mkomstsbtten; 

·ii ) kommuna1lsikatten; 
iii) kyrkoskatten; och 
iv) sjömansskatiten 
(nedan beriämnda "finsk skatt") . 

2. Detta .avtal tillämpas även på ;skatter 
av samma eller i huvudsak likartat slag, ~om 
framdeles · uttages ufov·er ·eller i s:tället för de 
i .föregående punkt a.vs·edda skatterna. De be
höriga . myndigheterna i de ·avtalssilutande .sita
terna .skaM meddela varandra alla ändringar 
~om vidtagits i respektive ska:uelagsti.ftning 
tnom en rimlig tid efter ·sådana ändringar. 

.. 3. Beträffande . punkt 2 av artikel 8 till
lampas detta aytal även på de i nämnda punkt 
avsedda skatterna: 

5 

CONVENTION 

between the Republic of Finland and Japan 
for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to 

taxes on income 

The Republic af Fiinland and Japan, 
Desiring to conclude a Conve:ntion for the 

avoidance of double taxa:tion and ithe preven
tion of fiscaJ evasiion with respect to taxes 
on income, 

... Have agreed as follows: 

Article 1 
This Convention shall i!pply 1to persons who 

are resident's of one or both of the Co111:tract
ing Sitates. 

Artide 2 
1. The taxes which are the subject of 1this 

Con ven tion a·re: 
a) In Japan: 

i ) ·the income .tax; 
ii) the corporation tax; and 

iii) 1the 1oca:l inhabitant taxes 
( hereinaf ter referred to as "J apanese 
tax"). 

b) In Finland: 
i) the State income tax; 

ii) the communal income tax; 
iii) the church tax: and 
iv) the sailors' tax 
( hereinafter referred to as "Finnish 
tax"). 

2. This Co:nverntion shall also apply to any 
identicail or sU1bstantially similar taxes which 
are ·subsequently imposed in add]tion to, or in 
place of, those ref.erred to in the preceding 
par~graph. The competent authorities iof the 
Gontracting States shall notify to each other 
any changes which have been made in their 
respective taxå.tion laws within a reasonable 
.period of time afoer such changes . 

3. With respect ito paragraph 2 of Article 
8 onJy, this Convention shall Jlso apply to 
the taxes referred to in that paragrnph. 
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A1:1tikel 3 
1. Om icke sammanhanget föranleder an

nat, har i detta avtal följande utltryck nedan 
angiven betydelse: 

a) "Japan'', då det användes i geografisk 
betydeJse, åsyftar hela det territoriwn där lag
s,tiiftningen rörande japansk skat!t är i kraft; 

b) "Finland" åsyf.tar Republiken Finland; 

c) "en avtalsslutande stat" och "den av
talss,lutande staten" åsyftar Finiland eller Ja
pan, alkefter som sammanhanget bäv,er; 

d) '',skatt" åsyftar finsk ·skatt eller japansk 
skatt, ailhefter som sammanhanget kräver; 

e) "pers'On" åsyftar .fysisik pe11son, bolag och 
varje annan sammanslutning; 

f) "bolag" åsyftar varje juridisk person 
och varje enhet, ·som i heskattningshänseende 
behandlas såsom juridisk persoo; 

g) "företag i en ;avtalsislu1tande stat" och 
"företag i den andm avta1ls~lutande 1staten" 
åsyftar företag, som bedrives av person hem
vist i en 1avtalsslutande Sitat, respefotive före
tag, som :bedrives av person med hemvis,t i 
den andra avta!lsslutande 1staten; 

h) "medborgare" åsyftar: 
i) beträffande Japan: D1la fysiska personer 

som är medborgflre i Japan, och rulla juridiska 
perscm.er som grundats el1er bildats enligt ja
pansk lagstiftning, samt alla enligt japansk fog
stif.tning grundade eller bildade organisat~mer 
utan rättspe11sonlighet 'som i he:>kattningshän
seende behandlas som juridiska personer i 
Japan; 

ii) beträffande Finland: alla fysiska perso
ner som är medborgare i Finland, och alla 
juridiska pel'soner och andra sammans1lutningar 
som tillkommit enligt gällande lagstiftning i 
Finland; 

i) "behörig myndighet" åsyftar beträffande 
Finland firiansministeriet eller dess befullmäk
tigade ombud och beträffande Japan finans
ministern eller hans befullmäktigade ombud. 

2. Då en avtalsslutande sta,t tillämpar detta 
avtal skall, såvida icke sammanhanget föranle
der annat, varje däri förekommande uttryck, 
vars innebörd icke angivits särskilt i detta 
avtal, anses ha den betydelse, som uttrycket 
har enligt den avtalsslutande statens lagstift
ning rörande sådana skatter, som omfattas av 
detta avtal. 

Article 3 
1. In this Conventkm, unless the contex:t 

otherwise requires : 

a) the term "Japan", when used in a geo
graphical sense, means all the territory · ~n 
which the laws relating to J apanese tax are m 
force; 

b) }fhe ,term "Finland" means the Republic 
orf Finland; 

c) •the terms "a Contracting State" and 
"the other Contracting State" means Finland 
or Japan, as the context requires; 

d) ;the term "tax" means Finnish tax or 
J apanese tax, as the ccintext tequires; 

e) the term "person" means an individual, 
a company and any other body of persons; 

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

g) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise orf the other Contract
ing Staue" mean respectively an ·enterprise 
carried on by a resident d a Gontract·ing 
State and an enterprise carried on by a resi
dent of the orher Contracting State; 

ih) ithe term "nationais" means: .· 
i) in respect of Japan : all individuals pors

ses,sing the na:tionality of Japan and all juridi
cal persons created or organised under 'the 
laws of Japan and all organisations withnut 
juridical personality treated for the purposes 
of Japanese tax as juridical persons created 
or organised U11Cler the laws of Japa;ri ; 

ii ) in respec t of FinJ.and: all indi vid~als 
posses:sing the nationality of Finland, and all 
legal persons, partnerships and associations 
deriving their status as such from the Jaws in 
force in Fiinland; 

i) the term "competent authority" means, 
in uhe case of Finland, uhe Ministry of Finance 
in the case of Finland, the Ministry of Finance 
or its authorised representative, and in the 
authorised representative. 

2. As regards the application of this Con
vention in a Contracting State any term not 
otherwise defined in this Convention shall, 
unless the context otherwise requires, have the 
meaning which it has under the laws of that 
Contracting State relating to the taxes which 
are the subject of this Convention. 

Artikel 4 
1. I detta avtal åsyftar uttrycket "person 

med hemvist i en avtalsslutande stat' varje 
person, som enligt lagstiftningen i denna av
talsslutande stat är skatteskyldig där på grund 
av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor 
( head or main office), plats för företagsled
ning eller varj e annan liknande omständighet . 

2. Då på grund av bes,tämmelserna i punkt 
1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu
tande staterria, avgör de behöriga myndighe
terna: gei1om ömsesidig överenskommelse i vil
ken avtalsslutan-de stat personen i fråga' anses 
ha hemvist vid tiUämpning av detta avtal. 

. 3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 
1 person som ej är fysisk person har hemvist 
i båda aytalsslutande sta,terna, anses denna ha 
hemvist 1. den avtalsslutande stat där dess hu
vudkontor ; ( head or main office) är beläget. 

Artikel 5 
1. I detta avtal åsyftar 1'.lttrycket "fast 

drifts·tälle". ·en stadigvarande plats för affärs
verksamhet, där företagets verksamhet helt 
eller delvis utövas. 

2. Uttrycket ''fast dirftställe" innefattar 
särskilt : 

a) plats f~r företagsledning; 
b) filial; 

. c) kontor ;· 
d ) fabrik; 
e) verks tad; 
f) gruva, S'tenbrott eller annan plats för 

nyttj ande av naturtillgångar; 
. g) plats för byggnads-, anläggnings- . eller 
mstallatiorisarbete, som varar över tolv niåha
der. 

3. Uttrycket "fast driftställe" · innefattar 
icke: 

a) . användning av anordningar, avsedda ute
slutande för lagring, uts·tällning eller utläm
nande av företaget tillhöriga varor; 

b) innehav av ett företaget tillhörigt varu
l~ger , avsett uteslutande för lagring, utställ-
mng eller utlämnande · · 

c) innehav av ett 'företaget tillhörigt varu
la.g~r , . avsett uteslutande för bearbetning eller 
foradhng genom ett annat företags för~org ; 

.. d) innehav av stadigvarande plats för af
farsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp 
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Article 4 
1. For the purpo.ses of this Convention, 

the term "res1dent of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that 
Contracting Sta,te, is liable to taxation therein 
by reason of his domicile, residence, place of 
head or main office, place of <nanagement or 
any other criterion of a similar nature. 

2. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then the competent 
·authorities shall determine by mutual agree
ment t!he Contractiing State of which rthat 
individual shall be deemed to be a resident for 
the purposes of this Convention. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an individual 
~s .a resident of both Contracting States, then 
1t shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State in which its head or main 
office is situated. 

Article 5 
1. For the purposes of this Convention, 

the iterm "permanent establishment" means 1 

fixed place of business in which the business 
of the enterprise i,s wholly or partly carried on. 

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

a) a place of management; 
b) a brnnch; 
c ) an off ice; 
d) a factory; · 
e) a worskshop·; 
f) a mine, quarry or other place of extract

ion of natural resources; 
g) a building si te or construction or 

assembly project which exists for more than 
twelve months. 

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

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

b) the maintenance of 'a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterpri,se solely 
for the purpose of storage, display or ·delivery; 

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

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
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av varor eller införskaffande av upplysningar 
för företagets räkning; 

e) innehav av stadigvarande plats för af
färsverksamhet, avsedd uteslutande för att om
besörja reklam, meddela upplysningar, bedriva 
vetenskaplig forskning eller utöva annan lik
nande verksamhet, som är av förberedande 
eller biträdande art för företaget. 

4. Person som är verksam i en avtalsslutan-
. de stat för ett företag i den andra avtalsslu

tande staten - härunder inbegr1pes icke sådan 
oberoende representant som avses i punfot 5 -
behandlas såsom ett fast driftställe i den först
nämnda avtalsslutande staten, om han innehar 
och i denna förstnämnda avtalsslutande stat 
regelmässigt använder en fullmakt att sluta 
avtal i företagets namn samt verksamheten icke 
begränsas till inköp av varor för företagets 
räkning. 

5 . Företag i en avtalsslutande stat anses icke 
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande 
staten endast på den grund att företaget ut
övar affärsverksamhet i denna· andra avtals
slutande stat genom förmedling av mäklare, 
kommissionär eller annan oberoende represen
tant, om dessa personer därvid utövar sin sed
vanliga affärsverksamhet. 

6. Den omständigheten att ett bolag med 
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar 
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten eller av ett 
bolag som utövar affärsverksamhet i denna 
andra avtalsslutande stat (antingen genom ett 
fast driftställe eller annorledes), medför icke 
i och för sig att någotdera bolaget betraktas 
såsom ett fast driftställe för det andra bolaget . 

Artikel 6 
1. Inkomst av fast egendom får beskattas 

i den avtalsslutande stat där egendomen är 
belägen. 

2. a) Uttrycket "fast egendom" har, om 
icke bestämmelserna i putikterna ib och c ne
dan föta.nJ.eder annait, den betydelse .s1om ut
tryc•foet har ·enligt skattelagstiftningen i den 
avitalssrlutande stait där egendomen är belägen. 

b) Uttrycket "fast egendom" inbegriper 
dock clltid tillbehör till fost egendom, levande 
och döda iilwea1tarier i lantbruk och .skogsbruk, 
rättigheter på vilka förei>krifterna i rallmän lag 
angående fast egendom är tillämpliga, nyttjan-

goods or merchandise, or for collecting infor
mation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of busi
ness solely for the purpose of advertising, for 
the supply of information, for scientific 
research or for similar activhies which have :l 
preparatory or auxiliary character, for the 
enterprise. 

4. A person acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Con
tracting State - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph .5 
applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned Contracting 
St·ate if he has, and habitually exercises . in 
that first-mentioned Contracting State, an 
authority to conclude contr:acts in the name of 
the enterprise, unless his activities are limited 
to the purchase of goods or merchandise for 
the enterprise. 
5. An ·enterprise of a Contracting State shall 
not be deemed to have a permanent establish
ment in the other Contmcting State merely 
because it carries on business in that other 
Contracting State through a broker, general 
commissioh agent or any other agent of an 
independent status, where .such persons are 
acting in the ordinary course of their business . 

6. The fact that a company which is: a 
resident of a Contrating State controls or · s 
controlled by a company which is a resident 
of •the other Contracting State, or which carries 
on business in that other Contracting State 
( whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of. itself constitute 
either company a permanent establishment of 
the other. · 

Article 6 · 
1. Income from immovable property may 

be taxed in the Contracting State in whicb 
such property is situated. 

2. a) The term "immovable property" 
shall, subject to the provi-sions of .sub-para
gra phs b) and c) below, be def ined in . ac
cordance with the laws of the Contracting 
State in which the property in question is 
situated. 

b) The term "immovable property" shall in 
any case include property accessory to immo
vable property, livestock and equipment used 
in agriculture and forestry, rights to which 
the provisions of general law respecting im-
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derätt till fast egendom samt rätt till förän
fierliga eller ' fasta ersänningar för nyttjandet 
av eller rätten att nyttja mineralfyndighet 
källa eller annan naturtillgång. ' 

movable . property apply, usufruct of immo
vable property and rights to variable or fixed 
payment_s as considerati~n for the working of, 
or the nght to work, mmeral deposits, sources 
and other natura! resources. 

c) F ar~yg och luftfartyg betraktas icke så
som fas·t egendom. 

3. Om icke bestämmelserna i Artikel 10 
f~r~~eder ~nnat, får inkomst av aktier i boJag, 
dan mbegnpna andelar i andelslag, som har 
till ändamål . art äga fast egendom och vars 
tillgångar . består _huvudsakligen av sådan egen
dom, beskattas _ 11 den avtalsslutande s·tat där 
den fasta egendomen är belägen under för
utsättnin~ .at1t alla aktier i bolaget eller alla 
andelar 1 aindelsiaget lagligen medför rätt artt 
besitta bolaget eller andelslaget tillhörig fast 
egendom ellet: del därav. 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på 
inkomst, som förvaras genom omedelbart bru
kande, ge~om. 'uthyrning eller genom varje 
annan anvandning :arv fast egendom. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 4 
tilläm~as __ ävei:. på inkomst av fast ' egendom 
som tillhor fore_tag och på inlwmst av fast 
egendom som användes vid utövande av fritt 
yrke. 

Artikel 7 
1. lnh."Olnst av rörels.e som förvärvas av 

företa~ i en avtalssluta:nd~ s•tat, .beskattas en
dast 1 denna · av.talsslutande stait såvida icke 
företaget bedriver rörelse i den 'andra avtals
sl~tande staten från etrt: där b~läget fast drift
sta~e . o~ företaget bedriver rörelse på nyss 
~ng1vet satt, får företagets inkoms.t beskattas 
I denna andra aVotalsslutande stat men endast 
de? del därav, som är hänförlig 

1

till det fasta 
dnfts tället. 

.2. Om företag .i en avtalsslutande stat be
driver rörelse i den andra avtals.slutande sta
t~n fr~n e1tlt dät beläget fast driftställe, hän
fores 1 :rardera avtalsslutande staten till det 
fasta driftställe den inkomst avrötelse som 
d~t kan antagas atJt driftstället .skulle ha för
varva t, om det varit ett fristående· företag 
som bedrivit verksamhet av samma ·eller lik~ 
nande _slag under samma eller liknande villkor 
rh siälystäJ:digt avslutait affärer med det 
oretag till vilket driftstället hör. 

~) Ships and aircraft shall not be regarded 
as 1mmovable property. 
. 3. Subject to the provisions of Article 10, 
i~come. from shares. m a . company, including 
ng~ts 1.n a cooperat1ve soc1ety, the purpose .of 
wh1ch 1s to . own immovable property and the 
assets of wh1ch c?nsist mainly of such property 
ma.y be tax~d m rthe Contracting State in 
wh1c? the 1mmovable property is situated, 
~rov1d:d that all shares in the company .or ail 
nghts m the cooperative society legally entitle 
to the occupation of immovable property or 
part 1the_reof o:-rned by the company or the 
cooperat1ve society. 

4. The provisions of paragraph 1 shall 
app.ly tt:> incon:e derived from the direct use, 
lettmg, or us·e m •any other form of immovable 
property. 

.5. The provisions of paragraphs 1 and 4 
shall also apply to the income from immovable 
property of an enterprise .and to income from 
1mmovabl~ property used for the performance 
of profess10nal services. 

. Article 7 
. 1. The profits of enterprise of a Contract
mg ?tate shall be taxable only in that Coa
tra~tmg ?tate unless the enterprise carries on 
busmess m the ot?er Contracting State· through 
a permanent establishment situated therein. 
If the enterprise carries on business as afore
~aid, the profits of the enterprise may be taxed 
m that other Contracting State but only so 
much of them as is attributable to that per
manent establishment. 

:· Whc;re an e~t:rprise of a Contracting 
Sta L~ carnes on busmess in the other Con
tractmg. State through a permanent es.tablish
ment s1~uated therein, ithere shall in each 
Contråctm~ State be attributed to rhat perma
nent estabhshment th~ ~rofits which it might 
be expected to make 1f It were a illstinct and 
s~parate enterprise engaged in the same or 
s1mil~·~ activities under the same or similar 
cc::ndtt1ons and ?ealing wholly independently 
wlth ~he enterpnse of which it is a permanent 
estabhshment. 

.. 3 ... \:'id :bestämmandet av inkomst, som är 
hanforlig till det fasta driftstället, medger av-

2 13773/72 

3. lri the determination of the profits of 
a permanent establishment, there shall be al-
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drag för kostna:der som uppkommit för det 
fasta driftstäLlets räkning - härunder inbe
gripna kostilader för företagets ledning och 
aLlmänna förvaltning - oavsetlt om kostna
derna uppkommit i den avtalsslutande stat ~~ 
det fas,ta driftstället är beläget eller aooorsta--
des. 

4. I den mån inkomst hänförlig 1till ett 
fast driftställe enligt lagstiftningen i en avtals
slutande stat brukat bestämmas på grundval 
av en fördelning av företagets hela inkoms1t 
på de olika delarna a':' föret~get, skall .bestäm
melserna i punkt 2 icke hindra att 1 denna 
av.tals.silt1tande stat den skattepliktiga inkoms
ten ibes<tämmes genom ett sådant .förfarande. 
Det tillämpade fördelningssättet skall dock 
vara sådant att resultatet överensstämmer med 
de i denna a,rtikel angivna principerna. 

5. foikomst anses icke hänförlig till ett 
fäst driftställe endast av den anledningen att 
varor inköpes genom det fasta driftställets 
försorg för företagets räkning. 

6. Vid tillämpning av föregående punkter 
bestämmes inkoms.t, som är .hänförlig till det 
fasta driftstället, genom samma förfarande år 
från år, såvida icke goda oc;h cillräckliga skäl 
föranleder ,annat. 

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, 
siom behandlas särskilt i andra artiklar av 
deota avtal, beröres bes,tämmelserna i dessa 
artiklar icke av reglarna i förevarande artikel. 

Artikel 8 
1. Inkomst som erhålles genom sjöfart eller 

luftfart i internationell traHk som utövas av 
företag i en avtals.slutande ·stat beskattas en
dast i denna avtalsslutande . stat. -

2. Företag med hemvist i Finland är un
dantaget från företagsskatt ( en:terprise tax) 
i Japan beträffande sjöfart eller luftfart i in
ternationell trafik som detta företag 'llltövar, 
och föresla:g med hemvist i Japan är undan
taget från förmögenhetsskatt i Finland beträf
fande sjöfart eller luftfart i internationell tra
fik som detta företag utövar . 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas även i fall då företag som utövar 
sjöfart eller luftfart i internationell trafik 
deltager i en pool, ett samfällt företag eller i 
en enhet för internationell affärsverksamhet. 

lowed as deducti:ons expenses which are in
curred for the purposes of the permanent 
establishment including exerntive and general 
administrative expenses so incurred, wnerne 
in the Contractincr State in which the perma
nent establishme;t is situated or elsewhe're: 

4. Insofar as it has been customary in a 
Conitractincr State to determine the profits ;to 
be attribu~ed to a permanent establishment 
on he basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to 1ts various parts, 
nothing in paragraph 2 sha~ yreclude t~at 
Contracting State from determmmg the profits 
to be 1taxed by such an apportionment as may 
be customary; the method of apportionment 
adopted shall, however, be su.ch that ·t?e 
result shall be in accordance w1th the prm
ciples laid down in this Artide. 

5. No profits shall be attributed to a per
manent establishment by reason of the mere · 
purchase by that permanent estaiblishment of 
gaods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding para
graphs the profits to be attributed to the . 
perma~.ent establishment sha11 be determined 
by the same method year by year unless thete 
is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where pro.fits include items of income 
which are dealt with separately in other Ar: 
ticles of this Conventron, then the provisions 
of those Articles shaill not be aff ected by the 
provisions of this Article. 

Article 8 
1. Profits from the operation of ships or 

aircraft i!l1 internationaJ. traffic carried on by · 
a,n enterprise of a Contracting State shall be 
taxaible only ~n that Contracting State. · 

2. In respect of the operation o{ 'ships or 
aicraft in international traffic carried on by an 
enterprise which is a resident of Finlarid, 
that enterprise shall be exempt .from the en
terprise tax in Japan, and in respect of the 
operation of ships or aircraft in internationail 
traffic carried on by an ;enterprise which . is 
a resident of Japan, that enterprise shall be 
exempt from the capital tax in Finland. . 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall likewise apply in respect of participations 
in pools, in a joint business or in an interna
tional operations agency of any kind by en
t·erprises engaged in the operation of ships 
or aircraft in international traffic. 

Artikel 9 
I fall då 
a ) etJt företag i en avtalsslutande stat di

rekt eller indirekt deltager i ledningen eller 
övervalmiingen av ett företag i den andra av
ta:lis,slutartde staten ehler äger del i detta före
tags kapital, eller 

b ) samma personer direkit eller indirekt 
deltager i ledningen eller övervakningen av 
såväl ett företag i en avtais.slutande stat S'om 
ett företag i den andra avtalsslutande staten 
eller äger del i båda dessa företags kapital, 
ialkttaiges .· följ ande. .' 

Om mellan företagen i fråga om handels
förbindels.er eller Hnansiella förbindelser av
talas eller 1 .· föreskrives villkor, som avviker 
från dem som . skulle ha öv,erenskommits mel
lan ·iw var~dra oberoende företag, .får in
komster, soni utan sådana villkor skulle ha 
ti:llkomtnit det en:a företaget ~n som på 
grund av villkoren i fråga icke tillkommi1t 
detta företag, · inräknas i detta ·företags iin
komst l()ch <beskattas i överensstämmelse där
med . . 

Artikel 10 
1. Dividend från ett bolag med hemvist i 

en aV'talsslutande_: stat till person med hemvist 
i den andra avta:lsslu;tande staten får beskattas 
i denna andra avtalsslutande 'Stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas i 
den ;1.vtalssJutande sitat, där bolaget som beta
lar d ividenden har he..'TlviS>t, enlig:t lagstift
ningen i denna avtalsslutande stat, men den 
skatt som sålunda påföres får icke överstiga : 

a) 10 procent av dividendens bruttobelopp, 
om mottagaren är ett bolag som under en rtid 
av sex månader omedelbart före utgången av 
den räkenskapsperiod, för vilken vinstutdel
ningen sker, har ägt minst 25 procent av de 
röstberättigade akti~rna i det utbetalande bola
get : 

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp 
i övriga fall. 

Bestämmelserna i denna . punkt berör icke 
bolagets beskattning för vinst av vilken divi
denden betalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förs-tås i den
na artikel inkomst av aktier eller andra rättig
heter, fordringar .icke ·1nbegripna, med rätt 'till 
~ndel i vinst, ·s.amt inkomst av andra andelar 
1 bolag, som enligt skattelags1tiftningen i den 
avtalsslutande stat där det utbetalande bola 
get har hemvist jämställes med inkomst ·av 
aktier. 
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Article 9 
Where 
a) an enterprise of a Contracting State par

ticipates directly or indirectly in the manage
ment, . control or capital of an enterprise of 
the other Contrfacting State, or 

b) the same persons participate directly or 
indirectly in 'the management controJ,.or ca
pital of an ·enterprise af a Gontracting State 
and an enter:prise of the other Contract1ng 
State, 

and in either case conditions are m.ade or im
posed between the two ,enterprise.s in their 
commercial or financial relations which diffor 
from those which would be made between 
independent enrerprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued 
to one of the en:terprises, but, by reason ' of 
those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of th:it enterprise 
and taxed accordingly. 

Article 10 
1. Dividends pa:id by a company which ~s 

a resident of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting State may be taxecl 
in that other Contracting State. 

2. However, such dividends may be taxed 
in the Contracting State of which · the com
pany paying the dividends is a resident, and 
according to the laws of that Contrac'ting 
State, ~ut the tax so charged shall not exceed: 

a) 10 per cent of the gross a.mount of the 
dividends if 1the recipient is a company which 
owns at least 25 per cent of the voting shares 
of the coinpany paying such dividends during 
the period of six months immediately before 
the end of. the accounting , period for which 
the distribution of profits takes place; 

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

This paragraph shall not aff ect .the taxa!cion 
of the company in respect of the profits out 
ciJ · which the dividends 8re paid. 

3. The term "dividends" .as us,ed in this 
Article means inconie from · shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in 
profits , as well as income from other corporate 
rights · assimilated to income from shares by 
the ,taxation laws of the Contracting State of 
which 1the company making the distribution 
is a resident. 
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4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om mottagaren av dividenden 
har hemvist i en avtalsslutande s.tat och har 
fast driftställe i den andra avtals31utande s:ta
too, där det utbetalande bolaget har hemvist, 
samt den andel av villcen dividenden i fråga 
härflyter äger verkligt samband med ·rörelse 
som bedrives från det fasta driftstället. I så
d.ant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu
tande stat uppbär inkomst från den andra av
talsslutande staten, får denna andra avtals.slu
tande s·tat icike påföra någon skatt på divi
dend, som bolaget betalar till person som ej 
har hemvis.t i denna andra avtalsslutande :sita.t, 
och ej heller någon skatt på bolagets icke ut
delade vinst, även om dividenden eller den 
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres 
av inkomst, som uppkommit i denna andra 
avtalss.lutande stat. 

Artikel rt 
1. Ränta, som härrör från en avtalss.lutan

de stat och •som betalas •till person med hem
vist i den andra avtalsslutande staten, får be
skattas i doona andra avtalSslutande stat. 

2. Räntan får emellertid be!.kattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken räntan härrör, 
enligt lagstiftningen 1 denna avtalsslutande 
stait, men den .skatt som sålunda påföres får 
'icke översotiga 10 procent av räntans brutt'o-

. belopp. 
3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 

artikel inkomst av fordringsbevis, som utfär
dats av s1taten, obligationer eller debentures, 
antingen de utfärdaits mot säkerhet i fasttig
het eller ej och antingen de medför rätt till 
andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även 
inkomst av varje annat ·slags fordran Iiksom 
även all annan inkomst, som enligt skatte
lagstiftningen i den avtalsslutande stat från 
vilken inkomsten härrör jäms1tälles· med in
komst . av försträckning. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
tillämpas icke, om motJtagaren av räntan har 
hemvist i en avtals1slutande stat och har fast 
driftställe i den andra: avtals.sfotande stat.en 
från vilken räntan härrör, samt den fordran 
av · vilken räntan bärflyter äger verkligt sam
band med •rörelse som bedrives från det fasta 
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7. · 

4. The provmons of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the divi
dends, heing a resident of a Contracting 
State has in the other Contracting Sta!te, of 
which the company paying the dividends is a 
resident, a permanent establishment with 
which .the holding by virtue of which the 
dividends are paid is effectiv·ely connected. 
In such a case, the prCJIVisions of Article 7 
shall apply. 

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

Article 11 
l. Interest arising in a Contracting State 

and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting 
State. 

2. However, such interest may be taxed 
in the Contracting State in which it arises, and 
according to the laws of that Contracting State, 
but the tax so charged shall not exceed 10 per 
cent of the gross amoup.t of the interest. 

3. The term "interest" as used in this 
Article means income from Government ·se
curities, bands or debentures, whether or not 
secured by mortgage and whether or not carry
ing a right to participate in profits, and debt
claims of every kind as well .as all other 
income assimilated to income from money lent 
by the taxation laws of the Contracting State · 
in which the income arises. 

4. The provisions of paragraphs 1 and ·2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, has 
in the other Contracting State in which the 
interest arises ·a permanent establishment with 
which the debt-claim from which the interest 
arises is effectively connected. In such a case, 
the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslu
·tande stat om utbetalaren är den avtalsslutan
.de staten själv, ett offentligträttsligt ·samfund, 
en lokal myndighet eller en person med hem
vist i . den:na avtalsslutande stat. Om emeller
tid den person 1som utbetalar räntan, antingen 
han har hemvist i en avta:lsslutainde •stat eller 
ej , i en avtaJsslutande stat har fast driftställe, 
för vilket den gäld på vilken utbetalningen 
av räntan · grtmdar sig upptagits och vil!ket 
nämnda ränta belastar såsom omkostnad, an
ses räntan härröra från den avtalsslutande stat 
där det fasta driftsstället är beläget. 

6. Beträffande- sådana fall då särskilda . för
bindelser mel:Ian utbetalaren och mottagaren 
eller me1lan dem båda och annan person ·föi:
anleder att det utbetalade räntebeloppet med 
hänsyn till den gäld, för vilken räintan erläg
ges, överstiger det belopp söm skulle ha av
talats mellan utbetalaren och mottagaren om 
sådana för hindelser icke förelegat, :tiUämpas 
bestämmelserna;· i denna artikel endast på sist
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
sikjutande he1opp enligt Iagsitiftnirigen i var
dera aivtals:slutande s,taten med iakttwande av 
övriga bestämmelser i detta avtal. "' 

Artikel 12 
l. Roya:Lty, som härrör .från en avtalsslu

tande .stat och som betalas till person med 
hemvist i den andra avtalsslutande ·S·taten, får 
beska:ttas i denna andra avtalsslutainde •sta1t. 

2. Royaltyn får emellertid beskattas i den 
avtalsslutande stat, från vilken royaltyn härrör, 
enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande 
~tat , men den skatt som sålunda påföres får 
icke överstiga 10 procent av royaltyns brutto-
belopp. · · · . 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
a~tikel varje slag av belopp som uppbäres 
sasom ersättning för nyttjandet av eller för 
rätten ·att nyttja upphovsrätt till litterära, 
~onstnärliga eller vetenskapliga verk · - häri 
mbegripna biograffilmer - patent varumärke 
mönster eller. modell, ritning, h~gt recep~ 
?ller hemlig tillverkningsmetod samt för 111ytt-
1andet av eller for rätten att nyttja indus,trie11 
~?nm1ers.iell eller vetenskaplig utrustning elle; 
for upplysningar om erfarenhetsrön av in
dustriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. 
. 4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 

tillämpas ·icke, om mottagaren av royaltyn har 
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5. In teres t shall be deemed to -arise m a 
Contracting State when the payer is . thii.t 
Contracting State itself, a public entity, a 
local authority or a resident of that Contract
ing State. Where, however, the person paying 
the interest, whether he is a . resident of a 
Contracting State or not, has -in a Contracting 
State a permanent establishment in connection 
with which the indebtedness on which the 
interest is paid was incurred, and such interest 
is. borne by such permanent, establishment, 
then such interest shall be deemed to arise in 
the Contracting State in which the permanent 
establishment is situated. · 

6. \Xlhere, owing to a special relationship 
between the payer and the recipient or bet
ween both of them and some other person, 
the amount of the interest paid, having regard 
to the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would · have been agreed 
upon by the payer and the recipient in the 
absence of such relationship, the provisions of 
this Article shall apply only to the lastmentio
ned amount. In that case, the excess part of 
the payments shall remain taxable according 
to the laws of each Contracting State, · due 
regard being had to · the other provisions of 
this Convention. 

Article 12 
1. Royalties arising in a Contracting State 

and paid -te a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting 
State . 

2. However, ;uch royalties may be taxed 
in the Contracting .State in which they arise, 
and according to the laws of that Contracting 
State, but the tax so charged shall not exceed 
10 per cent of the gross amount of the 
royalties. 

3. The term ' 'royalties'! as used !n this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right 
to use, any ·copyright of literary, artistic or 
scientific work including cinematograph films, 
any patent, trade mark, design or model, plan, 
secret formula or process, o.r for the use of, or 
the right to use, industrial, commercial or 
sciep.tific equi·pment, or for information con
cerning industtial,. commercial or scientific 
experience. 

. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the royalties, 
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hemvist i en avtalss.lutande sta1t 0ch har fast 
drHtställe i den andra avtalsslutande s·taten 
.från: vilken royaltyn härrör, samt den rättig
het dler egendom av vilken royaltyn härfly
ter äger verkligt samband med rörelse, som 
bedrives från det fas.ta drifts.tället . I sådant 
fa:hl tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 

5. Royalty anser härröra från en avtalsslu
tande s1tat om utbetalaren är den avtalsslu
tande ·sitaten, ett offentligträttsligt samfund, 
en lokal :myndighet eller en person med h~1-
vist .i denna avtalss.lutande s1tat. Om emellertid 
den person som utbetalar royaltyn, aintingen 
han har hemvist i en avtalsslutande s·tat eller 
ej, i en avtalsslutande stat har fast driftställe, 
i samband med vilke:t förpliktelsen att utbe
tala royaltyn uppstått och vilket nämnda 
royalty belasitar såsom omkostnad, anses roy
altyn härröra från den avtalsslutande stat där 
det fasta driftstäl1et är beläget. 

6. Bestämmelserna i p~n.kt~rna 1, 2 och 5 
tihlämpas även på 1intäkt som härrör av över .. 
låtelse av upphovs.rätt till litterära, konstnär
liga eller vetenskapliga verk - häri inbe
gripna biograffilmer - patent, . varumärke, 
mönster eller modell, ritning, hemligt :recept 
eller hemlig 1thllverkningsmetod, såvida icke be
stärrunelserna i punkt 2 av artikel 13 är till
lämpliga på den vinst .som uppkommer av 
intäkten. 

7. Beträffande ,sådana fail då särskilda för-
bindelser mellan ubbetalaren och mottagaren 
eller mellan dem båda och annan person för
anleder att det utbetalade royaltybeloppet med 
hänsyn till det nyttjande, den rätt dler de 
upplysningar för vilka royaltyn erlägges, Ö·ver
stiger det belopp , .som skulle ha avtalats mel
lan utbetalaren och mottagaren om sådana för
bindelser icl~e förelegat, tillämpas bestämmel
s·ema i denna artikel endast på sistnämnda be
~opp . I sådant fall beskattas överskjutande be
'1opp enil.igt ilagsdftningen i vardera avtahslu
tande staten med iakttagande av övriga be
stämmels•er i detta avtal. 

Artikel 13 
1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan 

fast egendom som avses i punkterna 2 a och 
2 b av .ardkel 6 får beskattas i den avtail.sslu
tande stat där egendomen är belägen. 

2. Vinst på grund av överlåtelse av egen
dom, som icke är fast egendom, som är att 

being a resident of a Contracting State, has 
in the other Contracting State in which the 
royalties arise a permanent establishment with 
which the right or property giving rise to . the 
royalties is effectively c;onnected. In such a 
case the provisions of Article 7 shall apply . 

5. Royalties shall be deemed to arise in il 

Contracting State when the payer is that 
Contracting State itself, a public entity, a local 
authority or a resident of that Contracting 
State. Where, however, the person paying the 
royaities, whether he is a resident of a Con
tracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent es•tablishment with which 
the liability to pay the royalties was incurred, 
and such royalties are borne by such perma
nent establishment, then such royalties shali 
be deemed to arise in the Contracting State 
in which the permanent establishment is situa-
ted. 

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 5 
shall likewise apply to proceeds arising . from 
the alienation of any copyright of litetary, 
artistic or scientific work including cinemato
graph films, any patent, trade mark, design 
or modd, plan, or ·secret formula or process, 
·except when the procvisions of paragraph 2 of 
Article 13 are applicable to the gains to be 
derived from such proceeds. 

7. Where, owing •to a special relationship 
between the payer and the recipient or bet
ween bcith of them and same other person, 
the amount of the royalties paid, having 
regard to the use, right or information for 
which they are paid, exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer 
and •the recipient in the absence of such rela
tionship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In 
that case, the ·excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each 
Contrating State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention. 

Article 13 
1. Gains from the alienation of immovable 

proper ty, as defined in sub-paragraphs a} and 
b) of pragraph 2 of Article 6, may be taxed 
in the Contracting State in which such pro
perty is situated. 

2. Gains from the alienation of any pro
perty, other than immovable property, forming 

hänföra ciU tillgångar nedlagda i ett fast drift
ställe, vilket ett företag 1i en avtalsslutande 
stat har i den andra aivtalss1utande staten el
ler .av egendom, som icke är fast egendom, 
som är .att hänföra till en stadigvarande an
ordning för · utövande av fritt yrke, vilken per
son med hemvist i en avtalsslutande l5tat har 
i den '.1'11dra avtalsslutande staten, däri inbegri
pen vmst genom överlåtelse av sådant fast 
drifts1tälle {för sig eller i samband med över
låt:else av hela företaget) eller av sådan sta
digvarande anordning, &år bes'katltas i denna 
andra aivt~ssl~tande stat. Vinst .som person 
med hemvist 1 en avtalsslutande .s1tat uppbär 
på grund av · örverlåitelse av fartyg eller Juftfar
tyg, som användes i 1itJJternationell trafik samt 
egendo~, 1som . .icke är fast egendom, s~m är 
hänförlig till användningen av sådana fartyg 
eller luftfa11tyg; är undantagen från skatt i 
den andra ayta:isslutande ·staten. 

3. Vinst som person .med hemvist i en 
avttalsslutande stat uppbär på grund av överlå
telse ay annan .än i bestämmels:erna i punkt 6 
av artikel. 12 ·\och i föregående punkten av 
d~nna art~el ,angiven egendom, är fritagen 
fran skatt 1 den andra avtalsslutande staten. 

. Artikel 14 ' 
1. Inkomst, som person med hemvis:t i ein 

avtals~lutande Sotat förvärvar genom ~tövande 
a~. fr~~t _Yrke eller annan därmed i,ämförlig 
s1älvstandig verksamher, beskattas endast i 
denna avtalsslutande s1tat om han icke i den 
andra: avt~ss.Iutande s·ta,ten ·har en stadigvaran
de anordmng, 1som regelmässiat står till hans 
förfogande för utövandet .· a; verksamheten. 
~m hain har 0n sådan stadigvarande anord
ning, får inkomstein beskattas i denna andra 
aivtalsslutaride stat men endast den del därav 
som är hänförlig till denna stadigvarande an
ordning. 
... 2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt 

siäJ.vständig vetenskaplig, -litterär och konstnär
li~ verksamhet, uppfostrings- och undervis
rungsverksamhet samt sådan sjäivständig verk
samhet som utövas av lä'kare advokater in
genjörer, · arkitekter, tandläkar~ . och revis~rer. 

Artikel 15 
1. Om icke bestämmelserna i artiklarna 16 

18, 19, 20 och 21 föranleder aima:t beskatta!~ 
löner, arvodeu1 .och andra liknande 'ersättning
ar, som person med hemvist i en avtalsslu-
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part of the business property, of a permanent 
esta~lishment which an enterprise of a Con
tractmg State has in the other Contracting 
State or of any property, other than immovable 
property, pertaining; to a fixed base available 
to a resident of a · Contracting State in the 
other Contracting State for the purpose of 
pe~forming professional services, including such 
gams from the alienation of such a permanent 
establishment ( alone or together with the 
whole en~erprise) or of such a fixed base, may 
be taxed m that other Contracting State. How
ever, gains derived by a resident of a Con
t~acting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic and 
any J?r?perty, other than immovable property, 
pertammg · to the operation of such ships or 
aircraft shall be exempt from tax of the other 
Cont~acting State. 

3. Gains derived by a resident of a Con
tracting State from the alienation of any pro
p~~ty other than those mentioned in the pro
v1s1ons of paragraph 6 of Article 12 and the 
preceding paragraphs of this Article shall be 
exempt from tax of the other Contractin~ 
State. "' 

Article 14 
1. Income derived by a resident of ·a Con

tracting State in respect of professional 'ser
vices or other independent activities of a 
similar character shall be taxable only in that 
Contracting State unless he has a fixed base 
regularly available· to him in the other Con
t~actin~ .s~ate for · the purpose of performing 
h1·s actlv1t1es. If he has such a fixed base the 
income may he taxed in that other Con~ract-
1ng State but only so much of it as iis attri
butable to that fixed hase. 

2. The term "prnfessional s,ervices" indu
des., . ~specially, independent scientific, litera:ry, · 
art1s:t1c, educational or !ttaching activities as 
well as the independent e.ctivities of physicians 
lawyers, engineers, architects, dentists ancl 
accountants. 

Article 15 
1. Subject to the provisions of Artides 16, 

18, 19, 20 .aind 21, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an em-
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tande stat uppbär genom anställning, endast i 
denna avtalssluta111de stait, såvida icke arbetet 
UJtrföres i den andra avtalsslutande st~ten . <?m 
arbetet utföres. i den111a andra stat, far ersa.~t
ning som uppbäres. för arbetet heskaNas dar. 

2. Utan hinder av bestämmdserna i punkt 
1 beskattas ersättning, som person med hem
vist ,i en avtalsslutande stat uppbär för arbete 

tf.. 1· ·den andra avtahsaU!tande sta-som u . ores 1 d 
ten, endast i den förstnämnda :wtalss u1ta:n e 
staten, om: _ . 

a) mottagaren vistas i denna and:a avtals
slutande s.tat under tidrymd :J.Ier tidrymder' 
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar 
under kalenderåret i fråga; 

0 

h) . ersättningen betalas av_ eller pa .UPP: 
drag . av arbetsgivare, som eJ har hemvist 1 

denna andra avtalsslutande stait; och 
c) ersätrt:ningen ej såsom omkostnad belas

tar fast drifttställe ·eller stadig'.'arande anord
ning, som arbetsgivaren har 1 denna andra 
avtalss:lutande stat. '. . 

3. Utan hinder av föregå~nde .J:>estammel~er 
i de:I111la artikel ,får ersä~tnti1g !or per!sonhgt 
arbete, ·som utföre.s ombor~ pa fart~? eller 
luftfartyg i i!nternattonell trafik som utovas a~ 
företag i en avtalsslutande stat, beskattas 1 
denna avta:lsslutande stat. 

Artikel 16 
Ersättning, som person med hemvist i en 

avtalsslutande stat uppbär i egensk~p av med: 
lem i styrels·e eller annat förvaltnmgsorgain '1 
bolag med hemvist i ?en andra avtalsslutande 
staten, får beskattas t denna andra avtalsslu-
tande stat . 

Artikel 17 
1. Utan hinder av bestämmelserna i art~k

larna 14 och 15 får inkoms't, som offen~hgt 
uppträdande personer, såsom ~~ater- ~ch film
skådespelare, radio: eller t~.lev1:~or:~artlster och 
musiker ävensoin idrottsman forvarvar genom 
den verksamhet de personligen utöver i denna 
egenskap, beskattas J den avtalsslutande stat 
där verksamheten utovas. . 

2. Utan hinder av övriga bestämr:ielser 1 

detta avtal får inkomst, som företag 1 en av
talsslutande stat uppbär genom att i den andra 
avtalsslutande staten tillhandahålla i punkt 1 av 
denna artikel avsead offentligt uppträdand~ 
persons eller iddrottsmens tjänster, beskauas 1 

den sistnämnda avtalsslutande staten. 

ployment shall be taxable only in th~t Con
tracting State unles,s the employment is exehr
cised in the other Contractmg State. If t e 
employment is so . exerci:sed, suc~ premu~er.a
tion as is derived therefrom may io~ taxed 1IIl 

that other Oontracting State. . . 
2. Notwithstanding the provisions of. pa

ragraph 1, remunera.tion ~enved by a res11dent 
of a Contracting State m respect of an ~
ploymen't exercis,ed in ,the C:ther Co~tractmg 
State shall be taxable only m the hrst-men
tioned Contracting State if : 

a) the recipient is pres~n:t in . .th~t other 
Contracting State for a period or pe~r10ds not 
exceeding ·in the aggregate 183 days m the ca-
Jendar year concerned; . . 

b) the remuneration is patd by, or. on be-
half of, an employer who is no.t a resident of 
that other Contracti:ng State; and 

c) the remuneration is not.borne by a P:er
manent establishment or a fixed ba.se w~ch 
the empiloyer has in that ·other Contractmg 
State. . .. 

3. Notwithstandillg the pre:edm~ provts1-

ons of this Article, remunerat1on l1l re:spect 
of an employment exercised. aboard a. sh1p . or 
aircraf t opera ted in in'ternat1onal trafftc by . an 
enterprise of ,3 Cont:actiing Staite may be 
taxed in that Contractmg State. 

Article 16 
Remuneration derived by a resident of a 

Contracting State in bis· ca~acity <lS a meml;ier 
of the board orf directors ot a comPa:1Y wh1ch 
is a resident of the other Contract:ng Snate 
may be taxed in that other Contractmg State. 

Aricle 17 . 
Notwithstanding the provisions of At~ 

ticf ~s 14 and 15' inco..'1le derive~ by public 
enrertainers, such as theatre, mono:n. p1cture, 
radio or television artistes, and music:a?-~, and 
by athletes, from their personal act~v.ittes as 
such may be tax:ed in the Contr~ctmg State 
in which these activities are ·exerc1sed. 

2 Notwiths'tanding any provisions of t~s · 
Con~ention, where the service~ of ~ publtc 
·entertainer or an athlete mentloned . m para
graph 1 are provided in a Con,tractmg St~te 
by ·an ·enterprise of !the other <?c:ntra.c~mg 
State, •the profits derived from prov1dmg ~ho~e 
services by such enterprise .may be taxerd , m 
the first-mentioned Contractmg Sta:te. · 

Artikel 18 
Om icke bestämmelserna i punkt 1 av ar

tikel 19 föranleder annat beskattas pension 
och annan liknande ersättning, som i anled
ning av tidigare anställning, utbetalas till per
son med 'hemvist i en avtalsslutande stat, 
endast j denna avtalsslutande stat . 

Artikel 19 
1. Ersätt~ing, där1 inbegripna pensioner, 

som utbetalas av, eller från fonder, till vilka 
bidrag erlägges av, en avtalsslutande s·tat eller 
dess kala myndigheter till en fysisk person 
på grund av . tjänster som utförts för denna 
avtalsslutande stat eller lokala myndighet vid 
handhavande av offentligt uppdrag får beskat
tas i denna avtalsslutande stat. Sådan ersätt
ning beskatta~ endast i denna avtalsslutande 
stat, om mottagaren är medborgare i denna 
avtalsslutande stat. 

2. Bestämmelserna i artik_larna 15, 16, 17 
och 18 tillämpas på ersättning eller pension, 
som utbetalas på grund av tjänst~r utförda i 
samband med affärsverksamhet ·söm iJ vinst
syfte bedrives av en avtalsslutande stat eller 
dess kala myndighet. 

3. I denna artikel inbegriper utrycket "en 
avtalsslutande sta,t" : 

a) beträffande Japan : varje organisation, 
vars kapital helt äges av japanska regeringen, 
och Japans Bank; 

b) beträffande Finland : varje offentlig orga
nisation eller inrättning, Finlands Bank och 
folkpensionsans talten. 

4. Bestämmelserna i artikel · 1 inskränker 
icke tillämpningen av bestämmelserna i denna 
artikel. 

Artikel . 20 
1. Professor eller lärare, som •tillfälligt vis

tas i en avtalsslutande stat under en tidrymd 
icke överstigande två år för att meddela under
visning eller bedriva forskning vid universitet , 
högskola, skola eller annan undervisningsanstalt 
och som har eller omedelbart före ·vistelsen i 
fråga hade hemvist i1 den andra avtalsslutand~ 
staten, beskattas endast i denna andra avtals
slutande stat för ersättning som han uppbär 
för sådan undervisning .eller forsknfug. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke 
på inkomst av forskning, om forskningen b:::
drives huvudsakligen till viss persons eller vissa 
personers enskilda nytta. · · 
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Artide 18 
Subject to the provisions of paragraph 1 of 

Article 19, pensions and other similar remune
ra tion paid ,to a resident of a Contracting State 
in consideration of past employment shall be 
taxable only in that Contracting State. 

Article 19 
1. Remuneration, including pens1ons, paid 

by, or out of fonds to which contributions 
are made by, a Contracting State or. a local 
authority thereof to any individual in respect 
of services rendered to that Contracting State 
or local authority in the discharge of functions 
of a governmental nature may be taxed in that 
Contrating State. Such remuneration shall be 
taxable only in that Contracting State if the 
recipient is a national of that Contracting 
State. 

2. The provisions of Articles 15, 16, 17 
and 18 .shall apply to remuneration or pen
sions in respect of services rendered in con
nection with any business carried on by a 
Conttating State or a local authority thereof 
for the purpose of profits . 

3. For the purposes of this Article, the 
term "Contracting State" ihcludes: 
· a) in respe<! t of Japan: any organisation the 
capital of which is wholly owned by thc 
Governement of Japan and the Bank of Japan; 

· b) in respect of Finland: any organisation 
or institution of a governmental nature, thc 
Bank of Finland and the National Pensions 
Institute. 

4 . The application of the provisions of this 
Article :shall not be limited by the provisions 
of Article 1. 

Article 20 
-1. A professor or teacher who make1: a 

temporary visit to a Contracting State for .i 

period not exceeding 'two years for the pur
pose of teaching or conducting research at a 
university, college, school or other educational 
institution, and who is, or immediately before 
such visit was, a resident of the other Contract
ing State shall be taxable only in that other 
Contracting State in respect of remuneration 
for such teaching or research. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply to · income from research if . such research 
is undertaken primarily for the private benefit 
of a specific person or persons. 
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Artikel 21 
Belopp eller inkomst som studerande eller 

affärs- eller hantverkspraktikant, som vistats i 
en andra avtalsslutande stat uteslutande för sin 
undervisning eller utbildning och som har 
eller omedelbart före vistelsen i fråga hade 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, er
håller för sitt uppehälle, sin undervisning eller 
utbildning, är undantagna från skatt i den 
förs tnämnda staten, under förutsättning att 
beloppen betalas till honom från källor utan
för denna förstnämnda avtalsslutande stat eller 
att inkomsten, icke övers·tigande 2 000 Förenta 
Staternas dollar eller motsvarande belopp i 
finska mark eller .japanska jen under något 
kalenderår, erhållits för. personliga tjänster som 
han utfört i denna förstnämnda avtalsslutande 
stat. 

Artikel 22 
I nkomst som en person med hemvist i e:1 

avtalsslutande ·stat uppbär och som icke ut
tryckligen nämnts i föregående artiklar av detta 
avtal beskattas endast i denna avtalsslutande 
stat. 

Artikel 23 
1. Om icke den japanska lagstiftningen rö

rande avräkning från japansk skatt av skatt 
som utgår ~ varje .annat land än Japan för
anleder annat, skall den finska skatten på in
komst som uppburit ~ Finland avräknas från 
den japanska skatt som utgår på denna in
komst . Om sådan inkomst utgöres av dividend 
som bolag med hemvist i Finland betalat till 
bolag med hemvist i Japan och om det sist
nämnda bolaget äger minst 25 procent an
tingen av de röstberättigade aktierna 1 det ut
betalande bolaget eller av det totala antalet 
aktier som detta bolag utfärdat, skall vid av
räkningen beaktas den finska skatt som detta 
bolag ·är sky1digt •att ibetala på grund av sin in
komst. 

2 . Om person med hemvist i Finland upp-
bär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta 
avtal får beskattas i Japan, skall Finland, så
vida icke bestämmelserna 1 punkt 3 föranleder 
annat, från den skatt som utgår på inkomst 
medge avdrag med den del av inkomstskattten 
som belöper på den inkomst som uppburits 
från Japan. 

3. Om person med hemvist i Finland upp
bär inkomst, som enligt bestämmelserna i ar
tiklarna 10, 11 och 12 får beskaHas i Japan, 

Article 21 
Payments or income received for the pur

pose of this maintenance, education or training 
by as student or bussiness apprentice who is 
present in a Contracting State solely for the 
purpose of his education or training and whq 
is , or immediately before being so present was, 
a resident of the other Contracting State shall 
be exempt from tax of the first-mentioned 
Contracting State, provided that such payments 
are made to him from outside rt:hat first
mentioned Contracting State or that such in
come is receiv.ed in respect of bis personal 
services performed in that first-mentioned Con
tracting State in an amount not in excess of 
2 000 United States dollars or its equivalent 
in Finnish markkas or J apanese yen <luring 
any calender year . 

Article 22 
Items af income of a res.ident of a Contract

ing Stane which are not expressly men!tioned 
1n the foregoing Articles of this Convention 
ishall be taxable only in -that Contrncting State. 

Article 23 
1. Subject to the laws of Japan regarding 

the aliowance as a credit .against Japanes·e tax 
of ·tax payable in 1any coontry other than 
Japan, Finnish tax payable in respect of 1n- . 
come derived from Finland shall be allowed 
rus a credit agains:t J a:panese tax payable in 
respect of that income. Where such incon1e is 
a dividend paid by a company resident in 
Finland to a company resident in Japan which 
owns not ~ess than 25 per cent either of the 
voting ·shares of the company paying ~the . di
vidend or of the total shares is•5ued by tha:t 
company, the credit shall take inta account 
Finnish tax payable by that company in respect 
of its income. 

2 . Where a resident of Finland derives 
income which, in accordance with the provi
•s.ions of :this Convention, may ibe 1taxed in 
Japan, Finland shall, subject to the provisions 
of paragraph 3, allow as a deduction from 
the •tax on income that part of the tax on 
~ncome which is appropriate 'to the income 
derived from Japan. 

3. Where a resident of Finland der•ives 
income which, in accordance with the pro
visions of Articles 10, 11 and 12 may be 

skall Finland fr.ån den skatt som utgår på 
denna persons mkomst avräkna ett belopp, 
motsvarande den skatt som erlagts i Japan . 
Avräknings beloppet skall emellertid icke över
stiga den del av skatten, beräknad utan sådan 
avräkning, . som belöper på den inkomst som 
uppburits från Japan. 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
3 är dividend från bolag med hemvist i Japan 
till bolag med hemvist i Finland undantagen 
från finsk skatt i den utsträckning detta skulle 
ha v~rit fallet enligt finsk ·skattelagstiftni11g, 
om bade utbetalaren och mot·tagaten hade haft 
hemvist i Finland. 

Artikel 24 
1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 

icke i den andra avtalsslutande staten bli före
mål för någon · beskattning eller något därmed 
sammanhängande krav, som är av annat slag . 
eller mer tyngande än den beskattning och där- · 
med sammanhängande krav som medborgarna i 
denna andra avtalsslutande stat är eller kan 
bli underkastade. . 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den andra 
.avtalsslutande staten, skall il denna andra av
talsslutande stat icke vara .mindre fördelakti .o
än beska-ttningen av företag i denna andra a1~ 
talsslutande stat, som bedriver verksamhet av 
samma slag. 

Denna bestämmelse skall icke anses med
föra förpliktelse för en avtalsslutande stat att 
medge personer med hemvist i den andra av
t~lsslutande . staten såda?a petsonliga avdrag 
vid beskattnmgen, ska-ttebefrielser eller skatte
nedsät tningar på grund av civilstånd eller för
sörjningsplikt mot familj , som medges personer 
med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande 
staten. 

3. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas 
kapital helt eller delvis äges eller kontrollera.> 
direkt eller indirekt, av en eller fl~ra persone; 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall icke i den förstnämnda . avtalsslutande 
staten bli föremål för någon beskattnino- eller 
något därmed sammanhängande krav, s~m är 
av annat slag eller mer tyngande än den be
skattning och därmed sammanhängande krav 
som andra liknande företag i denna förstnämn
da avtalsslutande stat ät eller kan bli underkas
tade. 

4. I denna artikel avser uttrycket "beskatt- . 
ning" skatter av varje slag och behaffenhet . 
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taxed in Japan, Finland shall aJlow as a de
duction from the tax on .the income of that 
person an amount equal to the tax paid 1n 
Japan. Such deduction shall not however 
exceed that part of 1the tax, as co;1puted be~ 
fore the deduction is given, which •is. appro
priate to rthe 1ncome derived from Japan. 

4 . Notwithstanding the provisiions of para
graph 3, dividends paid by a company which 
is a resident of Jiaipan to a company which 
is a resident of Finland sha11 be ex;empt from 
Finnish tax to ·the extent as would have been 
the cas·e under Finnish taxation law.s M both 
the payer and the recipient had been residents 
of Finland. 

Article 24 
1. The .· nationals of a Contracting State 

shaJl not 1be subjected in the other Contract
ing State to any taxation or any requirement 
oonnected therewith which is oher or more 
burden.some .than 1the taxation and connected 
requirements.' to which nationals of that other 
Contracting State in the same circUnistances . 
are or may be subjected. 

2. The taxation on a permanent establish
ment which an e:nterprise of a Contracting 
State has ån the other Contracting State shall 
not he less favouraibly levied in thaot other 
Contracting · State than the taxation levied on 
enterprises of that other Contracting State 
carrying on the same activities. 

This provision shall not be construed as 
abliging 1a Contracting State to arant to resi
dents of the othe.r Contracting S~ate any per
sonal . allowances, · reliefs and reduction's for 
taxadon purposes on account of civil status 
or family responsibilities which it grants to 
its own residents . 

3. Enterprise:s of :a Contracting State, the 
capita'l of whic:h is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly, by olne 
or mot'e res.idents of the other Oontraoting 
State, shall not be subj-ected :iJ!l the first-men
tioned Contracting State · to any 1taxation or 
any requirement connected therewith which 
is othe or more burdensome than the taxa
tidn and connected requirements to which 
other ·similar enterprises 1of that first-mentio
ned Contracting State are or may be subjected. 

4. In this Article the term "taxation" 
means tax·es of every kind and description. 
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5. Bestämmelserna i artikel 1 inskränker 
icke tillämpningen av bestämmelserna i denna 
aNikel. 

Artikel 25 
1. Om person med hemvist i en avtalsslu

tande stat gör gällande, att i en avtalsslutande 
stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, 
som för honom medfört eller kommer att med
föra en mot detta :avtal stridande beskattning, 
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att 
använda sig av de rättsmedel som finns i 
<les.sa avtalsslutande staters rättsordning, göra 
framställning 1 saken hos den behöriga myn
digheten i den avtalsslutande stat där han har 
hemvist. 

2. Om denna behöriga myndighet finner 
framställningen grundad men icke själv kai1 
åstadkomma en tillfredsställande lösning, skall 
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndighe
ten i den ·andra avtalsslutande .staten i syfte 
att undvika en mot detta avtal stridande be
skattning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna skall genom ömsesidig över
enskommelse ·söka ·avgöra svårigheter eller tvi
velsmål som uppkommer rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal. De kan 
även överlägga för att undanröja dubbelbeskatt
ning i sådana fall som :ej omfattas av detta 
avtal. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtals
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra för att träffa överenskommelse 
de fall som angivits i föregående punkter. 

Artikel 26 
1. De behöriga myndigheterna i de avtals

slutande .staterna skall utbyta :sådana upp
lysningar som är nödvändiga för att verkställa 
detta avtal och den interna lagstiftningen i 
de avtalssluta.nde istaterna i fråga om de skat
ter som avses i detta av.tal, såvida den be
skattning som verbtälles på grund av denna 
lagstiftning överensstämmer med detta avtal. 
De sålU!!lda utbytta upplysningarna ~skall be
handlas såsom hemliga och får icke yppas för 
andra personer eller myndigheter än dem som 
har till uppgift att fastställa eller uppbära de 
skatter :som avses i detta avtal. 

2. Besfimm:elserna i pU!l'kt 1 :skall i intet 
fall anS·e'S medföra förpliktelse för en av,tals
siutande stat att: 

5. The application of ,the provisions of this 
Article shall not be limited by the provisions 
of Article 1. 

Article 25 
1. Where a resident of a Contracting S,tate 

considers that the actions of one or both of 
the Contracting States result or will result for 
him in taxation n<Yt in accordance with this 
Convention, he may, notwithstanding the re
medies provided by the laws of ,those Contract
ing States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which 
he is a resident . 

2. The competent authority shall endeavour, 
if the objection ·appears to it to be justified 
and if it is not i•tself able to arrive at an 
appropriate solution, ito resolve that case by 
mutu.al agreement with the competent authori
ty of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation no!t in ac
cordance with this Convention. 

3. The competent autho1'ities · of the Con
tracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as ito the interpretation or application 
of this Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in this Convention. 

4 . The competent authorities of the Con
tracting Staites may communicate with each 
directly for the purpose of reaching an agree
ment in the sense of the preceding paragraphs. 

Article 26 
1. The competerit authorities of the Co11-

tracting States shall exchange .such information 
as is necessary for the carrying out of this 
Convention and of the domestic laws of the 
Contracting States concerning taxes covered by 
:this Convention insofar as ithe taxation there
under is in accordance with this Convention. 
Any information so exchanged shall be treated 
as secret and :shall not be disclosed to any 
persons or authorities other than those con
cerned with the assessment or collection of 
the taxes which are the subject of this Con-

. vention. 
2. In no ca se .shall the provisions of para

graph 1 be cons'trued so as to impose on a 
Contracting State the obliga·tion : 

:a) vidtaga förvaltningsåtgärder, som avvi
ker från lags'tif tning eller forva:ltningspraxis i 
denna stat eller i den andra avtals.slutande 
staten; 

b) lämna . uppgifter rörande enskildheter, 
som icke kan erhållas enligt lagstiftningen 
eller genom sedvanligt förva:ltningsförfara.nde 
i denna ·stat eller i den andra avtalss.lutande 
s1taten; eller .· .. 

c) lämna upply.sningat' som skulle yppa af
färshemlighet, industri-, handels- elJer yrkes
hemlighet eihler i näringsverksamhet nyttja.t 
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas yppan
de skulle strida mot den allmänna ordningen. 

Artikel 27 
1. Envar av de avtalsslutande · staterna skall 

sträva till allt ·indriv'a sådana av den andra 
avtalss.lutande s.tat'en påförda skatter, vilkas 
indrivande säkerstäJler at1t skattebefrielse eller 
nedsatt skattesats som denna .andra · av.ra:l:sslu
tande ·stat medger enligt detta avta:l icke M
njutes av personer .som icke är :berättigade 
till sådana förmåner . Den avta1sslutande .s1tat 
~om ve1~btäller sådan . indrivning av ·skatt är 
gentemot den andra av.talssli1tande s.taten an
svarig för de sålunda indrivna beloppen. 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall i inte1t 
fall anses medföra förpliktelse för en ,avtals
slutande stat att vidtaga förvaltningsåtgärder, 
s<om avviker från bestämmelserna .eller praxis 
i den avtals'sfotande stat som verkställer in
drivningen av ~katt eller som :skulle .strida 
mot den allmänna ordningen i denna avtals
slutande s1tat . 

Artikel 28 
Bestämmelserna i detta .avtal · påverkar icke 

de privilegier i beskattfringshänseende, som 
enligt folkrättens allmänna regler eller bestäm
melser i 'Särsikilda överenskommelser tillkom
mer dip:Iomatiska eller. 'lmnsulära tjäns,temän. 

Artikel 29 
1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika

tionshandlingarna slkall utväxlas i Tokio sna
rast möjligt. 

2. Detta aivtal :träder i kraft trettio dagar 
efter utväxlinge:1 av rntifikationshandlingarna 
och tillämpas i båda aV'talsslutande staterna i 
fråga om inkoms.t för varje skatteår som 1bör-
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a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws or the administrative 
prac'tice of that or of the other Contracting 
State; 

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

c) to supply information which would dis
close any trade, business, industrial, com
mercial or professional secret or trade process, 
or informn.tion, 1the disclosure of which would 

. be contrary to public policy. 

Artily 27 
1. Each of 'the Contracting States shall 

endeavour to collect such taxes imposed by 
the other Contrating State as will ensure that 
any exemption or r.educed . rnte of tax granted 
under this Covention by ;that other Corrtracting 
State .shall not be enjoyed by persons not 
entitled to such benefits . The Contracting State 
making such collections shall be responsible to 
the other Contracting State for the sums thus 
collected. · 

2. In no case shall the prov!Slons of para
gr:aiph 1 be co:nstrued so as to impose upon 
either of the Contracting States the ohligation 
to carry out administrative measures at vari
ance with the regulations and practices of the 
Contracting State .endeavouri.ng to coillect the 
tax or which wcmld be contrary to the public 
policy of that Contracting State. 

Artide 28 
Nothing in this Convention sha]1l affect the 

fiscal privileges ' of diplomatic or consuJar 
officials under the gei.'1eral rules of interna
rio111al law or under the provisions of special 
agreements. 

Ai:ticle 29 
1. This Convention shall be ratified and 

the instruments of ratification shall be ex-. I 
changed at Tokyo as soon as possible . 

2 . This Convention shall enter into force 
on the thirtieth day after the date of the 
exchange of instruments of ratification ~nd 
shall be applica1ble in both Contracting States 
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jar den försita januari eller senare det kalender
år under vilket detta avtal träder i kraft . 

Artikel 30 
Detta avital förblir i kraft under obestämd 

tid, men ·envar ·av de avtalss.lutande staterna 
kan, senast den trettionde juni under ett ka
lenderår so;m börja.r efter utgången av en 1tid
rymd av fem år från dagen för avtalets ikraft
trädande, på diplomatisk väg skriftligen upp
säga avtalet hos den andra avtalsslutande sta
ten. I händelse av sådan upP'sägning upphör 
avtaileit att gälla i båda avtalsslutrunde stat•erna 
i fråga om inkomst för varje skaitteår som 
börjar den förs.ta janua..!:i eller senare det ka
lenderår som följer närmast efter det då upp
sägningen skedde. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtiill vederbörligen befullmäktigade av sina 
resP'e!ktive regeringar, undertecknrut detta avtal. 

Uppgjort i Helsingfors den 29 februari 1972 
i två exemplar på engelska 'spr~ket. 

För Republiken Finland: 

Richard Tötterman 

För Japan: 
Shigeru Iimura 

as respects income for any taxable year be
ginning on or af ter the first day of J anuary 
in the calendar vear in which .this Convention 
enters into force'. 

Article 30 
This Gonvention shaJ.l continue in effect 

indefinitely but either of the Contracting Sta
tes may, on or before the thirtieth day of June 
in any calendar year beginning after the ex
piration of a period of five years from the 
date of Lts entry tinto force, give 1:10 rt:he other · 
Contracting State, through the diplomatic 
channel, written notioe of termination and, 
in such ev.ent, 1this Convention shall cease to 
be effective in both Contracting States as 
respect inoome for any taxable year heginning 
cm or ruft.er the first day of J anuary :iJn the 
calendar year next following that in which 
the notice is given. 

In w1tness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto by their respeotive 
Govemments, . hav•e signed this Convention. 

Done in duplicate at Helsinki on February 
29, 1972 in the English language. 

For the Republic of Finland: 

Richard T ötterman 

For Japan: 
Shigeru Iimura 

Helsingfors den 29 februari 1972. 

Herr Charge d'Affaites a.i., 

Jag har äran hänvisa till det i dag mellan 
Republiken Finl~d och Japan undertecknade 
avtale.~ f.ör undvikande av dubbe1beskattning 
och forhindrande av kringgående av skat!t be
träffain~e sikat.ter på inkomst, ·och bekräfta på 
Repu~h'ken F1?'!and regerings vägnar att mel
~an bada regeringarna överenskommits 'om föl
iande: 

Vid avgörande enl•igt punl<t 2 ·av artik~l 4 i 
avtalet genom ömsesidig överenskommelse 
ställningen för fysisk person som har hem
viS1t i båda avtalsslutande ·s.taterna, skall i be
~tande tag.as reglerna i punikt 2 av artikel 4 
1 utkast~t till avtal for undvikande av dubibel
b:~sik~.ttrung beträffande skatter på inkomst och 
fo~mogenhet , som Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling antagit år 
1963 . ' 

Jag har vidare äran be Eder bekräfta att 
Eder 1regering samtycker till vad ovan fram
förts. 

.. Jag begagn.ar detta tillfälle att upprepa för
sakran om mrn utmärkta högaktning. 

Richard Tötterman 

I 
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Helsinki, February 29, 1972 

Sir, 

. I have .the honom to refer to the Conven
Hon betweei;i the Republic of Finland an Japan 
for the Avoidance of Double Taxation and the 
PreventJion of Fiscal Evasion with respect to 
Taxes o.n Incom~ which was s•igned today and 
to confrrm, on 1beha1f of the Government of 
the ~epublic of Finland, the folfowing under
standings reached between 1the two Govern
ments: 

. In determming, under paragraph 2 of Ar
ticle 4 of the Convention, by mutual agree
me:it of the ·status of an individual who Js a 
r~s~dent of both Contracting States, considera
tl'on shall be taken of the rules as set out in 
~aragraph 2 of Artiale 4 of the Draft Conven
tic.:m for .the A voidance of Double T axaition 
with resp~ct to Taxes on Income and Capital, 
adopted. 111 1963 .by the Organisation for 
Economic Gooperatllon and Development. 

I have further the honour to reques;t you 
to be goo~ enough to confirm the foregoing 
unders.tandtngs on behalf of your Govern
ment . 

I avail ~yself of this opportunity to extend 
to y~u, Sir, the assurance of my high consi
deratlon. 

Richard T ötterman 

i · 
i 
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Helsingfors den 29 februari 1972. 

Herr Statssekreterare, 

Jag har äran erkänna mottagandet av Eder 
D'Qt denna dag av följande lydelse: 

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

Jag har vidare äran bekräfta . på min rege
ring•s vägnar, att Japans .regering samtycker 
tilil vad ovan framförts. 

Jag begagnar detta ,tillfälle att .. uppre:pa för
säkran om min mest utmärkta hogaktnmg. 

Shigeru · limura · 

Helsinki, February 29, 1972 

Sir, 

I have the honour to aoknowledge the 
receå.pt of your Note of today's date which 

. reads as follows : 
---------..:...-----
------------

I have further the honour to confirm on 
behalf of .my Government that the foregoing 
is also the understanding of the Government 
of Japan. 

I avail myself of this opportuni~y. to extend 
to you Sir the assurance of my h1ghest con
sideration. ' 

Shigeru I imura 

ReP· Pres. frams.t; -a,J.1g. dubbel beskattnings--avtal med Japan. -

-.-;--
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J.ili.GUTSKOTTETS be tän kande n r 1/19 72- 73 

med anledning av Republikens Pr esidents 

framstä llning till Ålands landsting angå en

de regeringens' till Riksdagen overläm:nade 

proposition med förslag till lag om god-

kännande av vis sa bestämmelser i avtalet 

med Japan för förhindrande av dubbelbeskatt

ning av inkomst samt kringgående av skatt. 

Med anledn·ing av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt uts.~ottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra, att utskot

tet intet har att påminna med anledning av framställningen, varför 

utskottet vördsamt föreslår, 

attc·Landstinget måtte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens ikraft:.:.. 

trädande i landskapet Åland ti ll de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från själv

styrelselagen, under förutsättning att 

Riksdagen godkänner propositionen i oför.:.. 

; ~än. rad form, 
Mctri ehamn 9 den 9 1n0vember 972, 

På lagutsk tets v ä gnar : 

e::- . 
. ~ 

Erik Rask 
ordförande 

R<1 f ,· Sundman . 
sekreterare. 

\ 

Närvarande i utskottet: ·ordf.öranden Rask , viceordföranden Dahlman 

samt ledamöterna Olof M. Jansson 9 Sundblom och Wideinan, 

1. 

f. r 


