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

framställning till Ålands landsting om 

regeringens proposition till riksdagen med 

förslag till lag om godkännande av vissa be-

stämmelser i avtalet med Amerikas Förenta 

Stater för att undvika dubbelbeskattning och 

f örhind.ra kringgående ,.av skatt beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

Enligt 11 § .4 mom. ~9 punkten självstyrelselagen för 

Åland av den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för såvitt i fördraget ingår 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovan nämnda avtal för Finlands del gäller 

bland annat kommunalbeskattning, på vilket område landsting-

et enligt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen har 

lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras landstingets 

ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i 

landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, 

som ~ven innehåller avtalstexten, föreslås 

att Ål~nds l~ndsting måtte ge sitt 

samtycke till att lagen träder i 

kraft i landskapet Åland till de 
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delar det nämnda avtalet innebär 

avvikelse från självstyrelselagen, 

under förutsättning att riksdagen 

antar lag.en· i oförändrad form. 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater för att 
undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt 
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

proposmonen föreslås att riksdagen god
känner ett med Amerikas Förenta Stater i 
september 1989 ingånget avtal för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra kringgående 
av skatt beträffande skatter på inkomst och på 
förmögenhet. 

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det 
modellavtal som Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling (OECD) har 
utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser en
ligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rät
ten att beskatta olika inkomster och olika slag 
av förmögenhet medan den andra avtalsslutan
de staten i motsvarande mån måste avstå från 
att använda sin på egen skattelagstiftning grun
dade beskattningsrätt eller måste på annat sätt 
medge lättnad från skatt för att internationell 
dubbelbeskattning skall undvikas. 

Vidare finns i avtalet bestämmelser bl.a. om 

förbud mot diskriminering och om utbyte av 
upplysningar om beskattning. 

Avtalet träder i kraft 30 dagen efter den då 
de avtalsslutande staternas regeringar har med
delat varandra att de konstitutionella förutsätt
ningarna för ikraftträdandet av avtalet upp
fyllts. Efter ikraftträdandet tillämpas avtalets 
bestämmelser i Finland, i fråga om källskatt, 
på inkomst som förvärvas den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare, samt i fråga 
om övriga inkomstskatter och förmögenhets
skatt, på skatter som bestäms för skatteår som 
börjar den 1 januari det kalenderår som följer 
närmast efter det då avtalet träder i kraft eller 
senare. 

I propositionen ingår ett lagförslag om god
kännande av de bestämmelser i avtalet som hör 
till området för lagstiftningen. Lagen avses 
träda i kraft samtidigt med avtalet. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och beredningen av 
ärendet 

1.1. Nuläge 

Det första avtalet mellan Finland och Ameri
kas Förenta Stater för att undvika dubbel
beskattning beträffande skatter på inkomst 
(dubbelbeskattningsavtal) ingicks den 3 mars 
1952 (FördrS 16/52). Detta avtal ersattes med 
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ett den 6 mars 1970 ingånget, fortfarande 
gällande avtal angående inkomst- och 
förmögenhetsskatter (FördrS 2/71). Det sist
nämnda dubbelbeskattningsavtalet tillämpades 
i Finland första gången vid beskattningen för 
år 1971. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD), som både Finland och 
Förenta Staterna är medlemmar i, rekommen
derade år 1977 sina medlemsländer bl.a. att de 
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skulle sträva efter att se över de avtal för att 
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter 
på inkomst och på förmögenhet som de hade 
ingått med varandra och därvid iaktta det 
modellavtal som ansluter sig till den rekom
mendation som ovan avses. Till följd av denna 
rekommendation bör gällande avtal med För
enta Staterna anses vara föråldrat och sålunda 
i behov av översyn. Dessutom har efter avtalets 
undertecknande i både finsk skattelagstiftning 
och i Förenta Staternas skattelagstiftning 
gjorts väsentliga ändringar. Av dessa skäl har 
det varit ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal 
med Förenta Staterna. 

1.2. Beredningen av ärendet 

Förhandlingar om ett avtal inleddes i Hel
singfors i augusti 1982. Förhandlingarna fort
sattes i Washington i mars 1983, varvid enighet 
nåddes om ett på engelska språket upprättat 
avtalsutkast. Avtalet undertecknades i Helsing
fors den 6 oktober 1986. Riksdagen godkände 
avtalet, som ratificerades av republikens presi
dent den 6 november 1987 (reg.prop. nr 29/ 
1987 rd.). I början av år 1987 trädde emellertid 
en ny inkomstskattelagstiftning i kraft i Fören
ta Staterna (Tax Reform Act 1986). Lagstift
ningen förorsakade behov att se över avtalet i 
vissa delar. Avtalet lades sålunda inte för 
behandling i Förenta Staternas kongress och 
har därför inte heller ratificerats i Förenta 
Staterna. Skattereformen i Finland år 1988 
förorsakade också behov att göra ändringar i 
avtalet. Av dessa skäl återupptogs avtalsför
handlingarna i Washington i mars 1989, varvid 
som avslutning på förhandlingarna ett på eng-

elska språket upprättat avtalsutkast parafera
des. 

Skatteavtalsdelegationen har avgivit yttrande 
i saken. 

Avtalet undertecknades i Helsingfors den 21 
september 1989. Avtalet från år 1986 bringas 
inte i kraft. 

Avtalet följer huvudsakligen den modell för 
bilaterala dubbelbeskattningsavtal som Organi
sationen för ekonomiskt samarbete och utveck
ling (OECD) har utarbetat. Avvikelserna från 
modellen gäller bl.a. avtalets allmänna tillämp
ningsområde samt beskattningen av inkomst av 
sjöfart, dividend, ränta, royalty inkomst av 
självständig yrkesutövning och pension. I avta
let finns bestämmelser om begränsning av däri 
avsedda förmåner. Motsvarande bestämmelser 
ingår inte i OECD:s modellavtal. 

Både Finland och Förenta Staterna tillämpar 
skatteavräkningsmetoden som huvudmetod för 
att undanröja dubbelbeskattning. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Av syftet med avtalet följer att en avtalsslu
tande stat och övriga mottagare av skatter som 
omfattas av avtalet inte använder sin beskatt
ningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de 
på sätt som förutsätts i avtalet annars medger 
lättnad från skatt. Tillämpning av avtalsbes
tämmelserna innebär i fråga om Finland härvid 
att staten och kommuner samt församlingar 
inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det 
ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en ringa 
del av sina skatteinkomster för att internatio
nell dubbelbeskattning skall undvikas. 

DETALJMOTIVERING 

1. Avtalets innehål 

Artikel J. Avtalet tillämpas enligt huvud
regeln i överensstämmelse med OECD:s model
lavtal på personer som har hemvist i en avtals
slutande stat eller i båda avtalsslutande stater
na (stycke l). Uttrycket "person med hemvist i 
en avtalsslutande stat" definieras i artikel 4 av 
avtalet. I ett visst fall kan avtalet indirekt 

tillämpas även på person med hemvist i tredje 
stat. De upplysningar som utbyts enligt artikel 
26 (utbyte av upplysningar) kan nämligen gälla 
personer som inte har hemvist i någondera av 
de avtalsslutande staterna. Avtalet begränsar 
således inte de förmåner vid beskattningen som 
medges exempelvis enligt lagstiftningen i nå
gondera staten (artikel I stycke 2). Bestämmel
serna i avtalet får således inte tillämpas på sätt 



som medför att skattskyldig skulle bli föremål 
för strängare beskattning än om avtalet inte 
hade funnits. I stycke 3 av artikeln ingår en 
förbehållsklausul, enligt vilken en avtalsslutan
de stat kan beskatta person med hemvist där 
som om avtalet inte hade blivit tillämpligt. 
Detsamma gäller en avtalsslutande stats såväl 
nuvarande som under vissa förutsättningar 
även tidigare medborgare. Stycke 4 av artikeln 
innehåller undantag från förbehållsklausulen. 
Dessa undantag är nödvändiga för att trygga 
att de bestämmelser som begränsar en persons 
skyldighet att erlägga skatt i sin hemviststat 
leder till avsett syfte. Utan hinder av 
förbehållsklausulen har person med hemvist i 
en avtalsslutande stat och medborgare i denna 
stat alltså rätt till förmåner enligt de artiklar 
som avses i stycke 4. Vissa av dessa förmåner 
medges emellertid endast för sådan tid då 
personen inte har medborgarskap i den stat där 
han har hemvist, eller personen inte på grund 
av tillstånd är stadigvarande bosatt i denna 
stat. 

Artikel 2. De skatter som avtalet är tillämp
ligt på definieras och anges i denna artikel. 
Trots att det inte finns någon förmögenhets
skatt i Förenta Staterna och internationell dub
belbeskattning sålunda för närvarande inte kan 
uppkomma i fråga om förmögenhet, har den 
finska förmögenhetsskatten innefattats i avta
lets tillämpningsområde. 

Artiklarna 3-5. Vissa uttryck som före
kommer i avtalet definieras i artikel 3. Med 
vissa avvikelser överensstämmer artiklarna 
med OECD:s modellavtaL Definitioner före
kommer även i andra artiklar i avtalet. Sålun
da definieras exempelvis uttrycket "person 
med hemvist i en avtalsslutande stat" i artikel 
4 och uttrycket "fast driftställe" i artikel 5 
samt uttrycken "dividend", "ränta" och "ro
yalty" i de artiklar som behandlar beskattning
en av dessa inkomstslag (artiklarna 10, 11 och 
12). Uttrycket "fast driftställe", som är viktigt 
speciellt för tillämpningen av artikel 7 som 
behandlar beskattningen av inkomst av rörelse, 
avviker från OECD:s modellavtal i det hänse
endet att förutom plats för byggnads-, anlägg
nings-, sammansättnings- eller installations
verksamhet även användningen av installation, 
borrplattform eller skepp för att utforska eller 
utvinna naturtillgångar utgör fast driftställe 
om nämnda användning pågår mer än tolv 
månader (artikel 5 stycke 3). Denna bestäm-
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melse saknar motsvarighet i OECD:s modellav
tal. 

Artikel 6. Inkomst av fast egendom får 
beskattas i den avtalsslutande stat där egendo
men är belägen. Med sådan inkomst likställs 
enligt artikeln bl.a. inkomst genom uthyrning 
av lägenhet som besitts på grund av aktie eller 
annan andel i fastighetssamfund. Sålunda får 
exempelvis inkomst som aktieägare i finskt 
bostadsaktiebolag förvärvar genom uthyrning 
av s.k. aktielägenhet beskattas i Finland. 

Artikel 7. Enligt denna artikel får inkomst 
av rörelse som företag i en avtalsslutande stat 
förvärvar beskattas i den andra avtalsslutande 
staten endast om företaget bedriver rörelsen i 
sistnämnda stat från ett där beläget fast drift
ställe och inkomsten är hänförlig till det fasta 
driftstället (stycke 1 ). Sådan inkomst får be
skattas enligt intern lagstiftning i respektive 
avtalsslutande stat. 

Begreppet fast driftställe definieras i artikel 
5. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som 
behandlas särskilt i andra artiklar av avtalet 
tillämpas på dessa inkomster specialbestäm
melser som avses här (stycke 6). Med inkomst 
av rörelse avses inkomst, som förvärvas av 
rörelse, med undantag av uthyrning eller licen
siering av biograffilm eller film eller band för 
radio- eller televisionssändning (stycke 7). In
komst som förvärvas genom sådan uthyrning 
eller licensiering beskattas såsom royalty enligt 
artikel 12 endast i den avtalsslutande stat där 
mottagaren av inkomsten har hemvist, även då 
inkomsten är hänförlig till fast driftställe som 
mottagaren av inkomsten har i den andra 
avtalsslutande staten. 

Artikel 8. Artikeln innehåller i fråga om 
inkomst av sjöfart och luftfart undantag från 
bestämmelserna i artikel 7. Inkomst som före
tag i en avtalsslutande stat förvärvar av inter
nationell sjöfart eller luftfart beskattas endast i 
denna stat, även i det fall att inkomsten är 
hänförlig till fast driftställe som företag har i 
den andra avtalsslutande staten (stycke 1). I 
stycke 2 av artikeln ingår en klargörande be
stämmelse, enligt vilken ovan avsedda inkomst 
under vissa förutsättningar omfattar inkomst 
som förvärvas genom uthyrningen av skepp 
eller luftfartyg. Med avvikelse från OECD:s 
modellavtal beskattas inkomst, som företag i 
en avtalsslutande stat förvärvar genom an
vändning, underhåll eller uthyrning av contain
rar, endast i denna stat. Denna regel tillämpas 
emellertid inte, då containrarna används ute-



4 

slutande mellan platser i en avtalsslutande stat 
(stycke 3). 

Artikel 9. Inkomst som företag med intresse
gemenskap förvärvar får enligt artikeln juste
ras om obehörig vinstöverföring kan visas. I 
Finland har bestämmelsen betydelse för 
tillämpningen av 73 § l mom. (260/65) be
skattningslagen. 

Artikel JO. Dividend får beskattas i den 
avtalsslutande stat där mottagaren av dividen
den har hemvist (stycke 1). Om emellertid 
mottagaren av dividenden är ett finskt bolag, 
är dividenden undantagen från skatt i Finland, 
om mottagaren direkt äger minst 10 procent av 
röstetalet i det bolag som betalar dividenden 
(artikel 23 stycke I punkt b). Dividenden får 
enligt stycke 2 beskattas även i den avtalsslu
tande stat där det bolag som betalar dividen
den har hemvist (källstaten). Härvid har skatt
en i källstaten, med vissa undantag i fråga om 
Förenta Staternas bolag, begränsats till S pro
cent av dividendens bruttobelopp, om den som 
har rätt till dividenden är ett bolag som be
härskar minst 10 procent av röstetalet för 
aktierna i det utbetalande bolaget och i övriga 
fall till 15 procent av dividendens bruttobe
lopp, om inte bestämmelserna i stycke 4 är 
tillämpliga. Uppkommen dubbelbeskattning 
undanröjs i Finland genom skatteavräkning i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 23 stycke 
1 punkt a. Bestämmelser om den extra skatt på 
vinsten för en filial har tagits in i denna artikel 
(stycke 6). Dessa bestämmelser har tagits in i 
avtalet på Förenta Staternas begäran. Enligt 
Förenta Staternas skattelagstiftning är filialer
na i Förenta Staterna för utländska företag 
skyldiga att utöver den normala bolagsskatten 
betala en källskatt om 30 procent på vissa 
belopp som jämställs med dividend. I skatte
avtalet har denna beskattning begränsats till S 
procent (stycke 7). 

Artikel 11. Med avvikelse från OECD:s mo
dellavtal beskattas enligt stycke l i artikeln 
ränta endast i den stat där mottagaren av 
räntan har hemvist, om inte bestämmelserna i 
stycke 4 är tillämpliga. Denna reglering svarar 
mot den praxis som Finland strävar efter att 
tillämpa vid förhandlingar om dubbelbeskatt
ningsavtal. Regleringen kan ses även mot den 
bakgrunden att fysisk person som inte är 
bosatt i Finland och utländskt samfund enligt 
9 § I mom. 2 punkten lagen om skatt på 
inkomst och förmögenhet (1240/88) endast i 
vissa sällsynta fall av ringa betydelse har att 

erlägga skatt i Finland på ränta som förvärvats 
här. 

Artikel 12. Royalty får beskattas i den av
talsslutande stat där mottagaren av royaltyn 
har hemvist (stycke 1). Med avvikelse från 
OECD:s modellavtal får enligt stycke 2 emel
lertid s.k. industriell royalty beskattas även i 
den avtalsslutande stat från vilken den härrör 
(källstaten). Härvid får skatten i källstaten 
uppgå till högst S procent av royaltyns brutto
belopp, om inte bestämmelserna i stycke 4 är 
tillämpliga. Denna reglering svarar mot den 
praxis som Finland strävar efter att tillämpa 
vid förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal. 
Royalty som betalas för nyttjanderätt till fast 
egendom samt för nyttjandet av gruva eller 
annan naturtillgång beskattas enligt artikel 6. 
Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i 
Finland genom skatteavräkning i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 23 stycke i punkt a. 

Artikel 13. Vinst på grund av överlåtelse av 
fast egendom, till ·vilken i fråga om Finland 
hänförs aktie i bostadsaktiebolag och andel i 
annat fastighetssamfund, får beskattas i den 
avtalsslutande stat där den fasta egendomen är 
belägen (styckena 1 och 2). Vinst på grund av 
överlåtelse av egendom, som utgör del av 
rörelsetillgångarna i fast driftställe eller stadig
varande anordning som person med hemvist i 
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu
tande staten, får beskattas i denna andra stat 
(stycke 3). Vinst som omfattas av den defini
tion på royalty som ingår i artikel 12 stycke 3 
beskattas enligt artikel 12 och inte enligt före
varande artikel (stycke 5). Vinst på grund av 
överlåtelse av skepp, luftfartyg eller containrar 
samt vinst på grund av överlåtelse av annan 
egendom än sådan som uttryckligen nämnts i 
denna artikel beskattas endast i den avtalsslu
tande stat där överlåtaren har hemvist (styck
ena 4 och 6). 

Artikel 14. Inkomst av självständig yrkesut
övning beskattas endast i den avtalsslutande 
stat där inkomsttagaren har hemvist, om han 
inte i den andra avtalsslutande staten har en 
stadigvarande anordning, exempelvis mottag~ 
nings- eller kontorslokal, för att utöva verk
samheten. I det sistnämnda fallet får den 
inkomst som är hänförlig till den stadigvaran
de anordningen beskattas i den stat där denna 
stadigvarande anordning är belägen. 

Artikel 15. De bestämmelser om enskild 
tjänst som ingår i denna artikel överensstäm
mer med vissa preciseringar och avvikelser med 



OECD:s modellavtal och den praxis som Fin
land tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal. 

Artikel 16. Denna artikel innehåller bestäm
melser om begränsning av förmåner. Dessa 
bestämmelser har tagits in i avtalet på Förenta 
Staternas begäran. Motsvarande bestämmelser 
ingår inte i OECD:s modellavtal. Genom be
stämmelserna i avtalet garanteras att de 
förmåner som en avtalsslutande stat beviljar 
enligt avtalet tillfaller endast de personer för 
vilka de är avsedda, dvs. personer med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten och inte 
personer med hemvist i tredje stat. 

Artikel 17. Denna artikel innehåller undan
tag från bestämmelserna i artikel 14 (självstän
dig yrkesutövning) och artikel 15 (enskild 
tjänst) och gäller artister, såsom teater- eller 
filmskådespelare, radio- eller televisionsartister 
eller musiker och idrotts- eller sportutövare. 
Inkomst som artist eller idrotts- eller sportutö
vare med hemvist i en avtalsslutande stat 
förvärvar genom sin verksamhet bedriven i den 
andra avtalsslutande staten får beskattas i den
na andra stat även då beskattning enligt artikel 
14 eller 15 inte skulle vara tillåten, men dock 
endast om beloppet av bruttoinkomsten (däri 
inbegripna utgifter som han erhållit ersättning 
för eller som har betalats för hans räkning) 
överstiger 20 000 Förenta Staternas dollar eller 
dess motvärde i finskt myntslag under kalende
råret (stycke 1). Överstiger inkomsten nämnda 
belopp får hela inkomsten, alltså inte endast 
den överskjutande delen, beskattas i den stat 
där artisten eller idrotts- eller sportutövaren 
har bedrivit sin verksamhet. I fall då inkomst 
som härrör av verksamhet bedriven av artist 
eller idrotts- eller sportutövare helt eller delvis 
tillfaller en annan person, och det inte kan 
visas att artisten eller idrotts· eller sportutöva
ren eller person med intressegemenskap med 
honom inte har andel i denna andra persons 
inkomst, får inkomsten beskattas i den avtals
slutande stat, där verksamheten har bedrivits, 
oberoende av om denna andra person har fast 
driftställe eller stadigvarande anordning i den
na stat (stycke 2). 

Artikel 18. Pension på grund av enskild 
tjänst samt livränta och underhållsbidrag be
skattas endast i mottagarens hemviststat 
(stycke l punkt ·a samt styckena 2 och 3). 
Pensioner och andra förmåner enligt lagstift
ningen om social trygghet i en avtalsslutande 
stat och, i fråga om Förenta Staterna, annan 
offentlig pension, beskattas emellertid endast i 
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denna stat (stycke I punkt b). Denna bestäm
melse innebär att bl.a. APL-arbetspension som 
betalas till mottagare med hemvist i Förenta 
Staterna beskattas endast i Finland och att 
exempelvis Social Security-utbetalning som er
läggs till mottagare med hemvist i Finland 
beskattas endast i Förenta Staterna. Denna 
reglering svarar mot den praxis som Finland 
strävar efter att tillämpa i sina dubbelbeskatt
ningsavtal. Underhållsbidrag för barn beskat
tas endast i den avtalsslutande stat där utbeta
laren har hemvist (stycke 4). Bestämmelser om 
beskattning av pension på grund av offentlig 
tjänst ingår i artikel 19. 

Artikel 19. Inkomst av offentlig tjänst be
skattas enligt huvudregeln i stycke l punkt a 
endast i den avtalsslutande stat från vilken 
betalningen sker. Motsvarande huvudregel gäl
ler enligt stycke 2 punkt a i fråga om pension 
på grund av sådan tjänst. I fall som avses i 
stycke 1 punkt b och stycke 2 punkt b beskat
tas emellertid löneinkomst och pension endast i 
mottagarens hemviststat. Under de förutsätt
ningar som anges i stycke 3 beskattas åter 
inkomst av offentlig tjänst och pension på 
grund av sådan tjänst enligt bestämmelserna 
om inkomst av enskild tjänst respektive pen
sion på grund av sådan tjänst. 

Artikel 20. i artikeln finns bestämmelser om 
skattefrihet i vissa fall för inkomst som förvär
vas av studerande och praktikanter. Artikeln 
överensstämmer till sakligt innehåll med 
OECD:s modellavtal. 

Artikel 21. Inkomst som inte har behandlats 
i artiklarna 6-20 beskattas enligt huvudregeln 
endast i den avtalsslutande stat där mottagaren 
av inkomsten har hemvist. 

Artikel 22. Bestämmelserna om beskattning 
av förmögenhet ingår i denna artikel. Eftersom 
förmögenhetsskatt inte utgår i Förenta Stater· 
na har dessa bestämmelser för närvarande 
endast begränsad praktisk betydelse. 

Artikel 23. Skatteavräkningsmetoden är en
ligt artikeln i båda avtalsslutande staterna hu
vudmetod för att undanröja dubbelbeskatt
ning. Bestämmelserna i fråga om Finland finns 
i stycke 1 och bestämmelserna i fråga om 
Förenta Staterna i styckena 2 och 3. Bestäm
melserna i stycke 4 av artikeln gäller båda 
staterna. Bestämmelserna i stycke 1 punkt a av 
artikeln bygger på den i avtalet omfattade 
principen att mottagare av inkomst beskattas i 
den avtalsslutande stat där han har hemvist 
(hemviststaten) även för sådan inkomst som 
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enligt avtalet får beskattas i den andra avtals
slutande staten (källstaten). Från den skatt som 
utgår i hemviststaten avräknas emellertid den 
skatt som i enlighet med avtalet har betalats 
för samma inkomst i källstaten. Avräknings be
loppet har emellertid begränsats till beloppet 
av den del av skatten i hemviststaten på in
komsten i fråga som proportionellt belöper på 
den inkomst som får beskattas i källstaten. 
Skatteavräkningsmetoden tillämpas givetvis in
te i de fall när dividenden är undantagen från 
finsk skatt med stöd av bestämmelserna i 
stycke 1 punkt b. Bestämmelserna i stycke 1 
punkt c innebär att den s.k. treårsregeln i 13 § 
1 mom. lagen om skatt på inkomst och 
förmögenhet har tagits in i avtalet. 

Artiklarna 24-27. De bestämmelser om 
förbud mot diskriminering (artikel 24), 
förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 
(artikel 25), utbyte av upplysningar om be
skattning (artikel 26) samt medlemmar av dip
lomatisk beskickning och konsulat (artikel 27) 
som ingår i dessa artiklar överensstämmer med 
vissa preciseringar och avvikelser med OECD:s 
modellavtal och den praxis som Finland tilläm
par i sina dubbelbeskattningsavtal. I artikel 26 
styckena 4 och 5 om utbyte av upplysningar 
finns bestämmelser om handräckning vid in
drivning av skatter. Motsvarande bestämmelser 
ingår inte i OECD:s modellavtal. 

Artikel 28. Bestämmelserna om avtalets ik
raftträdande ingår i denna artikel. Avtalet skall 
ratificeras, godtas eller godkännas enligt det 
förfarande som gäller i vardera avtalsslutande 
staten och träder i kraft 30 dagen efter den då 
de avtalsslutande staternas regeringar har med
delat varandra att dessa åtgärder utförts. Det 
tillämpas i Finland, i fråga om källskatt, på 
inkomst som förvärvas den 1 januari det kalen
derår som följer närmast efter det då avtalet 
träder i kraft eller senare och, i fråga om 
övriga inkomstskatter och förmögenhetsskatt, 
på skatter som bestäms för skatteår som börjar 

den 1 januari det kalenderår som följer när
mast efter det då avtalet träder i kraft eller 
senare, samt i Förenta Staterna i fråga om 
källskatt, på belopp som betalas eller gott
skrivs den första dagen i den andra månaden 
som följer närmast efter den dag då avtalet 
träder i kraft eller senare, och i fråga om 
övriga skatter beträffande skatteår som börjar 
den 1 januari närmast efter den dag då avtalet 
träder i kraft eller senare. 

Nuvarande avtal mellan Finland och Förenta 
Staterna upphör att vara tillämpligt i fråga om _ 
de skatter på vilka det nya avtalet blir tillämp
ligt. 

Artikel 29. Bestämmelserna om avtalets upp
hörande ingår i denna artikel. Avtalet skall 
vara i kraft tills vidare. 

2. Behovet av riksdagens sam
tycke 

Flera bestämmelser i avtalet avviker från 
gällande skattelagstiftning. Därför kräver avta
let till dessa delar riksdagens godkännande. 

Med stöd av vad som ovan anförts och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godktinner de bestäm
melser som krtiver Riksdagens sam
tycke i det i Helsingfors den 21 septem
ber 1989 ingångna avtalet mellan Re
publiken Finland och Amerikas förenta 
stater för att undvika dubbel beskatt
ning och förhindra kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst 
och på förmögenhet. 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen, före
läggs Riksdagen samtidigt till antagande föl
jande lagförslag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på 

förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Bestämmelserna i det i Helsingfors den 21 

september 1989 mellan Republiken Finland och 
Amerikas Förenta Stater ingångna avtalet för 
att undvika dubbelbeskattning och förhindra 
kringgående av skatt beträffande skatter på 
inkomst och på förmögenhet är, för så vitt de 
hör till området för lagstiftningen, i kraft så 
som därom har överenskommits. 

Helsingfors den 

2 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

3 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

1990 

Republikens President 

Utrikesminister 



{Översättning) 

AVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Amerikas Förenta Staters regering för att 
undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt beträffande skatter på 
inkomst och på förmögenhet 

Republiken Finlands regering och Amerikas 
Förenta Staters regering, som önskar ingå ett 
avtal för att undvika dubbelbeskattning och 
förhindra kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst och på förmögenhet, har 
kommit överens om följande: 

Artikel l 

Personer på vilka avtalet tillämpas 

1. Detta avtal tillämpas, om inte annat anges 
i avtalet, på personer som har hemvist i en 
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande 
staterna. 

2. Avtalet begränsar inte på något sätt un
dantag, befrielse, avdrag, avräkning eller an
nan nedsättning som nu medges eller framdeles 
kommer att medges: 

a} enligt lagstiftningen i endera avtalsslutan
de staten; eller 

b) enligt annan överenskommelse mellan de 
avtalsslutande staterna. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i detta 
avtal, utom stycke 4, får en avtalsslutande stat 
beskatta person som enligt lagstiftningen i 
denna stat behandlas som en person med 
hemvist där (utom då det enligt bestämmelser
na i artikel 4 (Hemvist} stycke 2 eller 3 bestäms 
att personen har hemvist i den andra avtalsslu
tande staten) samt får på grund av medborgar
skap beskatta sina medborgare som om avtalet 
inte hade blivit tillämpligt. Vid tillämpningen 
av denna bestämmelse omfattar uttrycket 
"medborgare" även tidigare medborgare vars 
förlust av medborgarskap hade som ett av sina 
huvudsakliga syften att undvika inkomstskatt, 
men endast för en tid av 10 år räknat från 
förlusten av medborgarskapet. 

CONVENTION 

between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the United 

States of America for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes oo income and 

on capital 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the United States of 
America, desiring ta conclude a Convention 
for the avoidance of double taxation and the 
prevention af fiscal evasion with respect to 
taxes on income and on capita!, have agreed as 
follows: 

Article 1 

Personal Scope 

l. This Convention shall apply to persons 
who are residents of one or both of the 
Contracting States, except as otherwise pro
vided in the Convention. 

2. The Convention shall not restrict in any 
manner any exclusion, exemption, deduction, 
credit, or other allowance now or hereafter 
accorded 

a) by the laws of either Contracting State; or 

b) by any other agreement between the 
Contracting States 

3. Notwithstanding any provision of the 
Convention except paragraph 4, a Contracting 
State may tax a person who is treated as a 
resident under its taxation laws (except where 
such person is determined ta be a resident of 
the other Contracting State under the provis
ions of paragraph 2 or 3 of Article 4 (Resi
dence}), and by reason of citizenship may tax 
its citizens, as if the Convention had not come 
into effect. For this purpose the term "citizen" 
shall include a former citizen whose loss of 
citizenship had as one of its principal purposes 
the avoidance of tax, but only for a period of 
10 years following such loss. 



4. Bestämmelserna i stycke 3 påverkar inte: 

a) de förmåner en avtalsslutande stat med
ger enligt artikel 9 (Företag med intressegemen
skap) stycke 2, artikel 18 (Pension, livränta, 
underhållsbidrag och underhållsbidrag för 
barn) stycke 1 punkt b) och stycke 4 samt 
enligt artiklarna 23 (Undanröjande av dubbel
beskattning), 24 (Förbud mot diskriminering) 
och 25 (Förfarandet vid ömsesidig över
enskommelse); och 

b) de förmåner som en avtalsslutande stat 
enligt artiklarna 19 (Offentlig tjänst), 20 (Stu
derande och praktikanter) och 27 (Medlemmar 
av diplomatisk beskickning och konsulat) med
ger fysisk person som varken är medborgare i 
eller på grund av tillstånd är stadigvarande 
bosatt i denna stat. 

Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. De för närvarande utgående skatter, på 
vilka detta avtal tillämpas, är: 

a) i Finland: 
l) den statliga inkomst- och förmögenhets-

skatten; 
2) kommunalskatten; 
3) kyrkoskatten; och 
4) källskatten; 

(nedan "finsk skatt"); 
b) i Förenta Staterna: de federala in

komstskatter som påförs enligt skattelagen (In
terna! Revenue Code) (med undantag för skatt
en på ackumulerad vinst (accumulated earnings 
tax), skatten på personligt holdingbolag (perso
nal holding company tax) och socialtrygghets
skatter) samt accisen på försäkringspremie som 
betalas till utländsk försäkringsgivare och acci
sen privata stiftelser (nedan "Förenta Staternas 
skatt"). Avtalet tillämpas emellertid på accisen 
på försäkringspremie som betalas till utländsk 
försäkringsgivare endast i den mån risk som 
täcks av sådan premie inte är återförsäkrad hos 
person som inte är berättigad till förmån enligt 
detta avtal eller annat avtal som medger. un· 
dantag från sådan accis. 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av sam
ma eller i huvudsak likartat slag, som efter 
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av 
eller i stället för de för närvarande utgående 
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4. The provisions of paragraph 3 shall not 
affect 

a) the benefits conferred by a Contracting 
State under paragraph 2 of Article 9 (Associ· 
ated Enterprises), under subparagraph b) of 
paragraph 1 and paragraph 4 of Article 18 
(Pensions, Annuities, Alimony, and Child Sup· 
port), and under Articles 23 (Elimination of 
Double Taxation), 24 (Non-Discrimination), 
and 25 (Mutual Agreement Procedure); and 

b) the benefits conferred by a Contracting 
State under Articles 19 (Govemment Service), 
20 (Students and Trainees) and 27 (Members of 
Diplomatic Missions and Consular Posts), 
upon individuals who are neither citizens of, 
nor lawful permanent residents in, that State. 

Article 2 

Taxes Covered 

1. The existing taxes to which this Conven
tion shall apply are: 

a) in Finland: 
(i} the state income and capital tax; 

(ii} the communal tax; 
(iii) the church tax; and 
(iv) the tax withheld at source from non

residents' income; 
(hereinafter referred to as "Finnish tax"); 
b) in the United States: the Federal income 

taxes imposed by the Interna! Revenue Code 
(but excluding the accumulated earnings tax, 
the personal holding company tax, and social 
security taxes), and the excise taxes imposed on 
insurance premiums paid to foreign insurers 
and with respect to private foundations (here· 
inafter ·referred to as "United States tax"). 
The Convention shall, however, apply to the 
excise taxes imposed on insurance premiums 
paid to foreign insurers only to the extent that 
the risks covered by such premiums are not 
reinsured with a person not entitled to the 
benefits of this or any other convention which 
provides exemption from such taxes. 

2. The Convention shall apply also to any 
identical or substantially similar taxes which 
are imposed after the date of signature of the 
Convention in addition to, or in place of, the 
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skatterna. De behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna skall meddela varandra 
de betydelsefulla ändringar som gjorts i respek
tive skattelagstiftning och underrätta varandra 
om betydelsefullt publicerat material av offici
ell natur som avser avtalets tillämpning, däri 
inbegripet administrativa förklaringar, före
skrifter, utslag och rättsliga avgöranden. 

Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, 
har vid tillämpningen av detta avtal följande 
uttryck nedan angiven betydelse: 

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
och åsyftar, då det används i geografisk be
märkelse, det område inom vilket finsk skatte
lagstiftning är i kraft; 

b) "Förenta Staterna" åsyftar Amerikas 
Förenta Stater, men inbegriper inte Puerto 
Rico, Jungfruöarna, Guam eller annan besitt
ning eller annat område som tillhör Förenta 
Staterna; 

c) "person" inbegriper fysisk person, döds
bo, förmögenhet som förvaltas till förmån för 
annan person (trust), bolag och annan sam
manslutning; 

d) ''bolag'' åsyftar juridisk person eller an
nan som vid beskattningen behandlas såsom 
juridisk person; 

e) "företag i en avtalsslutande stat" och 
"företag i den andra avtalsslutande staten" 
åsyftar företag som bedrivs av person med 
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive 
företag som bedrivs av person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten; 

t) "medborgare" åsyftar: 
1) i fråga om Finland fysisk person som har 

medborgarskap i Finland samt juridisk person 
och annan sammanslutning som bildats enligt 
den lagstiftning som gäller i Finland; 

2) i fråga om Förenta Staterna fysisk person 
som har medborgarskap i Amerikas Förenta 
Stater samt juridisk person och annan sam
manslutning som bildats enligt den lagstiftning 
som gäller i Förenta Staterna; 

g) "internationell trafik" åsyftar transport 
med skepp eller luftfartyg, utom då transpor
ten sker uteslutande mellan platser i en avtals
slutande stat; 

existing taxes. The competent authorities of the 
Contracting States shall notify each other of 
any significant changes which have been made 
in their respective taxation laws and of any 
significant official published material con
cerning the application of the Convention, 
including explanations, regulations, rulings, or 
judicial decisions. 

Article 3 

General Definitions 

1. For the purposes of this Convention, 
unless the context otherwise requires: 

a) the term "Finland" means the Republic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory within which Finnish 
tax law is in force; 

b} the term "United States" means the 
United States of America, but does not include 
Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, or any 
other United States possession or territory; 

c} the term "person" includes an individual, 
an estate, a trust, a partnership, a company, 
and any other body of persons; 

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

e) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Contrac
ting State'' mean respectively an enterprise 
carried on by a resident of a Contracting State 
and an enterprise carried on by a resident of 
the other Contracting State; 

O the term "national" means: 
(i) in respect of Finland, any individual 

possessing the nationality of Finland, and any 
legal person, partnership and association de
riving its status as such from the laws in force 
in Finland; 

(ii) in respect of the United States, any 
individual possessing the citizenship of the 
United States of America, and any legal 
person, partnership and association deriving its 
status as such from the laws in force in the 
United States; 

g) the term "international traffic" means 
any transport by a ship or aircraft, except 
when such transport is solely between places 
within a Contracting State; 



h) "behörig myndighet" åsyftar: 
I) i Finland finansministeriet eller dess be

fullmäktigade ombud; 
2) i Förenta Staterna finansministern (the 

Secretary of the Treasury) eller hans befull
mäktigade ombud. 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet 
anses, såvida inte sammanhanget föranleder 
annat eller de behöriga myndigheterna träffar 
överenskommelse om en gemensam betydelse i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 25 
(Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse), 
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha 
den betydelse som uttrycket har enligt den 
statens lagstiftning i fråga om sådana skatter 
på vilka avtalet tillämpas. 

Artikel 4 

Hemvist 

I. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu
tande stat'' person som enligt lagstiftningen i 
denna stat är skattskyldig där grund av hem
vist, bosättning, plats för företagsledning, 
plats för registrering (place of incorporation) 
eller annan liknande omständighet. Medborga
re i Förenta Staterna eller utlänning som bevil
jats tillstånd att ha stadigvarande hemvist i 
Förenta Staterna (innehavare av "grönt kort") 
är person med hemvist i Förenta Staterna 
endast om hans vistelse i Förenta Staterna är 
väsentlig (substantial presence) eller om han 
har en stadigvarande bostad där eller vistas där 
stadigvarande. Uttrycket "person med hemvist 
i en avtalsslutande stat" 

a) inbegriper emellertid inte person som är 
skattskyldig i denna stat endast för inkomst 
från källa i denna stat eller för förmögenhet 
belägen där; och 

b) i fråga om sammanslutning, dödsbo eller 
förmögenhet som förvaltas till förmån för 
annan person (trust), tillämpas detta uttryck 
endast i den mån inkomst som förvärvas av 
sammanslutningen, dödsboet eller trusten be
skattas i denna stat som inkomst förvärvad av 
person med hemvist i denna stat, antingen som 
sammanslutningens, dödsboets eller trustens 
egen inkomst eller som dess delägares eller 
förmånstagares inkomst. 

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke I 
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande 
staterna, bestäms hans hemvist på följande 
sätt: 
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h) the term "competent authority" means: 
(i) in Finland, the Ministry of Finance or its 

authorized representative; 
(ii) in the United States, the Secretary of the 

Treasury or his delegate. 

2. As regards the application of the Conven
tion by a Contracting State any term not 
defined therein shall, unless the context 
otherwise requires or the competent authorities 
agree to a common meaning pursuant to the 
provisions of Article 25 (Mutual Agreement 
Procedure), have the meaning which it has 
under the Iaws of that State concerning the 
taxes to which the Convention applies. 

Article 4 

Residence 

1. For the purposes of this Convention, the 
term "resident of a Contracting Stare" means 
any person who, under the laws of that State, 
is liable to tax therein by reason of his domi
cile, residence, place of management, place of 
incorporation, or any other criterion of a 
similar nature. A United States citizen or an 
alien lawfully admitted for permanent resi
dence (a "green card" holder) is a resident of 
the United States only if such person has a 
substantial presence, permanent home, or 
habitual abode in the United Stares. However, 

a) the term "resident of a Contracting 
Stare" does not include any person who is 
liable to tax in that Stare in respect only of 
income from sources in that Stare or capita! 
situated therein; and 

b) in the case of a partnership, an estate, or 
a trust, this term applies only to the extent that 
the income derived by such partnership, estate, 
or trust is subject to tax in that Stare as the 
income of a resident, either in its hands or in 
the hands of its partners or beneficiaries. 

2. Where by reason of the provmons of 
paragraph I, an individual is a resident of both 
Contracting States, then his status shall be 
determined as follows: 
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a) han anses ha hemvist i den stat där han 
har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande; om han har en sådan bostad i 
båda staterna, anses han ha hemvist i den stat 
med vilken hans personliga och ekonomiska 
förbindelser är starkast (centrum för levnadsin
tressena); 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han 
har centrum för sina levnadsintressen eller om 
han inte i någondera staten har en bostad som 
stadigvarande står till hans förfogande, anses 
han ha hemvist i den stat där han stadigvaran
de vistas; 

c) om han stadigvarande vistas i båda stater
na eller om han inte vistas stadigvarande i 
någon av dem, anses han ha hemvist i den stat 
där han är medborgare; 

d) om han är medborgare i båda staterna 
eller om han inte är medborgare i någon av 
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi
dig överenskommelse. 

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 
annan person än fysisk person har hemvist i 
båda avtalsslutande staterna, avgör de behöri
ga myndigheterna i de avtalsslutande staterna 
frågan genom ömsesidig överenskommelse och 
bestämmer det sätt på vilket avtalet skall 
tillämpas på denna person. 

Artikel 5 

Fast driftställe 

l. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande 
plats för affärsverksamhet, från vilken ett 
företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. 

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär-
skilt: 

a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; och 
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller 

annan plats för utvinning av naturtillgångar. 
3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsverksamhet utgör fast driftställe 
endast om verksamheten pågår mer än tolv 
månader. Användningen av installation, borr
plattform eller skepp i en avtalsslutande stat 
för att utforska eller utnyttja naturtillgångar 
utgör fast driftställe endast om användningen 
pågår under mer än tolv månader. 

a) he shall be deemed to be a resident of the 
state in which he has a permanent home 
available to him; if he has a permanent home 
available to him in both States, he shall be 
deemed to be a resident of the State with which 
his personal and economic relations are closer 
(center of vital interests); 

b) if the State in which he has his center of 
vital interests cannot be determined, or if he 
does not have a permanent home available to 
him in either State, he shall be deemed to be a 
resident of the State in which he has- an 
habitual abode; 

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

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

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an individual 
is a resident of both Contracting States, the 
competent authorities of the Contracting States 
shall settle the question by mutual agreement 
and determine the mode of application of the 
Convention to such person. 

Article 5 

Permanent Establishment 

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

2. The term "permanent establishment" in-
cludes especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; and 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any 

other place of extraction of natura! resources. 
3. A building site or construction or instal

lation project constitutes a permanent estab
lishment only if it lasts more than twelve 
months. The use of an installation or drilling 
rig or ship in a Contracting State to explore for 
or exploit natura! resources constitutes a per
manent establishment only if such use is for 
more than twelve months. 



4. Utan hinder av föregående bestämmelser i 
denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" 
inte innefatta: 

a) användningen av anordningar uteslutande 
för lagring, utställning eller utlämnande av 
företaget tillhöriga varor; 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu
lager uteslutande för lagring, utställning eller 
utlämnade; 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu
lager uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom annat företags försorg; 

d) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för inköp av 
varor eller inhämtande av upplysningar för 
företaget; 

e) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för att för före
taget bedriva annan verksamhet av förberedan
de eller biträdande art; 

f) innehavet av stadigvarande plats för 
affärsverksamhet uteslutande för att kombine
ra verksamheter som anges i punkterna a) -
e). 

5. Om person, som inte är sådan oberoende 
representant på vilken stycke 6 tillämpas, är 
verksam för ett företag samt i en avtalsslutan
de stat har och där regelmässigt använder 
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, 
anses detta företag - utan hinder av bestäm
melserna i styckena l och 2 - ha fast drift
ställe i denna stat i fråga om varje verksamhet 
som denna person bedriver för företaget. Detta 
gäller dock inte, om den verksamhet som 
denna person bedriver är begränsad till sådan 
som anges i stycke 4 och som - om den 
bedrevs från en stadigvarande plats för affärs
verksamhet - inte skulle göra denna stadigva
rande plats för affärsverksamhet till fast drift
ställe enligt bestämmelserna i nämnda stycke. 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en 
avtalsslutande stat endast på den grund att 
företaget bedriver affärsverksamhet i denna 
stat genom förmedling av mäklare, kommissio
när eller annan oberoende representant, under 
förutsättning att sådan person därvid bedriver 
sin sedvanliga affärsverksamhet. 

7. 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 ett bolag 
som bedriver affärsverksamhet i denna andra 
stat (antingen från fast driftställe eller på annat 
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4. Notwithstanding the preceding provisions 
of this Article, the term "permanent estab
lishment" shall be deemed not 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 enterprise 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 enter
prise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise, or of collecting in
formation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of carrying on, 
for the enterprise, any other activity of a 
preparatory or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of 
business solely for any combination of ac
tivities mentioned in subparagraphs a) to e). 

S. Notwithstanding the provisions of para
graphs 1 and 2, where a person - other than 
an agent of an independent status to whom 
paragraph 6 applies - is acting on behalf of 
an enterprise and has, and habitually exercises, 
in a Contracting State an authority to conclude 
contracts in the name of the enterprise, that 
enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in that State in respect of any 
activities which that person undertakes for the 
enterprise, unless the activities of such person 
are limited to those mentioned in paragraph 4 
which, if exercised tlirough a fixed place of 
business, would not make this fixed place of 
business a permanent establishment under the 
provisions of that paragraph. 

6. An enterprise shall not be deemed to have 
a permanent establishment in a Contracting 
State merely because it carries on business in 
that State through a broker, general commis
sion agent, or any other agent of an indepen
dent status, provided that such persons are 
acting in the ordinary course of their business. 

7. The fact that a company which is a 
resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of 
the other Contracting State, or which carries 
on business in that other State (whether 
through a permanent establishment or 
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sätt), medför inte i och för sig att någotdera 
bolaget utgör fast driftställe för det andra. 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

I. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom 
(däri inbegripen inkomst av lantbruk och 
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande 
staten, får beskattas i denna andra stat. 

2. Vid tillämpningen av denna artikel gäller 
följande. 

a) Om inte bestämmelserna i punkterna b) 
och c) föranleder annat, har uttrycket "fast 
egendom'' den betydelse som uttrycket har 
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat 
där egendomen är belägen. 

b) Uttrycket "fast egendom" ingriper dock 
alltid tillbehör till fast egendom, levande och 
döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, 
rättigheter på vilka bestämmelserna i privat
rätten om fast egendom tillämpas, nyttjan
derätt till fast egendom samt rätt till föränder
liga eller fasta ersättningar för nyttjandet av 
eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa 
eller annan naturtillgång. 

c) Skepp och luftfartyg anses inte vara fast 
egendom. 

3. Bestämmelserna i stycke I tillämpas på 
inkomst som förvärvas genom omedelbart bru
kande, genom uthyrning eller annan använd
ning av fast egendom. 

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i 
bolag berättigar ägaren av aktierna eller ande
larna att besitta bolaget tillhörig fast egendom, 
får inkomst, som förvärvas genom omedelbart 
brukande, genom uthyrning eller annan an
vändning av sådan besittningsrätt, beskattas i 
den avtalsslutande stat där den fasta egendo
men är belägen. 

5. Bestämmelserna i styckena I och 3 tilläm
pas även på inkomst av fast egendom som 
tillhör företag och på inkomst av fast egendom 
som används vid självständig yrkesutövning. 

otherwise), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the 
other. 

Article 6 

lncome from lmmovable (Real) Property 

I. Income derived by a resident of a 
Contracting State from immovable (real) prop
erty (including income from agriculture or , 
forestry) situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 

2. For the purposes of this Article 

a) The term "immovable property" shall, 
subject to the provisions of subparagraphs b) 
and c), have the meaning which it has under 
the law of the Contracting State in which the 
property in question is situated. 

b) The term "immovable property" shall in 
any case include property accessory to immov
able property, livestock and equipment used in 
agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed 
property apply, usufruct of immovable prop
erty and rights to variable or fixed payments as 
consideration for the working of, or the right 
to work, mineral deposits, sources and other 
natura! resources. 

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

3. The provisions of paragraph I shall apply 
to income derived from the direct use, letting, 
or use in any other form of immovable proper
ty. 

4. Where the ownership of shares or other 
corporate rights in a company entitles the 
owner of such shares or corporate rights to the 
enjoyment of immovable property held by the 
company, the income from the direct use, 
letting, or use in any other form of such right 
to enjoyment may be taxed in the Contracting 
State in which the immovable property is 
situated. 

S. The provisions of paragraphs I and 3 
shall also apply to the income from immovable 
property of an enterprise and to income from 
immovable property used for the performance 
of independent personal services. 



Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

I. Inkomst av rörelse, som företag i en 
avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast 
i denna stat, såvida inte företaget bedriver eller 
bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från där beläget fast driftställe. Om företaget 
bedriver eller bedrev rörelse på nyss angivet 
sätt, får företagets inkomst beskattas i den 
andra staten, men endast så stor del av den 
som är hänförlig till det fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri
ver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslu
tande staten från där beläget fast driftställe, 
hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 
föranleder annat, i vardera avtalsslutande sta
ten till det fasta driftstället den inkomst, som 
det kan antas att driftstället skulle ha förvär
vat, om det varit ett fristående företag, som 
bedrivit verksamhet av samma eller liknande 
slag under samma eller liknande villkor och 
självständigt avslutat affärer med det företag 
till vilket driftstället hör. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes 
inkomst medges avdrag för utgifter som upp
kommit för det fasta driftstället, härunder 
inbegripna en rimlig andel av utgifterna för 
företagets ledning och allmänna förvaltning 
samt övriga utgifter som uppkommit för före
taget i dess helhet (eller den del i vilken det 
fasta driftstället ingår), oavsett om utgifterna 
uppkommit i den stat där det fasta driftstället 
är beläget eller annorstädes. 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe 
endast av den anledningen att varor inköps 
genom det fasta driftställets. försorg för före
taget. 

5. Vid tillämpningen av detta avtal hänförs 
som inkomst till det fasta driftstället endast 
inkomst förvärvad på grund av det fasta drift
ställets tillgångar eller verksamhet. Denna in
komst skall bestämmas genom samma 
förfarande år från år, såvida inte goda och 
tillräckliga skäl föranleder annat. 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag 
som behandlas särskilt i andra artiklar av detta 
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar 
inte av reglerna i förevarande artikel. 

7. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket "inkomst" inkomst som förvärvas av 

Article 7 

Business Profits 
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1. The profits of an enterprise of a Contract
ing State shall be taxable only in that State 
unless the enterprise carries or carried on 
business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein. If 
the enterprise carries or carried on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may be 
tweed in the other State but only so much of -
them as is attributable to that permanent 
establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, 
where an enterprise of a Contracting State 
carries or carried on business in the other 
Contracting State through a permanent estab
lishment situated therein, there shall in each 
Contracting State be attributed to that per
manent establishment the profits which it 
might be expected to make if it were a distinct 
and independent enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or 
similar conditions. 

3. In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deduc
tions expenses which are incurred for the 
purposes of the permanent establishment, in
cluding a reasonable allocation of executive 
and general administrative expenses and other 
expenses incurred for the purposes of the 
enterprise as a whole (or the part thereof which 
includes the permanent establishment), whether 
incurred in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere. 

4. No profits shall be attributed to a per
manent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of 
goods or merchandise for the enterprise. 

5. For the purposes of this Convention, the 
profits to be attributed to the permanent estab
lishment shall include only the profits derived 
from the assets or activities of the permanent 
establishment and shall be determined by the 
same method year by year unless there is good 
and sufficient reason to the contrary. 

6. Where profits include items of income 
which are dealt with separately in other Articles 
of the i;:onvention, then the provisions of those 
Articles shall not be aff ected by the provisions 
of this Article. 

7. For the purposes of the Convention, the 
term "profits" means income derived from 
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rörelse, häri inbegripet uthyrning av materiell 
lösegendom. Uttrycket inbegriper inte uthyr
ning eller licensiering av biograffilm eller film 
eller band för radio- eller televisionssändning. 

Artikel 8 

Sjö/ art och luft! art 

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande 
stat förvärvar genom användningen av skepp 
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas 
endast i denna stat. 

2. Vid tillämpningen av denna artikel omfat
tar inkomst genom användningen av skepp 
eller luftfartyg i internationell trafik inkomst 
genom uthyrning av skepp eller luftfartyg om 
hyresinkomsten är av underordnad betydelse i 
förhållande till den inkomst som behandlas i 
stycke 1. 

3. Inkomst, som företag i en avtalsslutande 
stat förvärvar genom användning, underhåll 
eller uthyrning av containrar (häri inbegripet 
släpvagnar, pråmar och motsvarande utrust
ning för transport av containrar) för varutrans
port, beskattas endast i denna stat, utom då 
containrarna används för varutransport uteslu
tande mellan platser i den andra avtalsslutande 
staten. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tilläm
pas även på inkomst som förvärvas genom 
deltagande i en pool, ett gemensamt företag 
eller en internationell driftsorganisation. 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

I. I fall då 
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt 

eller indirekt deltar i ledningen eller över
vakningen av ett företag i den andra avtalsslu
tande staten eller äger del i detta företags 
kapital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt del
tar i ledningen eller övervakningen av såväl ett 
företag i en avtalsslutande stat som ett företag 
i den andra avtalsslutande staten eller äger del i 
båda dessa företags kapital, 

iakttas följande. 
Om mellan företagen i fråga om handelsför

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas 
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem 
som skulle ha avtalats mellan av varandra 

any trade or business, including the rental of 
tangible personal propeny, but not including 
the rental or licensing of cinematographic films 
and films or tapes used for radio or television 
broadcasting. 

Article 8 

Shipping and Air Transport 

I. Profits of an enterprise of a Contracting 
State from the operation of ships or aircraft in 
international traffic shall be taxable only. in 
that State. 

2. For the purposes of this Article, profits 
from the operation of ships or aircraft in 
international traffic include profits derived 
from the rental of ships or aircraft if such 
rental profits are incidental to the profits dealt 
with in paragraph 1. 

3. Profits of an enterprise of a Contracting 
State from the use, maintenance, or rental of 
containers (including trailers, barges, and re
lated equipment for the transport of contai
ners) used for the transport of goods or merc
handise shall be taxable only in that State, 
except where such containers are used for the 
transport of goods or merchandise solely 
between places within the other Contracting 
State. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 
shall also apply to profits from participation in 
a pool, a joint business, or an international 
operating agency. 

1. Where 

Article 9 

Associated Enterprises 

a) an enterprise of a Contracting State par
ticipates directly or indirectly in the manage
ment, control, or capita! of an enterprise of the 
other Contracting State; or 

b) the same persons panicipate directly or 
indirectly in the management, control, or 
capita! of an enterprise of a Contracting State 
and an enterprise of the other Contracting 
State, 

and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between 



oberoende företag, får all inkomst, som utan 
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena 
företaget men som på grund av villkoren i 
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i 
detta företags inkomst och beskattas i överens
stämmelse därmed. 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i 
en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, 
även inräknas i inkomsten för ett företag i den 
andra avtalsslutande staten och beskattas i 
överensstämmelse därmed i denna andra stat 
samt den förstnämnda staten instämmer i att 
den sålunda inräknade inkomsten är sådan 
som skulle ha tillkommit företaget i denna 
andra stat om de villkor som avtalats mellan 
företagen hade varit sådana som skulle ha 
avtalats mellan av varandra oberoende företag, 
skall den förstnämnda staten genomföra veder
börlig justering av det skattebelopp som på
föm för inkomsten i denna stat. Vid sådan 
justering iakttas övriga bestämmelser i detta 
avtal och de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna överlägger vid behov 
med varandra. 

3. Bestämmelserna i stycke 1 begränsar inte 
de bestämmelser i lagstiftningen i endera av
talsslutande staten som tillåter att inkomst, 
avdrag, avräkning eller nedsättning fördelas 
mellan personer som direkt eller indirekt ägs 
eller övervakas av samma intressen, oavsett om 
dessa personer har hemvist eller inte i en 
avtalsslutande stat, i fall då detta är nödvän
digt i syfte att förhindra att skatt kringgås eller 
för att få klarhet om personens inkomst. 

Artikel 10 

Dividend 

I. Dividend från bolag med hemvist i en 
avtalsslutande stat till person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten får beskattas i 
denna andra stat. 

2. Dividenden får emellertid beskattas även i 
den avtalsslutande stat där bolaget som betalar 
dividenden har hemvist, enligt lagstiftningen i 
denna stat, men om den person som har rätt 
till dividenden har hemvist i den andra avtals
slutande staten får skatten inte överstiga: 

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp, 
om den person som har rätt till dividenden är 
ett bolag som äger minst 10 procent av rösteta
let för aktierna i det utbetalande bolaget; 

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp i 
övriga fall. 

3 3913761 
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independent enterprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued 
to one of the enterprises, but by reason of 
those conditions have not so accrued, may be 
included in the profits of that enterprise and 
tax.ed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes fo the 
profits of an enterprise of that State, and taxes 
accordingly, profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged 
to tax in that other State, and that other State 
agrees that the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of 
the first-mentioned State if the conditions 
made between the two enterprises had been 
those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State 
shall make an appropriate adjustment to the 
amount of the tax charged therein on those 
profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be paid to the other provisions of 
this Convention and the competent authorities 
of the Contracting States shall if necessary 
consult each other. 

3. The provisions of paragraph I shall not 
limit any provisions of the law of either 
Contracting State which permit the distribu
tion, apportionment, or allocation of income, 
deductions, credits, or allowances between per
sons, whether or not residents of a Contracting 
State, owned or controlled directly or indirect
ly by the same interests when necessary in 
order to prevent evasion of taxes or clearly to 
reflect the income of any of such persons. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a 
resident of a Contracting State to a resident of 
the other Contracting State may be tax.ed in 
that other State. 

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

a) S percent of the gross amount of the 
dividends if the beneficial owner is a company 
which owns at least 10 percent of the voting 
stock of the company paying the dividends; 

b) IS percent of the gross amount of the 
dividends in all other cases. 
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I fråga om dividend som betalas av ett 
reglerat investeringsbolag (Regulated Invest
ment Company) med hemvist i Förenta Stater
na tillämpas punkt b) och inte punkt a). Punkt 
a) tillämpas inte på dividend som betalas av en 
fastighetsinvesteringstrust (Real Estate Invest
ment Trust) med hemvist i Förenta Staterna, 
och punkt b) tillämpas endast om den person 
som har rätt till dividenden är en fysisk person 
vars andel i fastighetsinvesteringstrusten är 
mindre än 10 procent. 

Detta stycke berör inte bolagets beskattning 
för vinst av vilken dividenden betalas. 

3. Med uttrycket "dividend" förstås i denna 
artikel 

a) inkomst av aktier eller andra rättigheter, 
som inte är fordringar, med rätt till andel i 
vinst; 

b) inkomst av andra andelar i bolag, som 
enligt lagstiftningen i den stat där det utdelan
de bolaget har hemvist vid beskattningen be
handlas på samma sätt som inkomst av aktier; 
och 

c) inkomst av anordningar, däri inbegripna 
skuldförbindelser, med rätt till andel i vinst, i 
den mån inkomsten betecknas som dividend 
enligt lagstiftningen i den stat från vilken 
inkomsten härrör. 

4. Bestämmelserna i stycke 2 tillämpas inte, 
om den person som har rätt till dividenden har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande 
staten, där bolaget som betalar dividenden har 
hemvist, från där beläget fast driftställe eller 
utövar eller utövade självständig yrkesverk
samhet i denna andra stat från där belägen 
stadigvarande anordning, samt den andel på 
grund av vilken dividenden betalas äger verk
ligt samband med det fasta driftstället eller den 
stadigvarande anordningen. I sådant falJ 
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (Inkomst 
av rörelse) respektive artikel 14 (Självständig 
yrkesutövning). 

5. En avtalsslutande stat får inte beskatta 
dividend från bolag som inte har hemvist i 
denna stat, utom i den mån 

a) dividenden betalas till person med hem
vist i denna stat; eller 

b) dividenden är hänförlig till fast driftställe 
eller stadigvarande anordning som person med 
rätt till dividenden har i denna stat. 

Subparagraph b) and not subparagraph a) shall 
apply in the case of dividends paid by a person 
which is a resident of the United States and 
which is a Regulated Investment Company. 
Subparagraph a) shall not apply to dividends 
paid by a person which is a resident of the 
United States and which is a Real Estate 
Investment Trust, and subparagraph b) shall 
only apply if the dividend is benefically owned 
by an individual holding an interest of less 
than 10 percent in the Real Estate Investment 
Trust. 

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

3. The term "dividends" as used in this 
Article means: 

a) income from shares or other rights, not 
being debt-claims, participating in profits; 

b) income from other corporate rights which 
is subjected to the same taxation treatment as 
income from shares by the laws of the State of 
which the company making the distribution is 
a resident; and 

c) income from arrangements, including debt 
obligations, carrying the right to participate in 
profits, to the extent so characterized under the 
law of the Contracting State in which the 
income arises. 

4. The provisions of paragraph 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the dividends, 
being a resident of a Contracting State, carries 
or carried on business in the other Contracting 
State of which the company paying the di
vidends is a resident, through a permanent 
establishment situated therein, or performs or 
performed in that other State independent 
personal services from a fixed base situated 
therein, and the holding in respect of which the 
dividends are paid is effectively connected with 
such permanent establishment or fixed base. In 
such case the provisions of Article 7 (Business 
Profits) or Article 14 (Independent Personal 
Services), as the case may be, shall apply. 

5. A Contracting State may not impose any 
tax on dividends paid by a company which is 
not a resident of that State, except insofar as 

a) the dividends are paid to a resident of that 
State; or 

b) the dividends are attributable to a per
manent establishment or a fixed base of the 
beneficial owner of the dividends situated in 
that State. 



6. Bolag med hemvist i en avtalsslutande, 
som har fast driftställe i den andra avtalsslu
tande staten eller som är skyldigt att i denna 
andra stat betala skatt på grundval av nettoin
komst i fråga om sådan inkomst som enligt 
artikel 6 (Inkomst av fast egendom) eller arti
kel 13 (Realisationsvinst) stycke 1 får beskattas 
i denna andra stat, får i denna andra stat bli 
föremål för beskattning utöver den beskattning 
som är tillåten enligt övriga bestämmelser i 
detta avtal. Sådan skatt får emellertid endast 
påföras 

a) i fråga om Förenta Staterna, 
1) på den del av bolagets inkomst av rörelse 

som är hänförlig till det fasta driftstället, och 

2) på den del av den inkomst som avses i 
föregående mening och som får beskattas en
ligt artikel 6 eller 13, 

som representerar "beloppet motsvarande 
dividend" ("dividend equivalent amount"), 
såsom detta uttryck definieras i Förenta Stater
nas lagstiftning, sådan lagstiftningen vid varje 
tidpunkt är i kraft ändrad utan att dess allmän
na princip har blivit påverkad, och 

b) i fråga om Finland, 
J) på den del av bolagets inkomst av rörelse 

som är hänförlig till det fasta driftstället, och 

2) på den del av den inkomst som avses i 
första meningen av detta stycke och som enligt 
artikel 6 eller artikel 13 stycke 1 får beskattas i 
Finland, 

som i båda fallen representerar ett belopp 
som enligt finsk lagstiftning definieras som 
belopp som skulle delas ut i form av dividend 
om verksamheten hade bedrivits av ett dotter
bolag som är registrerat i Finland. 

7. Skatt som avses i stycke 6 påförs enligt en 
skattesats som inte får överstiga den skattesats 
som nämns i stycke 2 punkt a). 

Artikel 11 

RtJnta 

1. Ränta, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar och som han har 
rätt till, beskattas endast i denna stat. 

2. Med uttrycket "ränta" förstås i detta 
avtal inkomst av varje slags fordran, antingen 
den säkerställts genom inteckning i fast egen
dom eller inte och antingen den medför rätt till 
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket 
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som 
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6. A company which is a resident of a 
Contracting State and which has a permanent 
establishment in the other Contracting State or 
which is subject to tax on a net basis in that 
other State on items of income that may be 
tax.ed in that other State under Article 6 
(Income from Immovable (Real) Property) or 
under paragraph 1 of Article 13 (Gains), may 
be subject in that other State to a tax in 
addition to the tax allowable under the other 
provisions of this Convention. Such tax, how
ever, may be imposed only on: 

a) in the case of the United States, 
(i) the portion of the business profits af the 

company attributable to the permanent estab
lishment, and 

(ii) the portion of the income referred ta in 
the preceding sentence which is subject to tax 
under Article 6 or 13, 
which represent the "dividend equivalent 
amount" as that term is defined under the laws 
of the United States as it may be amended 
from time to time without changing the general 
principle thereof, and 

b) in the case of Finland, 
(i) the portion of the business profits of the 

company attributable to the permanent estab
lishment, and 

(ii) the portion of the income referred to in 
the first sentence of this paragraph which may 
be tax.ed in Finland under Article 6 or under 
paragraph l of Article 13, 
which in both cases represent an amount, as 
defined under the laws of Finland, that if the 
operation was carried on by a subsidiary in
corporated in Finland would be distributed as 
a dividend. 

7. The tax referred to in paragraph 6 shall 
not be imposed at a rate exceeding the rate 
specified in subparagraph a) of paragraph 2. 

Article 11 

Interest 

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

2. The term "interest" as used in this 
Convention means income from debt-claims af 
every kind, whether or not secured by mort
gage, and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in 
particular, income from government securities, 
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utfärdats av staten, och inkomst av obligatio
ner eller debentures, däri inbegripna agiobe
Jopp och vinster som hänför sig till sådana 
värdepapper. obligationer eller debentures, lik
som all annan inkomst som enligt skattelag
stiftningen i den avtalsslutande stat från vilken 
inkomsten härrör behandlas som inkomst av 
försträckning. Straffavgifter på grund av sen 
betalning anses inte som ränta vid tillämp
ningen av avtalet. Uttrycket "ränta" omfattar 
emellertid inte inkomst som behandlas i artikel 
10 (Dividend). 

3. Det belopp varmed det avdragsgilla belop
pet för ett fast driftställe som ett bolag med 
hemvist i Finland har i Förenta Staterna över
stiger den ränta som faktiskt betalats av det 
fasta driftstället, såsom dessa belopp definieras 
i Förenta Staternas lagstiftning, behandlas som 
ränta som person med hemvist i Finland 
förvärvar och som han har rätt till. 

4. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte, 
om den person som har rätt till räntan har 
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver 
eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande 
staten från där beläget fast driftställe eller 
utövar eller utövade självständig yrkesverk
samhet i denna andra stat från där belägen 
stadigvarande anordning, samt den fordran för 
vilken räntan betalas äger verkligt samband 
med det fasta driftstället eller den stadigvaran
de anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm
melserna i artikel 7 (Inkomst av rörelse) res
pektive artikel 14 (Självständig yrkesutövning). 

5. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den person som har rätt 
till räntan eller mellan dem båda och annan 
person räntebeloppet, med hänsyn till den 
fordran för vilken räntan betalas, överstiger 
det belopp som skulle ha avtalats mellan utbe
talaren och den person som har rätt till räntan 
om sådana förbindelser inte förelegat, tilläm
pas bestämmelserna i denna artikel endast på 
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas 
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i 
vardera avtalsslutande staten med iakttagande 
av övriga bestämmelser i avtalet. 

Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar och som han har 
rätt till, beskattas endast i denna stat. 

and income from bonds or debentures, includ
ing premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds, or debentures, as well as all 
other income that is treated as income from 
money lent by the taxation law of the 
Contracting State in which the income arises. 
Penalty charges for late payment shall not be 
regarded as interest for the purposes af the 
Convention. However, the term "interest" 
does not include income dealt with in Article 
10 (Dividends). 

3. The excess of the amount deductible by a 
permanent establishment in the United States 
of a company which is a resident of Finland 
over the interest actually paid by such per
manent establishment, as those amounts are 
determined pursuant to the laws of the United 
States, shall be treated as interest derived and 
beneficially owned by a resident of Finland. 

4. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply if the beneficial owner of the interest, 
being a resident of a Contracting State, carries 
or carried on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment 
situated therein, or performs or performed in 
that other State independent personal services 
from a fixed base situated therein, and the 
debt-claim in respect of which the interest is 
paid is effectively connected with such per
manent establishment or fixed base. In such 
case the provisions of Article 7 (Business Pro
fits) or Article 14 (Independent Personal 
Services), as the case may be, shall apply. 

5. Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and same other person, 
the amount of the interest, having regard to 
the debt-claim for which it is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon 
by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of 
this Article shall apply only to the last-men
tioned amount. In such 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 the 
Convention. 

Article 12 

Royalties 

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



2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke l 
får emellertid royalty som avses i stycke 3 
punkterna b) och c) beskattas i den avtalsslu
tande stat från vilken den härrör, enligt lag
stiftningen i denna stat, men om den person 
som har rätt till royaltyn har hemvist i den 
andra staten får skatten inte överstiga 5 pro
cent av royaltyns bruttobelopp. 

3. Med uttrycket "royalty" förstås i detta 
avtal varje slags betalning som mottages såsom 
ersättning 

a) för nyttjandet av eller för rätten att nyttja 
upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller ve
tenskapligt verk, häri inbegripna biograffilm 
samt film eller band för radio- eller televisions
sändning; 

b) för nyttjandet av eller för rätten att 
nyttja patent, varumärke, mönster eller mo
dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till
verkningsmetod eller annan liknande rättighet 
eller egendom; 

c) för upplysning om erfarenhetsrön av in
dustriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. 

Uttrycket "royalty" omfattar även sådan 
realisationsvinst som förvärvas på grund av 
överlåtelse av rättighet eller egendom som är 
beroende av rättighetens eller egendomens pro
duktivitet eller användning eller disposition av 
den. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tilläm
pas inte, om den person som har rätt till 
royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat 
och bedriver eller bedrev rörelse i den andra 
avtalsslutande staten från där beläget fast 
driftställe eller utövar eller utövade självstän
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från 
där belägen stadigvarande anordning, samt den 
rättighet eller egendom i fråga om vilken royal
tyn betalas äger verkligt samband med det 
fasta driftstället eller den stadigvarande anord
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna 
i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive 
artikel 14 (Självständig yrkesutövning). 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu
tande stat, om utbetalaren är den staten själv, 
politisk underavdelning, offentligrättsligt sam
fund, lokal myndighet eller person med hem· 
vist i denna stat. Om emellertid den rätt eller 
egendom för vilken royaltyn betalas används i 
en avtalsslutande stat, anses royaltyn härröra 
från den stat där rättigheten eller egendomen 
används. 
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2. However, notwithstanding the provisions 
of paragraph l, royalties of the kind referred 
to in subparagraphs b) and c) of paragraph 3 
may be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that 
State, but if the beneficial owner of the royal
ties is a resident of the other State the tax so 
charged shall not exceed 5 percent of the gross 
amount of the royalties. 

3. The term "royalties" as used in this 
Convention means payments of any kind re
ceived as a consideration 

a) for the use of, or the right to use, any 
copyright of literary, artistic, or scientific work 
including cinematographic films and films or 
tapes for radio or television broadcasting; 

b) for the use of, or the right to use, any 
patent, trademark, design or mode!, plan, 
secret formula or process, or other like right or 
propeny; 

c) for information concerning industrial, 
commercial, or scientific experience. 
The term "royalties" also includes gains de
rived from the alienation of any such right or 
property which are contingent on the produc
tivity, use, or disposition thereof. 

4. The provlSlons of paragraphs l and 2 
shall not apply if the beneficial owner of the 
royalties, being a resident of a Contracting 
State, carries or carried on business in the 
other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, or performs or 
performed in that other State independent 
personal services from a fixed base situated 
therein, and the right or propeny in respect of 
which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent establishment 
or fixed base. In such case the provisions of 
Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Inde
pendent Personal Services), as the case may be, 
shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State 
itself or a political subdivision, statutory body, 
local authority, or resident of that State. 
Where, however, the right or property for 
which the royalties are paid is used within a 
Contracting State, then such royalties shall be 
deemed to arise in the State in which the right 
or property is used. 
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6. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den person som har rätt 
till royaltyn eller mellan dem båda och annan 
person royaltybeloppet, med hänsyn till det 
nyttjande, den rätt eller den upplysning för 
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp 
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och 
den person som har rätt till royaltyn om 
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas 
bestämmelserna i denna anikel endast på sist· 
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över
skjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera 
avtalsslutande staten med iakttagande av övri
ga bestämmelser i avtalet. 

Artikel 13 

Realisationsvinst 

1. Vinst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av över
låtelse av fast egendom som är belägen i den 
andra avtalsslutande staten, får beskattas i 
denna andra stat. 

2. Vid tillämpningen av denna artikel omfat· 
tar uttrycket "fast egendom som är belägen i 
den andra avtalsslutande staten", i fall då 
Förenta Staterna är denna andra avtalsslutande 
stat, andel i eller rätt till fast egendom i 
Förenta Staterna (United States real property 
interest) samt fast egendom som avses i artikel 
6 (Inkomst av fast egendom) och som är 
belägen i Förenta Staterna. Uttrycket "fast 
egendom som är belägen i den andra avtalsslu
tande staten" har, i fall då Finland är denna 
andra stat, den betydelse som uttrycket har 
enligt artikel 6 (Inkomst av fast egendom} 
stycke 2, och omfattar aktier och andra ande
lar som avses i stycke 4 av nämnda artikel. 

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna 
i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals
slutande stat har eller hade i den andra avtals
slutande staten, eller av lös egendom, hänförlig 
till stadigvarande anordning för att utöva 
självständig yrkesverksamhet, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat har eller hade i 
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i 
denna andra stat. Detsamma gäller vinst på 
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe 
(för sig eller tillsammans med hela företaget) 
eller av sådan stadigvarande anordning. 

4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat 
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp, 

6. Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and same other person, 
the amount of the royalties, 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 
beneficial owner in the absence of such rela
tionship, the provisions of this Article shall 
app!y only to the last-mentioned amount. In 
such case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of ~ch 
Contracting State, due regard being had to the 
other provisions of the Convention. 

Article 13 

Gains 

1. Gains derived by a resident of a Contrac
ting State from the alienation or disposition of 
immovable (real) property situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other 
State. 

2. For the purposes of this Article, the term 
"immovable (real) property situated in the 
other Contracting State", when the United 
States is that other Contracting State, includes 
a United States real property interest and 
irnmovable (real) property referred to in Article 6 
(Income from Immovable (Real) Property) 
which is situated in the United States. The term 
"immovable (real) property situated in the 
other Contracting State", when Finland is that 
other State, shall have the meaning which it 
has under paragraph 2 of Article 6 (lncome 
from Immovable (Real) Property}, and in
cludes shares or other corporate rights referred 
to in paragraph 4 of that Article. 

3. Gains from the alienation of movable 
(personal) property fonning part of the busi· 
ness property of a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has 
or had in the other Contracting State or of 
· movable (personal) property pertaining to a 
fixed base which is or was available to a 
resident of a Contracting State in the other 
Contracting State for the purpose of perfor
ming independent personal services, including 
such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or with the 
whole enterprise) or of such fixed base, may be 
taxed in that other State. 

4. Gains derived by an enterprise of a 
Contracting State from the alienation of ships, 



luftfartyg eller containrar som används i inter
nationell trafik, beskattas endast i denna stat. 

5. Vinst som avses i artikel 12 (Royalty) 
beskattas endast i enlighet med bestämmelser
na i artikel 12. 

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan 
egendom än sådan som avses i föregående 
stycken av denna artikel beskattas endast i den 
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. 

Artikel 14 

Självständig yrkesutövning 

Inkomst, som fysisk person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förfärvar genom att utöva 
självständig yrkesverksamhet, beskattas endast 
denna stat. Inkomsten får emellertid beskattas 
även i den andra avtalsslutande staten i den 
mån verksamheten utövas eller utövades i den
na andra stat och inkomsten är hänförlig till 
stadigvarande anordning som regelmässigt står 
till den fysiska personens förfogande för att 
utöva verksamheten. 

Artikel 15 

Enskild tjtinst 

I. Om inte bestämmelserna i artiklarna 18 
(Pension, livränta, underhållsbidrag och un
derhållsbidrag för barn) och 19 (Offentlig 
tjänst) föranleder annat, beskattas lön och 
annan liknande ersättning, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på 
grund av anställning, endast i denna stat, 
såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra 
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet 
beskattas där. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke I 
beskattas ersättning, som person med hemvist i 
en avtalsslutande stat uppbär för arbete som 
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast 
i den förstnämnda staten, om: 

a) mottagaren vistas i den andra staten un
der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt 
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna
dersperiod; 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som 
inte har hemvist i den andra staten, eller på 
dennes vägnar; samt 
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aircraft, or containers operated in international 
traffic shall be taxable only in that State. 

5. Gains described in Article 12 (Royalties) 
shall be taxable only in accordance with the 
provisions of Article 12. 

6. Gains from the alienation of any property 
other than that ref erred to in the preceding 
paragraphs of this Article, shall be taxable 
only in the Contracting State of which the 
alienator isa resident. 

Article 14 

Independent Personal Services 

Income derived by an individual who is a 
resident of a Contracting State from the 
performance of personal services in an inde
pendent capacity shall be taxable only in that 
State. However, such income may also be 
taxed in the other Contracting State to the 
extent that such services are or were performed 
in that other State and the income is attribu
table to a fixed base regularly available to the 
individual in that other State for the purpose 
of performing his activities. 

Article 15 

Dependent Personal Services 

I. Subject to the provisions of Articles 18 
(Pensions, Annuities, Alimony, and Child Sup
port) and 19 (Government Service), salaries, 
wages, and other similar remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in respect 
of an employment shall be taxable only in that 
State unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment is 
so exercised, such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph I, remuneration derived by a resident of 
a Contracting State in respect of an employ
ment exercised in the other Contracting State 
shall be taxable only in the first-mcntioned 
State if: 

a) the recipient is present in thc other State 
for a period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days within any twelve-month 
period; 

b) the remuneration is paid by, oron behalf 
of, an employer who is not a resident of the 
other State; and 



c) ersättningen inte belastar fast driftställe 
eller stadigvarande anordning eller rörelse som 
arbetsgivaren har i den andra staten. 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i 
denna artikel får ersättning för arbete, som 
utförs som medlem av den fast anställda perso
nalen på skepp eller luftfartyg som används i 
internationell trafik av person med hemvist i en 
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. 

Artikel 16 

Begränsning av förmåner 

1. Person som har hemvist i en avtalsslutan
de stat och som förvärvar inkomst från den 
andra avtalsslutande staten är enligt detta avtal 
berättigad till skattelättnad i denna andra stat 
endast om personen: 

a) är en fysisk person; 
b) är en avtalsslutande stat eller en politisk 

underavdelning eller lokal myndighet i denna 
stat; 

c) i den förstnämnda avtalsslutande staten 
aktivt bedriver rörelse (som är annat än utfö
rande eller handhavande av investeringar, om 
inte denna verksamhet utgör bank- eller 
försäkringsverksamhet som bedrivs av en bank 
eller ett försäkringsbolag), och inkomsten som 
förvärvats från den andra avtalsslutande staten 
har förvärvats i samband med denna rörelse 
eller är av underordnad betydelse i förhållande 
till denna; 

d) är en person 
I) i vilken mer än SO procent av det innehav 

som ger rätt till kontroll över personen (eller 
då det är fråga om ett bolag, mer än SO 
procent av antalet aktier i varje klass av 
bolagets aktier) ägs, direkt eller indirekt, av 
personer som är berättigade till avtalsförmåner 
enligt punkt a), b), e) eller f) i detta stycke eller 
som är medborgare i Förenta Staterna; och 

2) av vars bruttoinkomst högst 50 procent 
används, direkt eller indirekt, för att svara för 
förbindelser (häri inbegripet förbindelse att 
erlägga ränta eller royalty) till personer som 
inte är berättigade till avtalsförmåner enligt 
punkt a), b), e) eller f) i detta stycke eller som 
inte är medborgare i Förenta Staterna; 

e) är ett bolag i vars huvudaktieklass bedrivs 
betydande och regelbunden handel på en er
känd fondbörs; eller 

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

3. Notwithstanding the preceding provisions 
of this Article, remuneration derived in respect 
of an employment exercised as a member of 
the regular complement of a ship or aircraft 
opcrated in intemational traftic by a resident 
of a Contracting State, may be tax.ed in that 
State. 

Article 16 

Limitation on Benefits 

1. A person that is a resident of a Contrac
ting State and derives income from the other 
Contracting State shall be entitled under this 
Convention to relief from taxation in that 
other State only if. such person is: 

a) an individual; 
b) a Contracting State or a political subdivi

sion or local authority thereof; 

c) engaged in an active conduct of a trade or 
business in the first-mentioned Contracting 
State (other than the business of making or 
managing investments, unless these activities 
are banking or insurance activities carried on 
by a bank or insurance company), and the 
income derived from the other Contracting 
State is derived in connection with, or is 
incidental to, that trade ar business; 

d) a person 
(i) more than 50 percent of the beneficial 

interest in such person (ar in the case af a 
company, more than 50 percent of the number 
of shares of each class af the company's 
shares) is owned, directly or indirectly, by 
persons entitled ta benefits of this Convention 
under subparagraphs (a), (b), (e) or (f) of this 
paragraph or who are citizens af the United 
States; and 

(ii) not more than 50 percent of the gross 
income of such person is used, directly or 
indirectly, to meet liabilities (including Ji. 
abilities for interest ar royalties) ta persons 
who are not entitled ta benefits of this Conven
tion under subparagraph (a), (b), (e) or (f) of 
this paragraph and are not citizens of the 
United States; 

e) a company in whose principal class af 
shares there is substantial and regular trading 
on a recognized stock exchange; or 



f) är en organisation utan vinstsyfte (häri 
inbegripna pensionsfonder och privata stiftel
ser) som på grund av denna ställning är all
mänt undantagen från inkomstbeskattning i 
den avtalsslutande stat där den har hemvist, 
under förutsättning att mer än hälften av 
delägarna eller medlemmarna eller de som 
annars är delaktiga i organisationen är perso
ner som är berättigade till avtalsförmåner en
ligt denna artikel. 

2. Person som enligt bestämmelserna i stycke 
1 inte är berättigad till avtalsförmåner kan det 
oaktat beviljas avtalsförmåner om den behöri
ga myndigheten i den avtalsslutande stat från 
vilken inkomsten i fråga härrör så bestämmer. 

3. Vid tillämpningen av stycke 1 punkt e) 
åsyftar uttrycket "erkänd fondbörs": 

a) NASDAQ-systemet, som ägs av "Natio
nal Association of Securities Dealers, Inc.", 
samt fondbörs som registrerats hos "Securities 
and Exchange Commission" som en nationell 
fondbörs i enlighet med "Securities Exchange 
Act 1934"; 

b) Helsingfors Fondbörs; och 
c) annan fondbörs om vilken de behöriga 

myndigheterna i de avtalsslutande staterna har 
kommit överens. 

Artikel 17 

Artister samt idrotts- och sportutövare 

I. Utan hinder av bestämmelserna i artiklar
na 14 (Självständig yrkesutövning) och 15 
(Enskild tjänst) får inkomst, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge
nom sin personliga verksamhet i den andra 
avtalsslutande staten i egenskap av artist, så
som teater- eller filmskådespelare, radio- eller 
televisionsartist eller musiker, eller av idrotts
e!ler sportutövare beskattas i denna andra stat, 
utom då beloppet av artistens eller idrotts- eller 
sportutövarens bruttoinkomst förvärvad ge
nom sådan verksamhet, däri inbegripna ut
gifter som han erhållit ersättning för eller som 
har betalats för hans räkning, inte under kalen
deråret överstiger tjugotusen Förenta Staternas 
dollar ($20 000) eller dess motvärde i finskt 
myntslag. 

2. I fall inkomst genom personlig verksam
het som artist eller idrotts- eller sportutövaren 
bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten 

4 3913761 
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f) an entity which is a not-for-profit organi
zation (including pension funds and private 
foundations), and which, by virtue of that 
status, is generrally exempt from income tax
ation in the Contracting State of which it is a 
resident, provided that more than half of the 
beneficiaries, members of panicipants, if any, 
in such organization are persons that are enti
tled, under this Article, to the benefits of the 
Convention. 

2. A person that is not entitled to the 
benefits of the Convention pursuant to the 
provisions of paragraph 1 may, nevertheless, 
be granted the benefits of the Convention if 
the competent authority of the Contracting 
State in which the income in question arises so 
determines. 

3. For the purposes of subparagraph e) of 
paragraph l, the term "a recognized stock 
exchange" means: 

a) the NASDAQ System owned by the Na
tional Association of Securities Dealers, Inc. 
and any stock exchange registered with the 
Securities and Exchange Commission as a 
national securities exchange for the purposes 
of the Securities Exchange Act of 1934; 

b) the Helsinki Stock Exchange; and 
c) any other stock exchange agreed uport by 

the competent authorities of the Contracting 
States. 

Article 17 

Artistes and Sportsmen 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 
14 (Independent Personal Services) and 15 
(Dependent Personal Services), income derived 
by a resident of a Contracting State as an 
entertainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artiste, or a musician, or a 
sportsman, from his personal activities as such 
exercised in the other Contracting State, may 
be taxed in that other State, except where the 
amount of the gross receipts derived by such 
entertainer or sportsman, including expenses 
reimbursed to him or borne on his behalf, 
from such activities does not exceed twenty 
thousand United States dollars ($20,000) or its 
equivalent in Finnish currency for the calendar 
year concerned. 

2. Where income in respect of personal 
activities exercised by an entertainer or a 
sports_man in his capacity as such accrues not 
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eller idrom- eller sportutövaren själv utan 
annan person, får denna inkomst, utan hinder 
av bestämmelserna i artiklarna 7 (Inkomst av 
rörelse) och 14 (Självständig yrkesutövning) 
beskattas i den avtalsslutande stat där artisten 
eller idrotts- eller sportutövaren bedriver verk
samheten, utom då det kan visas att varken 
artisten eller idrotts- eller sportutövaren eller 
person med intressegemenskap med honom 
inte har någon andel, varken direkt eller indi
rekt, i denna andra persons inkomst, däri 
inbegripen mottagandet av uppskjuten ersätt
ning, bonus, arvode, dividend, utdelning från 
sammanslutning eller annan utdelning. 

Artikel 18 

Pension, livränta, underhållsbidrag och 
underhållsbidrag för barn 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 
(Offentlig tjänst) stycke 2 föranleder annat, 
iakttas följande. 

a) Pension och annan liknande ersättning, 
som person med hemvist i en avtalsslutande 
stat uppbär och har rätt till med anledning av 
tidigare anställning, beskattas endast i denna 
stat. 

b) Pension och annan utbetalning enligt 
lagstiftningen om social trygghet i en avtalsslu
tande stat och, i fall då denna avtalsslutande 
stat är Förenta Staterna, annan offentlig pen
sion, som betalas till person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten eller med medbor
garskap i Förenta Staterna, beskattas endast i 
den förstnämnda staten. 

2. Livränta, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och har rätt till, 
beskattas endast i denna stat. Med uttrycket 
"livränta" förstås i detta stycke ett fastställt 
belopp som utbetalas periodiskt på fastställda 
tider under vederbörandes livstid eller under 
angivna eller fastställbara år och som utgår på 
grund av förpliktelse att verkställa dessa utbe
talningar såsom ersättning (annat än för arbete 
som tidigare utförts eller framdeles utförs) för 
däremot fullt svarande vederlag. 

3. Underhållsbidrag som betalas till person 
med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas 
endast i denna stat. Med uttrycket "under
hållsbidrag" förstås i detta stycke periodisk 
utbetalning som sker på grundval av skriftligt 
hemskillnadsavtal eller beslut om äktenskaps
skillnad, särskilt underhållsbidrag eller obliga-

to the entertainer or sportsman himself, but to 
another person, that income of that other 
person may, notwithstanding the provisions of 
Articles 7 (Business Profits) and 14 (Indepen
dent Personal Services), be taxed in the 
Contracting State in which the activities of the 
entertainer or sportsman are exercised, unless 
it is established that neither the entertainer or 
sportsman nor persons related thereto par
ticipate directly or indirectly in the profits of 
that other person in any manner, including the 
accrual or receipt of def erred remuneration, 
bonuses, fees, dividends, partnership income, 
or income or other distributions. 

Article 18 

Pensions, Annuities, Alimony, and 
Child Support 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 
of Article 19 (Government Service} 

a} pensions and other similar remuneration 
derived and beneficially owned by a resident of 
a Contracting State in consideration of past 
employment shall be taxable only in that State; 
and 

b} pensions and other payments under the 
social security legislation of a Contracting 
State and, where that Contracting State is the 
United States, other public pensions, paid to a 
resident of the other Contracting State or a 
citizen of the United States shall be taxable 
only in the first-mentioned State. 

2. Annuities derived and beneficially owned 
by a resident of a Contracting State shall be 
taxable only in that State. The term "annui
ties" as used in this paragraph means stated 
sums paid periodically at stated times during 
life or a specified or ascertainable number of 
years, under an obligation to make the pay
ments in return for adequate and full consider
ation (other than services rendered or to be 
rendered). 

3. Alimony paid to a resident of a Contrac
ting State shall be taxable only in that State. 
The term "alimony" as used in this paragraph 
means periodic payments made pursuant to a 
written separation agreement or a decree of 
divorce, separate maintenance, or compulsory 
support, which payments are taxable to _the 



torisk underhållsavgift, för vilka utbetalningar 
mottagaren beskattas enligt lagstiftningen i den 
stat där han har hemvist. 

4. Periodisk utbetalning för underhåll av 
minderårigt barn, vilken erläggs på grundval 
av skriftligt hemskillnadsavtal eller beslut om 
äktenskapsskillnad, samt särskilt underhållsbi
drag eller obligatorisk underhållsavgift, från 
person med hemvist i en avtalsslutande stat till 
person med hemvist i den andra avtalsslutande 
staten, beskattas endast i den förstnämnda 
staten. 

Artikel 19 

Offentlig tjänst 

I. a) Ersättning (med undantag för pension), 
som betalas av en avtalsslutande stat, dess 
politiska underavdelningar, offentligrättsliga 
samfund eller lokala myndigheter till fysisk 
person på grund av arbete som utförs i denna 
stats, dess politiska underavdelningars, offent
ligrättsliga samfunds eller lokala myndigheters 
tjänst, beskattas endast i denna stat. 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en
dast i den avtalsslutande stat där personen i 
fråga har hemvist, om arbetet utförs i denna 
stat och personen 

I) är medborgare i denna stat; eller 
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande 

för att utföra arbetet. 
2. a) Pension, som betalas av, eller från 

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, 
dess politiska underavdelningar, offentligrätts
liga samfund eller lokala myndigheter till 
fysisk person på grund av arbete som utförts i 
denna stats, dess politiska underavdelningars, 
offentligrättsliga samfunds eller lokala myn
digheters tjänst, beskattas endast i denna stat. 

b) Sådan pension beskattas emellertid en
dast i den avtalsslutande stat där personen i 
fråga har hemvist, om han är medborgare i 
denna stat. 

3. Bestämmelserna i artiklarna 14 (Självstän
dig yrkesutövning), IS (Enskild tjänst) och 18 
(Pension, livränta, underhållsbidrag och un
derhållsbidrag för barn) tillämpas på ersättning 
och pension som betalas på grund av arbete 
som utförts i samband med rörelse som bedrivs 
av en avtalsslutande stat, dess politiska under
avdelningar, offentligrättsliga samfund eller lo
kala myndigheter. 
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recipient under the laws of the State of which 
he is a resident. 

4. Periodic payments for the support of a 
minor child made pursuant to a written separa
tion agreement or a decree of divorce, separate 
maintenance, or compulsory support, paid by 
a resident of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting State, shall be taxable 
only in the first-mentioned State. 

Article 19 

Government Service 

1. a) Remuneration, other than a pension, 
paid by a Contracting State or a political 
subdivision, statutory body or local authority 
thereof to an individual in respect of services 
rendered to that State, subdivision, body or 
authority shall be taxable only in that State. 

b) However, such remuneration shall be 
taxable only in the Contracting State of which 
the individual is a resident if the services are 
rendered in that State and the individual: 

(i) is a national of that State; or 
(ii) did not become a resident of that State 

solely for the purpose of rendering the services. 
2. a) Any pension paid by, or out of funds 

created by, a Contracting State or a political 
subdivision, statutory body or local authority 
thereof to an individual in respect of services 
rendered to that State, subdivision, body or 
authority shall be taxable only in that State. 

b) However, such pension shall be taxable 
only in the Contracting State of which the 
individual is a resident if he is a national of 
that State. 

3. The provisions of Articles 14 (Indepen
dent Personal Services), 15 (Dependent 
Personal Services) and 18 (Pensions, Annui
ties, Alimony, and Child Support) shall apply 
to remuneration and pensions in respect of 
services rendered in connection with a business 
carried on by a Contracting State or a political 
subdivision, statutory body or local authority 
thereof. 

\ 

\ 

\ 
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Artikel 20 

Studerande och praktikanter 

Belopp som studerande, lärling eller affärs
praktikant, som har eller omedelbart före vis
telse i en avta1sslutande stat hade hemvist i den 
andra avta1sslutande staten och som vistas i 
den förstnämnda staten för heltidsundervisning 
eller utbildning, erhåller för sitt uppehälle, sin 
undervisning eller utbildning beskattas inte i 
denna stat, under förutsättning att beloppen 
uppkommer utanför denna stat. 

Artikel 21 

Annan inkomst 

1. Inkomst som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar och som inte be
handlas i föregående artiklar av detta avtal 
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån 
inkomsten härrör. 

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte 
på inkomst, med undantag för inkomst av fast 
egendom som avses i artikel 6 {Inkomst av fast 
egendom) stycke 2, om den som har rätt till 
inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat 
och bedriver eller bedrev rörelse i den andra 
avtalsslutande staten från där beläget fast 
driftställe eller utövar eller utövade självstän
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från 
där belägen stadigvarande anordning, samt den 
rättighet eller egendom i fråga om vilken in
komsten betalas äger verkligt samband med det 
fasta driftstället eller den stadigvarande anord
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna 
i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive 
artikel 14 (Självständig yrkesutövning). 

Artikel 22 

Förmögenhet 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast 
egendom som avses i artikel 6 (Inkomst av fast 
egendom) stycke 2, vilken person med hemvist 
i en avtalsslutande stat innehar och vilken är 
belägen i den andra avtalsslutande staten, får 
beskattas i denna andra stat. 

2. Förmögenhet bestående av aktier eller 
annan andel i bolag, som avses i artikel 6 
(Inkomst av fast egendom) stycke 4, vilken 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 

Article 20 

Students and Trainees 

Payments received for the purpose of main
tenance, education, or training by a student, 
apprentice, or business trainee who is or was 
immediately before visiting a Contracting State 
a resident of the other Contracting State and 
who is present in the first-mentioned State for 
the purpose of his full-time education or train
ing shall not be taxed in that State, provided 
that such payments arise outside that State. 

Article 21 

Other Income 

1. Items of income of a resident of a 
Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Conven
tion shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply to income, other than income from 
immovable (real) property as defined in para
graph 2 of Article 6 (Income from Immovable 
(Real) Property}, if the beneficial owner of 
such income, being a resident of a Contracting 
State, carries or carried on business in the 
other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, or performs or 
performed in that other State independent 
personal services from a fixed base situated 
therein, and the right or property in respect of 
which the income is paid is eff ectively 
connected with such permanent establishment 
or fixed base. In such case the provisions of 
Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Inde
pendent Personal Services}, as the case may be, 
shaJI apply. 

Article 22 

Capita/ 

1. Capita! represented by immovable (real) 
property ref erred to in paragraph 2 of Article 6 
(Income from Immovable (Real) Property), 
owned by a resident of a Contracting State and 
situated in the other Contracting State, may be 
taxed in that other State. 

2. Capita1 represented by shares or other 
corporate rights referred to in paragraph 4 of 
Article 6 (Income from Immovable (Real) 
Property) and owned by a resident of a 



innehar, får beskattas i den avtalsslutande stat 
där den bolaget tillhöriga fasta egendomen är 
belägen. 

3. Om inte bestämmelserna i stycke 4 
föranleder annat, får förmögenhet bestående 
av tillgångar (andra än egendom som avses i 
styckena l och 2) som har verkligt samband 
med fast driftställe eller stadigvarande anord
ning som person med hemvist i en avtaisslutan
de stat har i den andra avtalsslutande staten, 
beskattas i den stat där det fasta driftstället 
eller den stadigvarande anordningen finns. 

4. Skepp och luftfartyg som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat innehar, samt 
tillgångar (andra än egendom som avses i 
styckena I och 2) hänförliga till användningen 
av sådant skepp och Juftfartyg, befrias från 
skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutan
de staten. 

5. Alla andra slag av förmögenhet, som 
person med hemvist i 

a) Finland innehar och som inte behandlas i 
denna artikel undantas av Förenta Staterna 
från skatt på förmögenhet; 

b) Förenta Staterna innehar och som inte 
behandlas i denna artikel undantas av Finland 
från skatt på förmögenhet. 

Artikel 23 
Undanröjande av dubbelbeskattning 

I. I Finland undanröjs dubbelbeskattning på 
följande sätt: 

a) Om person med hemvist i Finland förvär
var inkomst eller innehar förmögenhet som 
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskat
tas i Förenta Staterna (annars än uteslutande 
på grundval av medborgarskap), skall Finland, 
såvida inte bestämmelserna i punkt b) föranle
der annat: 

l) från skatten på denna persons inkomst 
avräkna ett belopp motsvarande den skatt på 
inkomst som betalats i Förenta Staterna; 

2) från skatten på denna persons förmögen
het avräkna ett belopp motsvarande den skatt 
på förmögenhet som betalats i Förenta Stater
na. 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i 
någotdera fallet överstiga den del av skatten på 
inkomst eller på förmögenhet, beräknad utan 
sådan avräkning, som belöper på den inkomst 
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Contracting State may be taxed in the 
Contracting State in which the immovable 
(real) property held by the company is situated. 

3. Subject to the provisions of paragraph 4, 
capita! represented by assets, other than prop
erty referred to in paragraphs 1 and 2, which 
are eff ectively connected with a permanent 
establishment or fixed base of a resident of a 
Contracting State may be taxed in the State in 
which the permanent establishment or fixed 
base is situated. 

4. Ships and aircraft of a resident of a 
Contracting State, and assets, other than prop
erty referred to in paragraphs 1 and 2, pertai
ning to the operation of such ships or aircraft 
shall be exempt from tax on capita! by the 
other Contracting State. 

5. All other elements of capita! of a resident 
of 

a) Finland not dealt with in this Article shall 
be exempt from tax on capita! by the United 
States; 

b) the United States not dealt with in this 
Article shall be exempt from tax on capita! by 
Finland. 

Article 23 

Elimination of Double Taxation 

1. In Finland double taxation shall be elim
inated as follows: 

a) Where a resident of Finland derives in
come or owns capita! which, in accordance 
with the provisions of this Convention, may be 
taxed in the United States (other than solely by 
virtue of citizenship), Finland shall, subject to 
the provisions of sub-paragraph b), allow: 

(i) as a deduction from the tax on income of 
that person, an amount equal to the tax on 
income paid in the United States; 

(ii) as a deduction from the tax on capita! of 
that person, an amount equal to the tax on 
capita! paid in the United States. 

Such deduction in either case shall not, how
ever, exceed that part of the tax on income or 
on capita!, as computed before the deduction is 
given, which is attributable, as the case may 
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eller den förmögenhet som får beskattas i 
Förenta Staterna. 

b) Dividend från bolag med hemvist i För
enta Staterna till bolag med hemvist i Finland 
är undantagen från finsk skatt, om mottagaren 
direkt äger minst I 0 procent av röstetalet för 
aktierna i ~et bolag som betalar dividenden. 

c) Utan hinder av övriga bestämmelser i 
avtalet får fysisk person med hemvist i Förenta 
Staterna, vilken enligt finsk skattelagstiftning i 
fråga om de skatter som avses i artikel 2 
(Skatter som omfattas av avtalet) även anses 
vara bosatt i Finland, beskattas i Finland. 
Finland skall emellertid medge avräkning för 
Förenta Staternas skatt som betalats på in
komst eller förmögenhet från finsk skatt enligt 
bestämmelserna i punkt a). Bestämmelsen i 
denna punkt tillämpas endast på finsk medbor
gare. 

d) Om inkomst, som person med hemvist i 
Finland förvärvar eller förmögenhet som sådan 
person innehar, enligt bestämmelse i avtalet är 
undantagen från skatt i Finland, får Finland 
likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten 
på denna persons återstående inkomst eller 
förmögenhet beakta den inkomst eller 
förmögenhet som undantagits från skatt. 

2. I enlighet med bestämmelserna i Förenta 
Staternas lagstiftning och om inte begränsning
arna i denna lagstiftning föranleder annat (så
dan lagstiftningen vid varje tidpunkt är i kraft 
ändrad utan att den allmänna principen i 
avtalet har blivit påverkad), skall Förenta Sta
terna medge person som har hemvist eller 
medborgarskap i Förenta Staterna avräkning 
från Förenta Staternas skatt på inkomst 

a) för inkomstskatt som denna medborgare 
eller person betalat eller som betalats för hans 
räkning till Finland; och 

b) i fall då ett bolag i Förenta Staterna äger 
minst 10 procent av röstetalet för aktierna i ett 
bolag med hemvist i Finland och uppbär divi
dend från detta bolag, för inkomstskatt som 
det utdelande bolaget betalat eller som betalats 
för dess räkning till Finland på den vinst av 
vilken dividenden betalas. 

Vid tillämpningen av detta stycke anses de 
skatter som avses i artikel (Skatter som omfat
tas av avtalet) stycke 1 punkt a) och stycke 2 
vara inkomstskatter. · 

3. Vid beräkningen av Förenta Staternas 
skatt i fall då en medborgare i Förenta Stater-

be, to the income or the capita! which may be 
tax.ed in the United States. 

b) Dividends paid by a company which is a 
resident of the United States to a company 
which is a resident of Finland and owns 
directly at least 10 percent of the voting stock 
of the company paying the dividends shall be 
exempt from Finnish tax. 

c) Notwithstanding any other provision of 
the Convention, an individual who is a resident 
of the United States and under Finnish tax
ation law with respect to the Finnish taxes 
referred to in Article 2 (Taxes Covered) also is 
regarded as resident in Finland may be taxed in 
Finland. However, Finland shall allow any 
United States tax paid on the income or on the 
capita! as a deduction from Finnish tax in 
accordance with the provisions of sub-par
agraph a). The provisions of this subparagraph 
shall apply only to national, of Finland. 

d) Where in accordance with any provisions 
of the Convention, income derived or capita! 
owned by a resident of Finland is exempt from 
tax in Finland, Finland may nevertheless, in 
calculating the amount of tax on the remaining 
income or capita! of such resident, take into 
account the exempted income or capita!. 

2. In accordance with the provisions and 
subject to the !imitations of the law of the 
United States (as it may be amended from time 
to time without changing the general principle 
hereof), the United States shall allow to a 
resident or citizen of the United States as a 
credit against the United States tax on income 

a) the income tax paid to Finland by or on 
behalf of such resident or citizen; and 

b) in the case of a United States company 
owning at least 10 percent of the voting stock 
of a company which is a resident of Finland 
and from which the United States company 
receives dividends, the income tax paid to 
Finland by or on behalf of the distributing 
company with respect to the profits out of 
which the dividends are paid. 
For the purposes of this paragraph, the taxes 
referred to in subparagraph a) of paragraph 1 
and paragraph 2 of Article 2 (Taxes Covered) 
shall be considered income taxes. 

3. For the purposes of computing United 
States tax, where a citizen of the United States 



na har hemvist i Finland, skall Förenta Stater
na medge avräkning från Förenta Staternas 
skatt för inkomstskatt som betalats till Finland 
efter avräkning som avses i stycke 1. Avräk
ning som på detta sätt medges från Förenta 
Staternas skatt nedsätter inte den del av Fören: 
ta Staternas skatt som i enlighet med stycke l 
kan avräknas från finsk skatt. Vid tillämp
ningen av denna artikel anses inkomst, till 
vilken person som har hemvist i Finland och är 
medborgare i Förenta Staterna har rätt, härrö
ra från Finland i den mån detta är nödvändigt 
för att tillämpa bestämmelserna i detta stycke. 

4. Vid undanröjandet av dubbelbeskattning i 
enlighet med denna artikel och såvida inte 
annat föranleds av de bestämmelser om in
komstens källa som finns i lagstiftningen i en 
avtalsslutande stat och som är tillämpliga för 
att begränsa avräkning för utländsk skatt, 
anses inkomst, om inte annat föreskrivs i 
stycke 3, härröra uteslutande på följande sätt: 

a) inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och som får beskat
tas i den andra avtalsslutande staten i enlighet 
med avtalet (annars än uteslutande på grundval 
av medborgarskap i enlighet med artikel 1 
(Personer på vilka avtalet tillämpas) stycke 3), 
anses härröra från denna andra stat; 

b) inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat uppbär och som inte får 
beskattas i den andra avtalsslutande staten i 
enlighet med avtalet, anses härröra från den 
förstnämnda staten. 

Artikel 24 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall 
inte i den andra avtalsslutande staten bli före
mål för beskattning eller därmed sammanhäng
ande krav som är av annat slag eller mer 
tyngande än den beskattning och därmed sam
manhängande krav som medborgare i denna 
andra stat under samma förhållanden är eller 
kan bli underkastad. Denna bestämmelse 
tillämpas även på person som inte har hemvist 
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu
tande Staterna. Vid beskattning i Förenta Sta
terna är emellertid fysisk person, som är med
borgare i Förenta Staterna och inte har hemvist 
i Förenta Staterna, respektive fysisk person, 
som är medborgare i Finland och inte har 
hemvist i Förenta Staterna, inte under samma 
förhållanden. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
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is a resident of Finland, the United States shall 
allow as a credit against United States tax the 
income tax paid to Finland after the credit 
referred to in paragraph I. The credit so 
allowed against United States tax shall not 
reduce that portion of the United States tax 
that is creditable against Finnish tax in accord
ance with paragraph 1. For the purposes of 
this paragraph, income beneficially owned by a 
resident of Finland who is a citizen of the 
United States shall be deemed to arise in 
Finland to the extent necessary to give effect to 
the provisions of this paragraph. 

4. For the purposes of allowing relief from 
double taxation pursuant to this Article and 
subject to such source rules in the domestic 
laws of the Contracting States as apply for the 
purpose of Jimiting the foreign tax credit, 
income shall, except as otherwise provided in 
paragraph 3, be deemed to arise exclusively as 
follows: 

a) income derived by a resident of a 
Contracting State which may be taxed in the 
other Contracting State in accordance with the 
Convention (other than solely by reason of 
citizenship in accordance with paragraph 3 of 
Article 1 (Personal Scope)) shall be deemed to 
arise in that other State; 

b) income derived by a resident of a 
Contracting State which may not be taxed in 
the other Contracting State in accordance with 
the Convention shall be deemed to arise in the 
first-mentioned State. 

Article 24 

Non-discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall not 
be subjected in the other Contracting State to 
any taxation or any requirement connected 
therewith, which is other or more burdensome 
than the taxation and connected requirements 
to which nationals of that other State in the 
same circumstances are or may be subjected. 
This provision shall also apply to persons who 
are not residents of one or both of the 
Contracting States. However, for the purposes 
of United States tax, an individual who is a 
United States national and who is not a resi
dent of the United States and an individual 
who is a national of Finland and who is not a 
resident of the United States are not in the 
same circumstances. 

2. The taxation on a permanent estab-
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företag i en avtalsslutande stat har i den andra 
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat 
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen 
av företag i denna andra stat, som bedriver 
verksamhet av samma slag. Denna bestämmel
se anses inte medföra skyldighet för en avtals
slutande stat att medge person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten sådant person
ligt avdrag vid beskattningen, sådan skatte
befrielse eller skattenedsättning på grund av 
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj 
som medges person med hemvist i den egna 
staten. Denna artikel anses inte medföra skyl
dighet för en avtalsslutande stat att medge 
person med hemvist i den andra avtalsslutande 
staten rätt att från inkomst hänförlig till denna 
persons fasta driftställe i den förstnämnda 
staten dra av någon del av den dividend som 
betalats av denna person. 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 
9 (Företag med intressegemenskap) stycke 1, 
artikel 11 (Ränta) stycke 5 eller artikel 12 
(Royalty) stycke 6 tillämpas, är ränta, royalty 
och annan betalning från person med hemvist i 
en avtalsslutande stat till person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten avdragsgilla 
vid bestämmandet av den beskattningsbara 
inkomsten för den förstnämnda personen på 
samma villkor som betalning till person med 
hemvist i den förstnämnda staten. På samma 
sätt är skuld som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat har till person med hemvist 
i den andra avtalsslutande staten avdragsgill 
vid bestämmandet av den förstnämnda perso
nens beskattningsbara förmögenhet på samma 
villkor som skuld till person med hemvist i den 
förstnämnda staten. 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars 
kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, 
direkt eller indirekt, av en eller flera personer 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål 
för beskattning eller därmed sammanhängande 
krav som är av annat slag eller mer tyngande 
än den beskattning och därmed sammanhäng
ande krav som annat liknande företag i den 
förstnämnda staten är eller kan bli underkas
tat. 

5. Denna artikel anses inte hindra någondera 
avtalsslutande staten från att uppbära skatt 
som avses i artikel 10 (Dividend) stycke 6. 

6. Utan hinder bestämmelserna i artikel 2 
(Skatter som omfattas av avtalet) tillämpas 
bestämmelserna i förevarande artikel på skatt-

lishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall 
not be less favorably levied in that other State 
than the taxation levied on enterprises of that 
other State carrying on the same activities. 
This provision shall not be construed as ob
liging a Contracting State to grant to residents 
of the other Contracting State any personal 
allowances, reliefs and reductions for taxation 
purposes on account of civil status or family 
responsibilities which it grants to its own resi
dents. Nothing in this Article shall be cons
trued as obliging a Contracting State to grant 
to a resident of the other Contracting State the 
right to deduct from the profits attributable to 
a permanent establishment of that resident 
situated in the first-mentioned State any por
tion of the amount of any dividends paid by 
that resident. 

3. Except where the provisions of paragraph 
1 of Article 9 (Associated Enterprises), para
graph 5 of Article 11 (Interest), or paragraph 6 
of Article 12 (Royalties) apply, interest, royal
ties, and other disbursements paid by a resi
dent of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State shall, for the purpose 
of determining the taxable profits of the first
mentioned resident, be deductible under the 
same conditions as if they had been paid to a 
resident of the first-mentioned State. Similarly, 
any debts of a resident of a Contracting State 
to a resident of the other Contracting State 
shall, for the purposes of determining the 
taxable capita! of the first-mentioned resident, 
be deductible under the same conditions as if 
they had been contracted to a resident of the 
first-mentioned State. 

4. Enterprises of a Contracting State, the 
capita! of which is wholly or partly owned or 
controlfed, directly or indirectly, by one or 
more residents of the other Contracting State, 
shall not be subjected in the first-mentioned 
State to any taxation or any requirement 
connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected 
requirements to which other similar enterprises 
af the first-mentioned State are or may be 
subjected. 

5. Nothing in this Article shall be construed 
as prevcnting either Contracting State from 
imposing the tax describcd in paragraph 6 of 
Article 10 (Dividends). 

6. The provisions of this Article shall, 
notwithstanding the provisions of Article 2 
(Taxes Covered), apply to taxes of every kind 



er av varje slag och beskaffenhet, som påförs 
av en avtalsslutande stat, dess politiska under
avdelningar, offentligrättsliga samfund eller lo
kala myndigheter. 

Artikel 25 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om en person anser att en avtalsslutande 
stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit 
åtgärder som för honom medför eller kommer 
att medföra beskattning som strider mot 
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan 
att detta påverkar hans rätt att använda sig av 
de rättsmedel som finns i dessa staters interna 
rättsordning, framlägga saken för den behöriga 
myndigheten i den avtalsslutande stat där han 
har hemvist eller är medborgare. 

2. Om den behöriga myndigheten finner 
invändningen grundad men inte själv kan få till 
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig 
överenskommelse med den behöriga myndighe
ten i den andra avtalsslutande staten i syfte att 
undvika beskattning som strider mot avtalet. 
Överenskommelse som träffats i enlighet med 
föregående stycke genomförs utan hinder av 
tidsgränser eller andra processuella begräns
ningar i de avtalsslutande staternas interna 
lagstiftning, under förutsättning att den behö
riga myndigheten i den andra avtalsslutande 
staten, av vilken återbetalning begärts, har fått 
vetskap om att en sak föreligger inom sex år 
från utgången av det skatteår som saken gäller. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna staterna skall genom ömsesidig 
överenskommelse söka avgöra svårigheter eller 
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk
ningen eller tillämpningen av avtalet. De behö
riga myndigheterna i de avtalsslutande staterna 
kan i synnerhet komma överens om 

a) hänförandet av inkomst, avdrag, avräk
ning eller nedsättning för ett företag i en 
avtalsslutande stat till dess fasta driftställe i 
den andra avtalsslutande staten; 

b) fördelningen av inkomst, avdrag, avräk
ning eller nedsättning mellan personer; 

c) karakteriseringen av viss inkomst; 

d) tillämpningen av källregler på viss in
komst; 

e) gemensam betydelse av ett uttryck; 
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and description imposed by a Contracting 
State or a political subdivision, statutory body, 
or local authority thereof. 

Article 25 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where a person considers that the actions 
of one or both of the Contracting States result 
or will result for him in taxation not in 
accordance with the provisions of this Conven
tion, he may, irrespcctive of the remedies 
provided by the domestic law of those States, 
present his case to the competent authority of 
the Contracting State of which he is a resident 
or national. 

2. The competent authority shall endeavor, 
if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at a satisfactory 
solution, to resolve the case by mutual 
agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the 
avoidance of taxation which is not in accord
ance with the Convention. Any agreement 
reached in accordance with the preceding para
graph shall be implemented notwithstanding 
any time limits or other procedural !imitations 
in the domestic law of the Contracting States, 
provided that the competent authority of the 
Contracting State requested to provide a re
fund has received notification that such a case 
exists within six years from the end of the 
taxable year to which the case relates. 

3. The competent authorities of the 
Contracting States shall endeavor to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or application 
of the Convention. In particular, the 
competent authorities of the Contracting States 
may agree 

a) to the same attribution of income, deduc
tions, credits, or allowances of an enterprise of 
a Contracting State to its permanent estab
lishment situated in the other Contracting 
State; 

b) to the same allocation of income, deducti
ons, credits, or allowances between persons; 

c) to the same characterization of particular 
items of income; 

d) to the same application of source rules 
with respect to particular items of income; 

e) to a common meaning of a term; 
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f) höjning av penningbelopp, som anges i 
avtalet, för att återspegla den ekonomiska 
utvecklingen eller utvecklingen av penningvär
det; 

g) tillämpningen på sätt som är i överensstäm
melse med avtalets syften av intern lag i fråga 
om ränta på obetalda belopp och återbetal
ningar samt i fråga om påföljder och böter av 
icke-straffrättslig natur. 

De kan även överlägga i syfte att undanröja 
dubbelbeskatming i fall som inte omfattas av 
avtalet. 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna kan träda i direkt förbindelse 
med varandra i syfte att träffa överenskommel
se i sådana fall som nämns i de föregående 
styckena. 

Artikel 26 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu
tande staterna skall utbyta sådana upplys
ningar som är nödvändiga för att tillämpa 
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals
slutande staternas interna lagstiftning i fråga 
om skatter som omfattas av avtalet, i den mån 
beskattningen enligt denna lagstiftning inte 
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar 
begränsas inte av artikel 1 (Personer på vilka 
avtalet tillämpas). Upplysningar som en avtals
slutande stat mottagit skall behandlas såsom 
hemliga på samma sätt som upplysningar, som 
erhållits enligt den interna lagstiftningen i den
na stat och får yppas endast för personer eller 
myndigheter (däri inbegripna domstolar och 
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär, 
handlägger eller indriver de skatter som omfat
tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i 
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller 
myndigheter skall använda upplysningarna en
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys
ningarna vid offentlig rättegång eller i dom
stolsavgöranden. 

2. Bestämmelserna i stycke I anses inte 
medföra skyldighet för en avtalsslutande stat 
att: 

a) vidta förva!tningsåtgärder som avviker 
från lagstiftning och administrativ praxis i 
denna avtalsslutande stat eller i den andra 
avtalsslutande staten; 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängli
ga enligt lagstiftning eller sedvanlig administra
tiv praxis i denna avtalsslutande stat eller i den 
andra avtalsslutande staten; 

f) to increases in any specific amounts refer
red to in the Convention to reflect economic or 
monetary developments; and 

g) to the application of the prov1s1ons of 
domestic law regarding interest on deficiencies 
and refunds and noncriminal penalties and 
fines, in· a manner consistent with the purposes 
of the Convention. 
They may also consult together for the elimina
tion of double taxation in cases not provided 
for in the Convention. 

4. The competent authorities of the 
Contracting States may communicate wil:h 
each other directly for the purpose of reaching 
an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 

Article 26 

Exchange oj Information 

1. The competent authorities of the 
Contracting States shall exchange such in
formation as is necessary for carrying out the 
provisions of this Convention or of the domes
tic laws of the Contracting States concerning 
taxes covered by the Convention insofar as the 
taxation thereunder is not contrary to the 
Convention. The exchange of information is 
not restricted by Article 1 (Personal Scope). 
Any information received by a Contracting 
State shall be treated as secret in the same 
manner as information obtained under the 
domestic laws of that State and shall be dis
closed only to persons or authorities (including 
courts and administrative bodies) involved in 
the assessment, collection, or administration 
of, the enforcement or prosecution in respect 
of, or the determination of appeals in relation 
to, the taxes covered by the Convention. Such 
persons or authorities shall use the information 
only for such purposes. They may disclose the 
information in public court proceedings or in 
judicial decisions. 

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

a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws and administrative prac
tice of that or of the other Contracting State; 

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



c) lämna upplysningar som skulle röja 
affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkes
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat 
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn. 

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys
ningar i enlighet med denna artikel, skall den 
andra avtalsslutande staten inhämta de upplys
ningar som framställningen avser på samma 
sätt och i samma omfattning som om den 
förstnämnda statens skatt var denna andra 
stats skatt och påförd av denna andra stat. Om 
den behöriga myndigheten i en avtalsslutande 
stat särskilt begär det, skall den behöriga 
myndigheten i den andra avtalsslutande staten 
tillhandahålla upplysningarna enligt denna ar
tikel i form av skriftligt vittnesintyg som be
kräftats med ed och bestyrkt kopia av icke
redigerade originalhandlingar (däri inbegripet 
böcker, dokument, utlåtanden, dokumenterat 
material, räkenskaper eller skriftligt material) i 
samma omfattning som sådana intyg och 
handlingar kan erhållas enligt lagstiftning och 
administrativ praxis i denna andra stat beträf
fande dess egna skatter. 

4. Vardera avtalsslutande staten skall för 
den andra avtalsslutande statens räkning söka 
driva in sådana belopp som kan vara nödvän
diga för att trygga att sådan lättnad i beskatt
ning i denna andra stat som medges enligt 
avtalet inte kommer sådan person till godo 
som inte har rätt därtill. 

5. Stycke 4 medför inte skyldighet för nå
gondera avtalsslutande staten att vidta förvalt
ningsåtgärder som är av annat slag än de som 
tillämpas vid indrivningen dess egna skatter 
eller som skulle strida mot dess suveränitet, 
säkerhet eller allmänna hänsyn. 

6. Vid tillämpningen av denna artikel tilläm
pas avtalet, utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 2 (Skatter som omfattas av avtalet), på 
skatter av varje slag, som påförs av en avtals
slutande stat. 

Artikel 27 

Medlemmar av diplomatisk beskickning och 
konsulat 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de 
privilegier vid beskattningen som enligt fol
krättens allmänna regler ·eller bestämmelser i 
särskilda överenskommelser tillkommer med
lemmår av diplomatisk beskickning eller kon
sulat. 
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c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, 
commercial, or professional secret or trade 
process, or information, the disclosure of 
which would be contrary to public policy. 

3. If information is requested by a Contract
ing State in accordance with this Article, the 
other Contracting State shall obtain the in
formation to which the request relates in the 
same manner and to the same extent as if the 
tax of the flrst-mentioned State were the tax of 
that other State and were being imposed by 
that other State. If specifically requested by the 
competent authority of a Contracting State, 
the competent authority of the other Contract
ing State shall provide information under this 
Article in the form of depositions of witnesses 
and authenticated copies of unedited original 
documents (including books, papers, state
ments, records, accounts, and writings), to the 
same extent such depositions and documents 
can be obtained under the Iaws and admin
istrative practices of that other State with 
respect to its own taxes. 

4. Each of the Contracting States shall 
endeavor to collect on behalf of the other 
Contracting State such amounts as may be 
necessary to ensure that relief granted by the 
Convention from taxation imposed by that 
other State does not inure to the benefit of 
persons not entitled thereto. 

5. Paragraph 4 shall not impose upon either 
of the Contracting States the obligation to 
carry out administrative measures which are of 
a different nature from those used in the 
collection of its own taxes, or which would be 
contrary to its sovereignty, security, or public 
policy. 

6. For the purposes of this Article, the 
Convention shall apply, notwithstanding the 
provisions of Article 2 (Taxes Covered), to 
taxes of every kind imposed by a Contracting 
State. 

Article 27 

Members of Diplomatic Missions and 
Consular Posts 

Nothing in this Convention shall affect the 
flscal privileges of members of diplomatic mis
sions or consular posts under the general rules 
of international law or under the provisions of 
special agreements. 
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Artikel 28 

Ikraftträdande 

l. Detta avtal skall ratificeras, godtas eller 
godkännas enligt det förfarande som gäller i 
vardera avtalsslutande staten. De avtalsslutan· 
de staternas regeringar skall snarast möjligt 
meddela varandra att dessa åtgärder utförts. 

2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen 
efter dagen för det senare av de meddelanden 
som avses stycke l och dess bestämmelser 
tillämpas: 

a) i Finland: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid 

källan, på inkomst som förvärvas den l janu
ari det kalenderår som följer närmast efter det 
då avtalet träder i kraft eller senare; 

2) fråga om övriga skatter på inkomst och 
skatter på förmögenhet, på skatter som be
stäms för skatteår som börjar den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då 
avtalet träder i kraft eller senare; 

b) i Förenta Staterna: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid 

källan, på belopp som betalas eller gottskrivs 
den första dagen i den andra månad som följer 
närmast efter den dag då avtalet träder i kraft 
eller senare; 

2) i fråga om övriga skatter, beträffande 
skatteår som börjar den första januari närmast 
efter den dag då avtalet träder i kraft eller 
senare. 

3. Avtalet mellan Republiken Finland och 
Amerikas Förenta Stater angående inkomst
och förmögenhetsskatter som undertecknats i 
Washington den 6 mars 1970 (nedan "1970 års 
avtal") upphör att vara tillämpligt i fråga om 
de skatter på vilka avtalet tillämpas enligt 
bestämmelserna i stycke 2. 1970 års avtal 
upphör att gälla vid den sista tidpunkt då det 
enligt föregående bestämmelse i detta stycke är 
tillämpligt. · 

Artikel 29 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs 
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals
slutande staten kan på diplomatisk väg säga 
upp avtalet genom underrättelse om uppsäg
ning senast sex månader före utgången av ett 

Article 28 

Entry lnto Force 

1. This Convention shall be subject to 
ratification, acceptance, or approval in accord
ance with the applicable procedures of each 
Contracting State. The Governments of the 
Contracting States shall notify each other as 
soon as possible that those procedures have 
been complied with. 

2. The Convention shall enter into force 
thirty days after the date of the later ofthe 
notifications ref erred to in paragraph l, and its 
provisions shall ha ve eff ect: 

a) in Finland: 
(i) in respect of taxes withheld at source, on 

income derived on or after 1 J anuary in the 
calendar year next following the year in which 
the Convention enters inta force; 

(ii) in respect of other taxes on income and 
taxes on capita!, for taxes chargeable for any 
taxable year beginning on or af ter 1 J anuary in 
the calendar year next following the year in 
which the Convention enters inta force; 

b) in the United States: 
(i) in respect of taxes withheld at source, for 

amounts paid or credited on or after the first 
day of the second month next following the 
date on which the Convention enters into 
force; 

(ii) in respect of other ta.xes, for taxable 
years beginning on or after the first day of 
January next following the date on which the 
Convention enters inte force. 

3. The Convention between the Republic of 
Finland and the United States of America with 
respect to taxes on income and property, 
signed at Washington on 6 March 1970, (here
inafter referred to as "the 1970 Convention"), 
shall cease to have effect with respect to taxes 
to which the Convention applies in accordance 
with the provisions of paragraph 2. The 1970 
Convention shall terrninate on the last date on 
which it has effect in accordance with the 
foregoing provision of this paragraph. 

Article 29 

Termination 

This Convention shall remain in force until 
terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Conven
tion, through diplomatic channels, by giving 
notice of terrnination at least six months before 



kalenderår som följer efter det att fem år 
förflutit från dagen för avtalets ikraftträdande. 
I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet 
att gälla: 

a) i Finland: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid 

källan, på inkomst som förvärvas den l janu
ari det kalenderår som följer närmast efter det 
då uppsägningen skedde eller senare; 

2) i fråga om övriga skatter på inkomst och 
skatter på förmögenhet, på skatter som be
stäms för skatteår som börjar den 1 januari det 
kalenderår som följer närmast efter det då 
uppsägningen skedde eller senare; 

b) i Förenta Staterna: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid 

källan, på belopp som betalas eller gottskrivs 
den första januari som följer närmast efter det 
att tidrymden om 6 månader förflutit eller 
senare; 

2) i fråga om övriga skatter, beträffande 
skatteår som börjar den första januari som 
följer närmast efter det att tidrymden om 6 
månader förflutit eller senare. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat detta avtal. 

Som skedde i Helsingfors den 21 september 
1989 i två exemplar på finska och engelska 
språken, vilka båda texter har lika vitsord. 

För Republiken Finlands 
regering: 

Ulla Puolanne 

För Amerikas Förenta Staters 
regering: 

Michael L. Durkee 
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the end of any calendar year following after 
the period of five years from the date on which 
the Convention enters into force. In such 
event, the Convention shall cease to have 
effect: 

a) in Finland: 
(i) in respect of ta.xes withheld at source, on 

income derived on or after l January in the 
calendar year next following the year in which 
the notice is given; 

(ii) in respect of other taxes on income and 
ta.xes on capita!, for ta.xes chargeable for any 
ta.xable year beginning on or after 1 January in 
the calendar year next following the year in 
which the notice is given; 

b) in the United States: 
(i) in respect of ta.xes withheld at source, for 

amounts paid or credited on or after the first 
day of January next following the expiration 
of the 6 months period; 

(ii) in respect of other taxes, for taxable 
years beginning on or after the first day of 
January next following the expiration of the 6 
months period. 

In witness whereof, the undersigned, being 
duly authorized thereto, have signed this 
Convention. 

/ 

Done in Helsinki, in duplicate in the Finnish 
and English languages, both texts being equally 
authentic, this 21st day of September 1989. 

For the Government of the 
Republic of Finland: 

Ulla Puolanne 

For the Government of the 
United States of America: 

Nfichael L. Durkee 


