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Regeringens proposition till Riksdagen om godkän-
nande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbe-
skattning och förhindra kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträ-
dande av de bestämmelser i avtalet som hör till området 
för lagstiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen god-
känner det med Kanada i juli 2006 ingångna 
avtalet för att undvika dubbelbeskattning och 
förhindra kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst. 

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det 
modellavtal som Organisationen för ekono-
miskt samarbete och utveckling (OECD) har 
utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser 
enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns 
rätten att beskatta olika inkomster medan den 
andra avtalsslutande staten i motsvarande 
mån måste avstå från att använda sin på egen 
skattelagstiftning grundade beskattningsrätt 
eller måste på annat sätt medge lättnad från 
skatt för att internationell dubbelbeskattning 

skall undvikas. Vidare finns i avtalet be-
stämmelser bl.a. om förbud mot diskrimine-
ring och om utbyte av upplysningar om be-
skattning.  

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den då de avtalsslutande staternas regeringar 
har meddelat varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
har uppfyllts.  

I propositionen ingår ett lagförslag om 
ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet 
som hör till området för lagstiftningen. Av-
sikten är att lagen skall träda i kraft vid en av 
republikens presidents förordning fastställd 
tidpunkt samtidigt med avtalet. 

————— 

 
ALLMÄN MOTIVERING

1.  Nuläget  

Mellan Finland och Kanada är i kraft ett 
avtal för att undvika dubbelbeskattning och 
förhindra kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst (FördrS 81/1992) som har 
ingåtts den 28 maj 1990. Avtalet tillämpades 
i Finland första gången vid beskattningen för 
år 1993. 

Till följd av den utveckling inom området 
för undvikande av dubbelbeskattning som 
har ägt rum bör gällande dubbelbeskattnings-
avtal med Kanada anses vara föråldrat och 
sålunda i behov av översyn. Dessutom har ef-
ter avtalets undertecknande i både finsk och 
kanadensisk skattelagstiftning gjorts väsent-
liga ändringar. Av dessa skäl har det varit 
ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal med 
Kanada. 
 

2.  Beredning av ärendet  

Förhandlingar om avtalet ägde rum i Hel-
singfors i september 2004 varvid som avslut-
ning på förhandlingarna upprättades ett av-
talsutkast på engelska språket. Därefter har 
några ändringar i utkastet gjorts genom 
skriftväxling. 

Avtalet undertecknades i Helsingfors den 
20 juli 2006. 

Avtalet följer huvudsakligen den modell 
för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) har utarbetat. Avvi-
kelserna från modellen gäller bl.a. beskatt-
ningen av royalty, realisationsvinst och pen-
sion.  

Både Finland och Kanada tillämpar skatte-
avräkningsmetoden som huvudmetod för att 
undanröja dubbelbeskattning. 
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3.  Proposi t ionens ekonomiska 
verkningar 

Av syftet med avtalet följer att en avtals-
slutande stat och övriga mottagare av skatter 
som omfattas av avtalet inte använder sin be-
skattningsrätt i fall som bestäms i avtalet el-
ler att de på sätt som förutsätts i avtalet an-
nars medger lättnad från skatt. Tillämpning 
av avtalsbestämmelserna innebär i fråga om 
Finland härvid att staten och kommuner samt 
församlingar inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet av-
står från en ringa del av sina skatteinkomster 
för att internationell dubbelbeskattning skall 
undvikas. 

Det betalades 14,6 milj. euro dividend från 
Finland till Kanada år 2005. Källskatten var 
2,2 milj. euro. Källskattesatsen var 10 pro-
cent på basis av ett röstetal om minst 10 pro-
cent (direkt dividend) och 15 procent i andra 
fall (portfoliodividend). Skattesatsen för di-
rekt dividend sjunker på grund av det nya av-
talet till 5 procent och därmed sjunker också 
källskatteintäkter. Eftersom statistiken endast 
ger besked om totalbeloppet av dividend och 
skatt utan indelning i olika grupper enligt 
ägandeförhållanden och skattesatser är det 
inte möjligt på basis av statistiken att nog-
grant utreda hur mycket dividend undantas 
från källskatt. 
 

År 2005 betalades det 12 milj. euro i royal-
ty från Finland till Kanada. Källskatten på 
basis av en skattesats på 10 procent var 1,2 
milj. euro. Royalty på patent, know-how och 
dataprogram befrias från källskatt på grund 
av det nya avtalet. Eftersom statistiken en-
dast ger besked om totalbeloppet av royalty 
och skatt utan indelning i olika typer av im-
materiell egendom är det inte möjligt att ut-
reda på grund av statistiken hur mycket ro-
yalty undantas från källskatt. De grupper av 
immateriell egendom som nu undantas från 
källskatt är i alla fall betydande så att intäkter 
från källskatt kommer sannolikt att sjunka i 
betydande mån. Finland har år 2005 avdragit 
från sin egen skatt den kanadensiska källskat-
ten på 10 procent av den royalty som har be-
talats från Kanada till Finland. Finland har 
således kunnat uppbära endast skillnaden 
mellan samfundskatt på 26 procent och den 
kanadensiska källskatten på 10 procent, alltså 
16 procent. Denna Finlands skattekostnad 
avskaffas på basis av det nya avtalet då Ka-
nada inte längre uppbär källskatt till denna 
del och då det inte längre finns en källskatt 
som skall avräknas. 

Man kan allt som allt uppskatta att om man 
använder år 2005 som jämförelsetidpunkt in-
verkan på kostnaderna är klart mindre än det 
totala beloppet av källskatt på dividend och 
royalty 3,4 milj. euro. 

 
DETALJMOTIVERING 

1.  Avtalets  innehål l  

Artikel 1. I artikeln definieras de personer 
som avtalet är tillämpligt på. Artikeln över-
ensstämmer med OECD:s modellavtal. Avta-
let tillämpas på personer som har hemvist i 
en avtalsslutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna. Uttrycket person med 
hemvist i en avtalsslutande stat definieras i 
artikel 4. I vissa fall kan avtalet tillämpas 
även på person med hemvist i tredje stat. De 
upplysningar som utbyts enligt artikel 24 om 
utbyte av upplysningar kan nämligen gälla 
personer som inte har hemvist i någon av de 
avtalsslutande staterna. 

Artikel 2. De skatter som avtalet är tillämp-
ligt på definieras och anges i denna artikel. 

Enligt artikel 24 (Utbyte av upplysningar) 
kan avtalet i fråga om sådant utbyte tillämpas 
också på sådana skatter som inte nämns i ar-
tikel 2. 

Artiklarna 3–5. I dessa artiklar definieras 
vissa uttryck som förekommer i avtalet. Med 
vissa avvikelser överensstämmer artiklarna 
med OECD:s modellavtal.  

Allmänna definitioner finns i artikel 3. I ar-
tikeln har inkluderats också definitioner av 
företag eftersom artikel 14 som berör själv-
ständig yrkesövande har avskaffats och arti-
kel 7 tillämpas nu även på denna verksamhet. 
Uttrycket person med hemvist i en avtals-
slutande stat definieras i artikel 4. Definitio-
nen av uttrycket offentligrättsligt samfund i 
denna artikel motsvarar den praxis som Fin-
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land strävar efter att tillämpa i sina dubbelbe-
skattningsavtal. Bestämmelserna i artikel 4 
avviker till sin lydelse från OECD:s mo-
dellavtal bl.a. i det hänseendet att i fall av 
dubbelt hemvist i fråga om en rättsperson 
skall de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna söka genom ömsesidig 
överenskommelse bestämma hemvistet. I av-
saknad av en sådan överenskommelse är en 
sådan person inte berättigad att kräva sådan 
skattebefrielse eller skattenedsättning som 
bestäms i avtalet om inte något annat över-
enskommits mellan de behöriga myndighe-
terna. 

Uttrycket fast driftställe, som är viktigt 
speciellt för tillämpningen av artikel 7 om 
beskattningen av inkomst av rörelse definie-
ras i artikel 5.  

Definitioner förekommer även i andra ar-
tiklar. Till exempelvis uttrycken dividend, 
ränta och royalty definieras i de artiklar som 
behandlar beskattningen av dessa inkomst-
slag (artiklarna 10–12). 

Artikel 6. Inkomst av fast egendom får be-
skattas 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 i 
fastighetssamfund. Sålunda får exempelvis 
inkomst som ägare i finskt bostadsaktiebolag 
förvärvar genom uthyrning av s.k. aktielä-
genhet 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. Begreppet fast driftställe definieras i 
artikel 5. Ingår i inkomst av rörelse inkoms-
ter som behandlas särskilt i andra artiklar i 
avtalet, tillämpas på dessa inkomster de spe-
cialbestämmelser som avses här (stycke 6).  

Artikel 8. Artikeln innehåller i fråga om in-
komst av sjöfart och luftfart undantag från 
bestämmelserna i artikel 7. Inkomst som fö-
retag i en avtalsslutande stat förvärvar av in-
ternationell sjöfart eller luftfart beskattas en-
dast i denna stat, även i fall då inkomsten är 
hänförlig till fast driftställe som företaget har 
i den andra avtalsslutande staten (stycke 1). 
Inkomst som förvärvas genom användningen 
av skepp som huvudsakligen nyttjas för att 

transportera passagerare eller gods uteslutan-
de mellan platser i en avtalsslutande stat, får 
ändå beskattas i denna stat (stycke 2).  

Artikel 9. Inkomst som företag med intres-
segemenskap förvärvar får enligt artikeln ju-
steras om obehörig vinstöverföring kan visas. 
I Finland har bestämmelsen betydelse för till-
lämpningen av 31 § lagen om beskattnings-
förfarande (1558/1995). 

Artikel 10. Dividend får beskattas i den av-
talsslutande stat där mottagaren av dividen-
den har hemvist (stycke 1). Om emellertid 
mottagaren av dividend från ett kanadensiskt 
bolag är ett finskt bolag, är dividenden un-
dantagen från skatt i Finland, om mottagaren 
direkt behärskar minst 10 procent av rösteta-
let i det bolag som betalar dividenden (artikel 
21 stycke 2 punkt b). Dividenden får enligt 
stycke 2 beskattas även i den avtalsslutande 
stat där det bolag som betalar dividenden har 
hemvist (källstaten). Härvid har skatten i 
källstaten begränsats till 5 procent (i det gäl-
lande avtalet 10 procent) av dividendens 
bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag 
som behärskar minst 10 procent av röstetalet 
i det utbetalande bolaget. I övriga fall är skat-
ten i källstaten begränsat till 15 procent av 
dividendens bruttobelopp (såsom i det gäl-
lande avtalet). Källstaten är inte skyldig att 
iaktta dessa begränsningar (stycke 4) om den 
andel på grund av vilken dividenden betalas 
äger verkligt samband med ett fast driftställe 
i källstaten. Uppkommen dubbelbeskattning 
undanröjs i Finland genom skatteavräkning i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21 
stycke 2 punkt a. 

Bestämmelserna i stycke 6 i artikeln gäller 
den så kallade sidokontorskatt som uppbärs i 
Kanada. Dessa bestämmelser som har inklu-
derats också i det nya i avtalet på Kanadas 
begäran motsvarar bestämmelserna i det gäl-
lande avtalet med den skillnad att skatten nu 
gäller också inkomst från sådana överlåtelser 
av fast egendom belägen i Kanada som 
genomförs av ett företag vars verksamhet ut-
görs av handel med fastigheter och att skat-
tens maximibelopp är nu 5 procent i stället 
för det nuvarande 10 procent. 

Artikel 11. Ränta får beskattas i den avtals-
slutande stat där mottagaren av räntan har 
hemvist (stycke 1). Räntan får enligt stycke 2 
emellertid beskattas även i den avtalsslutande 
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stat från vilken den härrör (källstaten), om 
den inte är fri från skatt där med stöd av be-
stämmelserna i styckena 3 och 4. Enligt sist-
nämnda stycken beskattas inte ränta i källsta-
ten om det är fråga om straffavgift på grund 
av sen betalning, betalning från centralban-
ken i en avtalsslutande stat till centralbanken 
i den andra avtalsslutande staten eller betal-
ning i samband med försäljning på kredit el-
ler om räntan betalas på grund av en skuld 
som avses i stycke 4 eller om mottagaren el-
ler den som har utfärdat borgen eller kredit-
garanti är en finans- eller kreditinstitut som 
avses i stycke 4. Enligt bestämmelserna i 
stycke 2 får skatten i källstaten uppgå till 
högst 10 procent av räntans bruttobelopp. 
Källstaten är inte skyldig att iaktta denna be-
gränsning (stycke 6) om den fordran för vil-
ken räntan betalas äger verkligt samband 
med ett fast driftställe i källstaten. Uppkom-
men dubbelbeskattning undanröjs i Finland 
genom skatteavräkning i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 21 stycke 2 punkt a.  

För Finland har bestämmelserna om käll-
statens beskattningsrätt knappast någon prak-
tisk betydelse då fysisk person som inte är 
bosatt i Finland och utländskt samfund enligt 
9 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) 
endast i vissa sällsynta fall av ringa betydelse 
har att erlägga skatt i Finland på ränta som 
har 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 ro-
yaltyn beskattas även i den avtalsslutande 
stat från vilken den härrör (källstaten). Här-
vid får skatten i källstaten uppgå till högst 10 
procent av royaltyns bruttobelopp om inte 
bestämmelserna i styckena 3 eller 5 är till-
lämpliga. Enligt stycke 3 i artikeln får käll-
staten ändå inte beskatta royalty som förvär-
vas på grund av upphovsrätt, patent, know-
how (utom uthyrning och franchising) eller 
dataprogram. Detta betyder att undantag från 
källskatt utvidgas från royalty på grund av 
upphovsrätt till dessa tre sistnämnda grupper. 
Skattepliktig blir således royalty som betalas 
på grund av varumärke, mönster eller modell, 
ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk-
ningsmetod, eller annan immateriell egen-
dom samt leasing. Källstaten är inte skyldig 

att iaktta dessa begränsningar (stycke 5) om 
den rättighet eller egendom i fråga om vilken 
royaltyn betalas äger verkligt samband med 
ett fast driftställe i källstaten. Royalty som 
betalas för nyttjanderätt till fast egendom 
samt för nyttjandet av gruva eller annan na-
turtillgång beskattas enligt artikel 6. Upp-
kommen dubbelbeskattning undanröjs i Fin-
land genom skatteavräkning i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21 stycke 2 punkt a. 

Artikel 13. Beskattningen av realisations-
vinst regleras i denna artikel. Vinst på grund 
av överlåtelse av fast egendom får beskattas i 
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen (stycke 1). Med sådan vinst likställs 
enligt stycke 4 i artikeln bl.a. vinst på grund 
av överlåtelse av aktie i fastighetssamfund. 
Sålunda får exempelvis vinst som aktieägare 
i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom 
överlåtelse av s.k. aktielägenhet beskattas i 
Finland. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som utgör del av rörelsetillgångar-
na i fast driftställe som person med hemvist i 
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra 
stat (stycke 2). Vinst, som förvärvas på grund 
av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som 
används i internationell trafik eller lös egen-
dom som är hänförlig till användningen av 
sådant skepp eller luftfartyg beskattas endast 
i den stat där överlåtaren har hemvist (stycke 
3). Överlåtelse av annan än sådan egendom 
som uttryckligen nämns i denna artikel be-
skattas endast i den stat där överlåtaren har 
hemvist (stycke 5). På Kanadas begäran har 
man fogat till artikeln styckena 6–8 som sak-
nar motsvarighet i OECD:s modellavtal. 
Stycke 6 ger en avtalsslutande stat (källstat) 
möjlighet att uppskjuta beskattning av in-
komst på grund av överlåtelse i samband av 
omstruktureringar av företag. Stycke 7 ger 
källstaten rätt att beskatta inkomst på grund 
av överlåtelser i vissa utflyttningsfall och 
stycke 8 är avsedd att lindra beskattning av 
inkomst under vissa förutsättningar i sådana 
fall då en person flyttar från en avtalsslutan-
de stat till den andra avtalsslutande staten.  

Artiklarna 14–16. De bestämmelser om ar-
betsinkomst (artikel 14), styrelsearvode (arti-
kel 15) samt artister och idrotts- och sportut-
övare (artikel 16) som ingår i dessa artiklar 
överensstämmer med vissa avvikelser med 
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OECD:s modellavtal och den praxis som Fin-
land tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal. 

Artikel 17. Pension (inklusive tjänstepen-
sion) samt livränta kan beskattas i mottaga-
rens hemviststat (stycke 1) Pension kan ändå 
beskattas också i den avtalsslutande stat från 
vilken pension härrör (stycke 2). I fråga om 
periodisk pensionsutbetalning får emellertid 
skatten inte överstiga 20 procent av utbetal-
ningens bruttobelopp. Detta innebär att ex-
empelvis en APL-arbetspension som betalas 
till en mottagare med hemvist i Kanada be-
skattas både i Finland och Kanada. Upp-
kommen dubbelbeskattning undanröjs i Fin-
land genom skatteavräkning i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21. Stycke 3 om liv-
ränta bygger på samma princip sålunda att 
skattens maximibelopp med vissa undantag 
är 15 procent av den del av livräntan som är 
skattepliktig i källstaten. Krigsveteranpen-
sioner och -bidrag befrias enligt stycke 4 från 
skatt i hemviststaten i den mån  de skulle ha 
varit befriade från skatt, om en person med 
hemvist i källstaten hade mottagit dem. Ef-
tersom fronttillägg och extra fronttillägg en-
ligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
samt fronttillägg enligt lagen om betalning av 
fronttillägg utomlands (988/1988) enligt 92 § 
1 mom. 2 punkt inkomstskattelagen 
(1535/1992) är skattefri inkomst för mottaga-
re bosatt i Finland, är de även befriade från 
skatt då de betalas  till mottagare med hem-
vist i Kanada.  

Artikel 18. Inkomst av offentlig tjänst 
(utom pension) beskattas enligt  huvudregeln 
i stycke 1 punkt a endast i den avtalsslutande 
stat från vilken betalningen sker. I fall som 
avses i stycke 1 punkt b beskattas emellertid 
sådan inkomst endast i mottagarens hem-
viststat. Under de förutsättningar som anges i 
stycke 2 beskattas inkomst av offentlig tjänst 
enligt bestämmelserna om arbetsinkomst (rö-
relse bedriven av offentliga myndigheter). 

Artikel 19. I artikeln finns bestämmelser 
om skattefrihet i vissa fall för inkomst som 
förvärvas av studerande och praktikanter. Ar-
tikeln överensstämmer med OECD:s mo-
dellavtal. 

Artikel 20. Inkomst som inte har behandlats 
i artiklarna 6–19 beskattas enligt huvudre-
geln endast i den avtalsslutande stat där mot-
tagaren av inkomsten har hemvist (stycke 1). 

Sådan inkomst för enligt stycke 2 beskattas 
även i den stat från vilken den härrör, enligt 
lagstiftningen i denna stat. I fråga om in-
komst från förmögenhet som förvaltas till 
förmån för annan person (trust) får skatten 
emellertid, under förutsättning att inkomsten 
är skattepliktig i mottagarens hemviststat, 
inte överstiga 15 procent av inkomstens brut-
tobelopp. 

Artikel 21. Skatteavräkningsmetoden är en-
ligt denna artikel i båda avtalsslutande stater-
na huvudmetod för att undanröja dubbelbe-
skattning. Bestämmelserna i fråga om Kana-
da finns i stycke 1 och bestämmelserna i frå-
ga om Finland finns i stycke 2. Bestämmel-
serna i stycke 2 punkt a av artikeln bygger på 
den i avtalet omfattade principen att mottaga-
re av inkomst beskattas i den avtalsslutande 
stat där han har hemvist (hemviststaten) även 
för sådan inkomst som enligt avtalet får be-
skattas i den andra avtalsslutande staten 
(källstaten). Från den skatt som utgår i hem-
viststaten avräknas emellertid den skatt som i 
enlighet med avtalet har betalats för samma 
inkomst i källstaten. Avräkningsbeloppet har 
emellertid begränsats till beloppet av den del 
av skatten i hemviststaten på inkomsten i 
fråga som proportionellt belöper på den in-
komst som får beskattas i källstaten. I fråga 
om undanröjande av dubbelbeskattning gäller 
ytterligare vad som bestäms i lagen om un-
danröjande av internationell dubbelbeskatt-
ning (1552/1995). Skatteavräkningsmetoden 
tillämpas givetvis inte i de fall när dividen-
den är undantagen från finsk skatt med stöd 
av bestämmelserna i stycke 2  punkt b. Enligt 
bestämmelserna i stycke 2 punkt c kan Fin-
land medta i beskattningen av annan in-
komst, inkomst som är skattefri i Finland en-
ligt bestämmelserna i avtalet (s.k. progres-
sionsvillkoret). Bestämmelsen överensstäm-
mer i väsentliga delar med artikel 23 B punkt 
2 i OECD:s modellavtal. 

Artiklarna 22–25. De bestämmelser om 
förbud mot diskriminering (artikel 22), förfa-
randet vid ömsesidig överenskommelse (arti-
kel 23), utbyte av upplysningar om beskatt-
ning (artikel 24 som motsvarar OECD:s se-
naste modell) samt diplomatiska företrädare 
och konsulära tjänstemän (artikel 25) som 
ingår i dessa artiklar överensstämmer med 
vissa preciseringar och avvikelser med 
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OECD:s modellavtal och den praxis som Fin-
land tillämpar i sina dubbel beskattningsav-
tal. 

Artikel 26. I artikeln innegår särskilda be-
stämmelser. Enligt stycke 1 begränsar avta-
lets bestämmelser inte en avtalsslutande stats 
rätt att medge olika skattebefrielser. Enligt 
stycke 2 begränsar dessa bestämmelser inte 
en avtalsslutande stats rätt att uppbära skatt 
på belopp som medräknas i inkomsten för 
person med hemvist i denna stat i fråga om 
vissa enheter. Enligt stycke 3 i tillämpas av-
talet inte på vissa sådana enheter som har 
hemvist i en avtalsslutande stat och som ägs 
eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en 
eller flera personer som har hemvist utanför 
denna stat och som är verkliga innehavare av 
förmånen i dessa enheter, om beloppet av 
den skatt som denna enhets hemviststat upp-
bär på inkomst eller förmögenhet av denna 
enhet (efter alla lättnader av skattebelopp 
som har givits till denna enhet eller annan 
person) är väsentligt lägre än det belopp som 
denna stat skulle uppbära, om alla aktier eller 
alla andelar i denna enhet ägdes av en eller 
flera fysiska personer som är verkliga inne-
havare av förmån och som har hemvist i den-
na stat. Enligt stycke 4 beskattas underhålls-
bidrag och annan liknande utbetalning under 
vissa begränsningar beträffande det skatte-
pliktiga beloppet endast i mottagarens hem-
viststat om mottagaren är skyldig att där er-
lägga skatt på dem. Enligt stycke 6 är de av-
talsslutande staterna eniga om att vid till-
lämpningen av stycke 3 av artikel XXII i 
Allmänna Tjänstehandelsavtalet (GATS; 
FördrS 5/1995) kan en tvist mellan staterna 
angående frågan om en åtgärd faller under 
tillämpningsområdet för skatteavtalet eller 
inte hänskjutas till Tjänstehandelsrådet en-
dast om båda avtalsslutande staterna sam-
tycker därtill. Utan denna bestämmelse borde 
skattetvister på grund av skatteavtalet i en-
lighet med GATS-avtalet behandlas i GATS 
konsultationsförfarande då avtalet har ingåtts 
efter år 1995. Syftet är att försäkra sig om att 
skattetvister behandlas i det mest ändamåls-
enliga forumet. Stycke 7 i artikeln som mot-
svarar OECD:s rekommendationer försäkrar 
att pensionspremier som betalas till en annan 
stat än hemvisstaten under vissa förutsätt-
ningar behandlas i beskattning på samma sätt 

(avdragsgilla under 48 månader) som premi-
er som betalas till hemviststaten. Stycket till-
lämpas också på pensionsordning som har 
upprättats i avtalsslutande statens socials-
kyddsystem. 

Artikel 27. Bestämmelserna om avtalets 
ikraftträdande ingår i denna artikel. Nuva-
rande avtal mellan Finland och Kanada upp-
hör att vara tillämpligt i fråga om skatter på 
vilka det nya avtalet blir tillämpligt. 

Artikel 28. Bestämmelserna om avtalets 
upphörande ingår i denna artikel. Avtalet 
skall vara i kraft tills vidare. 
 
2.  Motiveringar t i l l  lagförslaget  

I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att så-
dana bestämmelser i internationella förplik-
telser som hör till området för lagstiftningen 
sätts nationellt i kraft genom en särskild lag 
om införande.  

Propositionen innehåller ett förslag till lag 
om ikraftträdande av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i avtalet 
med Kanada för att undvika dubbelbeskatt-
ning och förhindra kringgående av skatt be-
träffande skatter på inkomst.  

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft 
de bestämmelser i avtalet som hör till områ-
det för lagstiftningen. 

2 §. Närmare bestämmelser om verkställig-
heten kan ges genom förordning av statsrå-
det. 

3 §. Om ikraftträdandet bestäms genom 
förordning av republikens president. Lagen 
avses träda i kraft samtidigt med avtalet. 
 
3.  Ikraft trädande 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den då de avtalsslutande staternas regeringar 
har meddelat varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för avtalets ikraftträdande 
har uppfyllts. Efter ikraftträdandet tillämpas 
avtalets bestämmelser i Finland, i fråga om 
källskatt, på inkomst som förvärvas den 1 ja-
nuari det kalenderår under vilket det senare 
av dessa meddelanden inträder eller senare, 
och i fråga om övriga skatter på inkomst, på 
skatter som bestäms för skatteår som börjar 
den 1 januari det kalenderår under vilket det 
senare av dessa meddelanden inträder eller 
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senare. I Kanada tillämpas avtalets bestäm-
melser, i fråga om skatter som innehålls vid 
källan, på belopp som den 1 januari det ka-
lenderår under vilket det senare av de ovan-
nämnda meddelanden inträder eller senare 
betalas till eller tillgodoförs personer som 
inte har hemvist i Kanada, och i fråga om an-
nan kanadensisk skatt, för skatteår som bör-
jar den 1 januari det kalenderår under vilket 
det senare av dessa meddelanden inträder el-
ler senare. 

Nuvarande avtal mellan Finland och Kana-
da upphör att vara tillämpligt i fråga om skat-
ter på vilka det nya avtalet enligt dess be-
stämmelser blir tillämpligt och det upphör att 
gälla vid den sista tidpunkt då det enligt be-
stämmelserna om ikraftträdande i det nya av-
talet är tillämpligt. 
 
4.  Behovet  av  r iksdagens sam-

tycke och lagst i f tningsordning 

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner 
riksdagen fördrag och andra internationella 
förpliktelser som innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen.  

Artiklarna 6–20 i avtalet, vilka gäller be-
skattning av inkomst, och i vilka det bestäms 
om fördelning av rätten att beskatta inkomst 
eller nedsättning av eller befrielse från natio-
nell skatt, innehåller bestämmelser som hör 
till området för lagstiftning. Därför kräver 

avtalet till dessa delar riksdagens godkän-
nande.  

Artikel 21 i avtalet (undanröjandet av dub-
belbeskattning) samt artiklar 22–26 (särskil-
da bestämmelser) innehåller bestämmelser 
som antingen direkt eller indirekt anknyter 
sig till beskattning och som hör till området 
för lagstiftning. Även till dessa delar förut-
sätter avtalets bestämmelser riksdagens god-
kännande.  

De bestämmelser i avtalet som hör till om-
rådet för lagstiftningen är inte sådana som 
kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 
2 mom. grundlagen. Det i propositionen in-
gående lagförslaget kan därför godkännas i 
samma lagstiftningsordning som en vanlig 
lag. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § grundlagen föreslås 

 
att Riksdagen godkänner det i Hel-

singfors den 20 juli 2006 ingångna 
avtalet mellan Finland och Kanada 
för att undvika dubbelbeskattning och 
förhindra kringgående av skatt beträf-
fande skatter på inkomst.  

 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen, före-
läggs Riksdagen samtidigt följande lagför-
slag: 
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Lagförslag 

 
Lag 

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med 
Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i det i Helsingfors den 20 juli 
2006 ingångna avtalet mellan Finland och 
Kanada för att undvika dubbelbeskattning 
och förhindra kringgående av skatt beträf-
fande skatter på inkomst gäller som lag så 
som Finland har förbundit sig till dem. 
 

2 § 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 

av denna lag kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

3 § 
Om denna lags ikraftträdande bestäms ge-

nom förordning av republikens president. 

————— 

Helsingfors den 29 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Jan-Erik Enestam 



 RP 159/2006 rd  
  
 

9

Bilaga 
 
 

AVTAL 

mellan Finland och Kanada för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra kringgå-

ende av skatt beträffande skatter på in-
komst 

CONVENTION 

entre la Finlande et le Canada en vue 
d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière 

d'impôts sur le revenu 

 
Finlands regering och Kanadas regering,  
 
som önskar ingå ett avtal för att undvika 

dubbelbeskattning och förhindra kringgåen-
de av skatt beträffande skatter på inkomst,  

 
har kommit överens om följande: 

Le Gouvernement de la Finlande et le 
Gouvernement du Canada,  

Désireux de conclure une convention en 
vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu,  

Sont convenus des dispositions suivantes: 
 

Artikel 1 

Personer som omfattas av avtalet 

Detta avtal tillämpas på personer som har 
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda 
avtalsslutande staterna. 

Article premier 

Personnes visées 

La présente convention s'applique aux 
personnes qui sont des résidents d'un État 
contractant ou des deux États contractants. 

 
Artikel 2 

Skatter som omfattas av avtalet 

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

a) i Kanada: inkomstskatter som uttages 
av Kanadas regering enligt inkomstskattelag 
(Income Tax Act) (nedan ”kanadensisk 
skatt”); och 

 
b) i Finland: 
1) de statliga inkomstskatterna; 
2) inkomstskatten för samfund; 
3) kommunalskatten; 
4) kyrkoskatten; 
5) källskatten på ränteinkomst; och 
 
6) källskatten för begränsat skattskyldig; 

(nedan ”finsk skatt”). 
 
2. Avtalet tillämpas även på skatter av 

samma eller i huvudsak likartat slag, som 
efter undertecknandet av avtalet påförs vid 
sidan av eller i stället för de för närvarande 

Article 2 

Impôts visés 

1. Les impôts actuels auxquels s'applique 
la présente convention sont: 

a) en ce qui concerne le Canada, les 
impôts sur le revenu qui sont perçus par le 
gouvernement du Canada en vertu de la Loi 
de l'impôt sur le revenu  

(ci-après dénommés « impôt canadien »); 
b) en ce qui concerne la Finlande: 
(i) les impôts d’État sur le revenu; 
(ii) l’impôt sur le revenu des sociétés; 
(iii) l'impôt communal sur le revenu; 
(iv) l’impôt ecclésiastique; 
(v) l'impôt retenu à la source sur les 

intérêts; et 
(vi) l’impôt retenu à la source sur le 

revenu des non-résidents; 
(ci-après dénommés «impôt finlandais»). 
2. La Convention s'applique aussi aux 

impôts de nature identique ou analogue qui 
seraient établis après la date de sa signature 
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou 
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utgående skatterna. De behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall med-
dela varandra de betydelsefulla ändringar 
som gjorts i respektive skattelagstiftning. 

les remplaceraient. Les autorités 
compétentes des États contractants se 
communiquent les modifications 
importantes apportées à leurs législations 
fiscales respectives. 

 
Artikel 3 

Allmänna definitioner 

1. Om inte sammanhanget föranleder an-
nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl-
jande uttryck nedan angiven betydelse: 

a) ”Kanada”, då det används i geografisk 
bemärkelse, åsyftar Kanadas territorium 
och inbegriper 

1) de områden utanför Kanadas territori-
alhav som i överensstämmelse med folkrät-
ten och kanadensisk lagstiftning är områden 
beträffande vilka Kanada äger utöva rättig-
heter med avseende på havsbottnen och 
dennas underlag samt naturtillgångar däri, 
och 

2) det hav och luftrum ovanpå varje om-
råde som avses i punkt 1) beträffande verk-
samhet bedriven i samband med utforsk-
ning eller utnyttjande av naturtillgångar 
däri; 

b) "Finland" åsyftar Republiken Finland 
och åsyftar, då det används i geografisk 
bemärkelse, Republiken Finlands territori-
um och de till Republiken Finlands territo-
rialvatten gränsande områden, inom vilka 
Finland enligt finsk lagstiftning och i över-
ensstämmelse med folkrätten äger utöva 
sina rättigheter med avseende på utforsk-
ning och utnyttjande av naturtillgångar på 
havsbottnen eller i dennas underlag; 

 
 
c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra 

avtalsslutande staten” åsyftar Kanada eller 
Finland alltefter som sammanhanget kräver; 

 
d) "person" inbegriper fysisk person, för-

mögenhet som förvaltas till förmån för an-
nan person (trust), bolag, sammanslutning 
(partnership) och annan sammanslutning; 

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller 
annan som vid beskattningen behandlas så-
som juridisk person; 

 

Article 3 

Définitions générales 

1. Au sens de la présente convention, à 
moins que le contexte n'exige une 
interprétation différente:  

a) le terme « Canada », employé dans un 
sens géographique, désigne le territoire du 
Canada, y compris:  

(i) toute région située au-delà de la mer 
territoriale du Canada qui, conformément 
au droit international et en vertu des lois du 
Canada, est une région à l'égard de laquelle 
le Canada peut exercer des droits à l'égard 
du fond et du sous-sol de la mer et de leurs 
ressources naturelles, et 

(ii) la mer et l'espace aérien au-dessus de 
toute région visée au sous-alinéa (i), à 
l’égard de toute activité exercée dans le 
cadre de l’exploration ou de l’exploitation 
des ressources naturelles qui y sont visées; 

b) le terme « Finlande » désigne la 
République de Finlande et, lorsqu’il est 
employé dans un sens géographique, il 
désigne le territoire de la République de 
Finlande et toute région adjacente aux eaux 
territoriales de la République de Finlande à 
l’intérieur de laquelle, selon les lois de la 
Finlande et en conformité avec le droit 
international, la Finlande peut exercer des 
droits à l’égard de l’exploration et de 
l’exploitation des ressources naturelles du 
fond et du sous-sol de la mer; 

c) les expressions « un État contractant » 
et « l'autre État contractant » désignent, 
suivant le contexte, le Canada ou la 
Finlande; 

d) le terme « personne » comprend les 
personnes physiques, les fiducies, les 
sociétés, les sociétés de personnes et tous 
autres groupements de personnes;  

e) le terme « société » désigne toute 
personne morale ou toute entité qui est 
considérée comme une personne morale 
aux fins d'imposition;  
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f) ”företag” åsyftar bedrivande av rörelse 
av varje slag; 

g) "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; 

h) "medborgare", beträffande en avtals-
slutande stat, åsyftar: 

1) fysisk person som har medborgarskap i 
denna avtalsslutande stat; och 

2) juridisk person eller annan samman-
slutning som bildats enligt den lagstiftning 
som gäller i denna avtalsslutande stat; 

 
i) "internationell trafik" åsyftar transport 

med skepp eller luftfartyg som används av 
företag i en avtalsslutande stat, utom då 
skeppet eller luftfartyget används uteslutan-
de mellan platser i den andra avtalsslutande 
staten; 

j) ”skatt” åsyftar kanadensisk skatt eller 
finsk skatt alltefter som sammanhanget krä-
ver; 

k) "behörig myndighet" åsyftar: 
 
1) i Kanada, ministern för statsinkomster 

eller ministerns befullmäktigade ombud; 
 
2) i Finland, finansministeriet eller dess 

befullmäktigade ombud eller den myndig-
het som finansministeriet förordnar att vara 
behörig myndighet; 

 
l) ”rörelse” inbegriper utövande av fritt 

yrke eller annan självständig verksamhet. 
 
 
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av-

talet vid någon tidpunkt anses, såvida inte 
sammanhanget föranleder annat, varje ut-
tryck som inte definierats i avtalet ha den 
betydelse som uttrycket har vid denna tid-
punkt enligt den statens lagstiftning i fråga 
om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, 
och den betydelse som uttrycket har enligt 
tillämplig skattelagstiftning i denna stat 
äger företräde framför den betydelse ut-
trycket ges i annan lagstiftning i denna stat. 

f) le terme « entreprise » s’applique à 
l’exercice de toute activité ou affaire; 

g) les expressions « entreprise d'un État 
contractant » et « entreprise de l'autre État 
contractant » désignent respectivement une 
entreprise exploitée par un résident d'un 
État contractant et une entreprise exploitée 
par un résident de l'autre État contractant; 

h) le terme « national », en ce qui 
concerne un État contractant, désigne: 

(i) toute personne physique qui possède la 
nationalité ou la citoyenneté de cet État, et  

(ii) toute personne morale, société de 
personnes ou association constituée 
conformément à la législation en vigueur 
dans cet État contractant;  

i) l'expression « trafic international » 
désigne tout transport effectué par un navire 
ou un aéronef exploité par une entreprise 
d'un État contractant, sauf lorsque le navire 
ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des 
points situés dans l'autre État contractant;  

j) le terme « impôt » désigne, selon le 
contexte, l’impôt canadien ou l’impôt 
finlandais; 

k) l'expression « autorité compétente » 
désigne:  

(i) en ce qui concerne le Canada, le 
ministre du Revenu national ou son 
représentant autorisé, 

(ii) en ce qui concerne la Finlande, le 
ministère des Finances, le représentant 
autorisé du ministère ou l’autorité désignée 
à titre d’autorité compétente par le 
ministère;  

l) les termes « activité », par rapport à une 
entreprise, et « affaires » comprennent 
l’exercice de professions libérales ou 
d’autres activités de caractère indépendant. 

2. Pour l'application de la Convention à 
un moment donné par un État contractant, 
tout terme ou expression qui n'y est pas 
défini a, sauf si le contexte exige une 
interprétation différente, le sens que lui 
attribue, à ce moment, le droit de cet État 
concernant les impôts auxquels s'applique 
la Convention, le sens attribué à ce terme 
ou expression par le droit fiscal de cet État 
prévalant sur le sens que lui attribuent les 
autres branches du droit de cet État. 
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Artikel 4 

Person med hemvist i en avtalsslutande stat 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar 
uttrycket ”person med hemvist i en avtals-
slutande stat”  

a) person som enligt lagstiftningen i den-
na stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning, 
eller annan liknande omständighet, men ut-
trycket inbegriper inte person som är skatte-
skyldig i denna stat endast för inkomst från 
källa i denna stat; och 

 
b) denna stat eller dess politiska underav-

delningar och lokala myndigheter, eller of-
fentligrättsligt samfund i denna stat eller 
underavdelning. 

Vid tillämpningen av detta stycke åsyftar 
uttrycket "offentligrättsligt samfund" alla 
juridiska enheter av offentlig karaktär som 
bildats i enlighet med lagstiftningen i en av-
talsslutande stat och i vilken endast staten 
själv eller dess politiska underavdelningar 
är delaktiga. 

2. Då på grund av bestämmelserna i 
stycke 1 fysisk person har hemvist i båda 
avtalsslutande staterna, bestäms personens 
hemvist på följande sätt: 

a) person anses ha hemvist endast i den 
stat där personen har en bostad som stadig-
varande står till personens förfogande; om 
personen har en sådan bostad i båda stater-
na, anses personen ha hemvist endast i den 
stat med vilken personens personliga och 
ekonomiska förbindelser är starkast (cent-
rum för levnadsintressena); 

 
b) om det inte kan avgöras i vilken stat 

personen har centrum för sina levnadsin-
tressen eller om personen inte i någondera 
staten har en bostad som stadigvarande står 
till personens förfogande, anses personen ha 
hemvist endast i den stat där personen sta-
digvarande vistas; 

c) om personen stadigvarande vistas i 
båda staterna eller om personen inte vistas 
stadigvarande i någon av dem, anses perso-
nen ha hemvist endast i den stat där perso-
nen är medborgare; och 

Article 4

Résident 

1. Au sens de la présente convention, 
l'expression « résident d'un État contractant 
» désigne: 

a) toute personne qui, en vertu de la 
législation de cet État, est assujettie à 
l'impôt dans cet État, en raison de son 
domicile, de sa résidence, de son siège de 
direction ou de tout autre critère de nature 
analogue, à l’exclusion des personnes qui 
ne sont assujetties à l’impôt dans cet État 
que pour les revenus de sources situées 
dans cet État; et 

b) cet État, l’une de ses subdivisions 
politiques ou collectivités locales ou toute 
personne morale de droit public de cet État 
ou subdivision. 

Au sens du présent paragraphe, l’expres-
sion « personne morale de droit public » 
désigne toute entité légale de caractère 
public constituée par les lois d’un État 
contractant et dans laquelle seul l’État ou 
l’une de ses subdivisions politiques a une 
participation. 

2. Lorsque, selon les dispositions du 
paragraphe l, une personne physique est un 
résident des deux États contractants, sa 
situation est réglée de la manière suivante:  

a) cette personne est considérée comme 
un résident seulement de l'État où elle 
dispose d'un foyer d'habitation permanent 
et, si elle dispose d'un foyer d'habitation 
permanent dans les deux États, elle est 
considérée comme un résident seulement de 
l'État avec lequel ses liens personnels et 
économiques sont les plus étroits (centre 
des intérêts vitaux); 

b) si l'État où cette personne a le centre de 
ses intérêts vitaux ne peut pas être 
déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer 
d'habitation permanent dans aucun des 
États, elle est considérée comme un résident 
seulement de l'État où elle séjourne de 
façon habituelle; 

c) si cette personne séjourne de façon 
habituelle dans les deux États ou si elle ne 
séjourne de façon habituelle dans aucun 
d'eux, elle est considérée comme un 
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d) om personen är medborgare i båda sta-

terna eller om personen inte är medborgare 
i någon av dem, avgör de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna frågan 
genom ömsesidig överenskommelse. 

3. Då på grund av bestämmelserna i 
stycke 1 bolag har hemvist i båda avtals-
slutande staterna, anses det ha hemvist i den 
stat där det är registrerat eller på annat sätt 
bildat. 

4. Då på grund av bestämmelserna i 
stycke 1 annan person än fysisk person eller 
bolag har hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, skall de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna söka genom ömsesi-
dig överenskommelse avgöra frågan och 
besluta om sättet att tillämpa avtalet på så-
dan person. I avsaknad av en sådan över-
enskommelse är sådana personer inte berät-
tigade att kräva sådan skattebefrielse eller 
skattenedsättning som bestäms i avtalet, 
utom i den mån och på det sätt som de be-
höriga myndigheterna sinsemellan kan 
komma överens om. 

résident seulement de l'État dont elle 
possède la nationalité; et 

d) si cette personne possède la nationalité 
des deux États ou si elle ne possède la 
nationalité d’aucun d’eux, les autorités 
compétentes des États contractants 
tranchent la question d’un commun accord.  

3. La société qui, selon les dispositions du 
paragraphe 1, est un résident des deux États 
contractants est considérée comme un 
résident de l’État où elle a été constituée en 
personne morale ou autrement créée. 

4. Lorsque, selon les dispositions du 
paragraphe 1, une personne autre qu'une 
personne physique ou une société est un 
résident des deux États contractants, les 
autorités compétentes des États contractants 
s'efforcent d'un commun accord de trancher 
la question et de déterminer les modalités 
d'application de la Convention à la 
personne. À défaut d'un tel accord, cette 
personne n'a pas droit de réclamer les 
abattements ou exonérations d'impôts 
prévus par la Convention, sauf dans la 
mesure et selon les modalités dont peuvent 
convenir les autorités compétentes. 

 
Artikel 5 

Fast driftställe 

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

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar 
särskilt: 

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

ler annan plats för utforskning eller utnytt-
jande av naturtillgångar. 

 
3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsverksamhet utgör fast driftställe 
endast om verksamheten pågår mer än tolv 
månader. 

4. Utan hinder av föregående bestämmel-

Article 5

Établissement stable 

1. Au sens de la présente convention, 
l'expression « établissement stable » 
désigne une installation fixe d'affaires par 
l'intermédiaire de laquelle une entreprise 
exerce tout ou partie de son activité.  

2. L'expression « établissement stable » 
comprend notamment:  

a) un siège de direction;  
b) une succursale;  
c) un bureau;  
d) une usine;  
e) un atelier; et 
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, 

une carrière ou tout autre lieu lié à l’explo-
ration ou à l’exploitation de ressources 
naturelles. 

3. Un chantier de construction ou de 
montage ne constitue un établissement 
stable que si sa durée dépasse douze mois; 

 
4. Nonobstant les dispositions 
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ser i denna artikel anses uttrycket "fast 
driftställe" inte innefatta: 

a) användningen av anordningar uteslu-
tande för lagring, utställning eller utläm-
nande av företaget tillhöriga varor; 

 
b) innehavet av ett företaget tillhörigt va-

rulager uteslutande för lagring, utställning 
eller utlämnande; 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va-
rulager uteslutande för bearbetning eller 
förädling genom ett annat företags försorg; 

d) innehavet av stadigvarande plats för af-
färsverksamhet uteslutande för inköp av va-
ror eller inhämtande av upplysningar för fö-
retagets räkning; 

e) innehavet av stadigvarande plats för af-
färsverksamhet uteslutande för att för före-
taget bedriva annan verksamhet av förbere-
dande eller biträdande art; 

f) innehavet av stadigvarande plats för af-
färsverksamhet uteslutande för att kombine-
ra verksamheter som anges i punkterna a)-
e), under förutsättning att hela den verk-
samhet som bedrivs från den stadigvarande 
platsen för affärsverksamhet på grund av 
denna kombination är av förberedande eller 
biträdande art. 

5. Om person, som inte är sådan oberoen-
de representant på vilken stycke 6 tilläm-
pas, är verksam för ett företag samt i en av-
talsslutande stat har och där regelmässigt 
använder fullmakt att sluta avtal i företagets 
namn, anses detta företag – utan hinder av 
bestämmelserna i styckena 1 och 2 – ha fast 
driftställe i denna stat i fråga om varje verk-
samhet som denna person bedriver för före-
taget. Detta gäller dock inte, om den verk-
samhet som denna person bedriver är be-
gränsad till sådan som anges i stycke 4 och 
som – om den bedrevs från en stadigvaran-
de plats för affärsverksamhet – inte skulle 
göra denna stadigvarande plats för affärs-
verksamhet till fast driftställe enligt be-
stämmelserna i nämnda stycke. 

 
 
 
6. Företag i en avtalsslutande stat anses 

inte ha fast driftställe i den andra avtasslu-
tande staten endast på den grund att företa-
get bedriver affärsverksamhet i denna stat 

précédentes du présent article, on considère 
qu’il n’y a pas "établissement stable" si:  

a) il est fait usage d'installations aux 
seules fins de stockage, d'exposition ou de 
livraison de marchandises appartenant à 
l'entreprise;  

b) des marchandises appartenant à 
l'entreprise sont entreposées aux seules fins 
de stockage, d'exposition ou de livraison;  

c) des marchandises appartenant à 
l'entreprise sont entreposées aux seules fins 
de transformation par une autre entreprise;  

d) une installation fixe d'affaires est 
utilisée aux seules fins d'acheter des 
marchandises ou de réunir des informations, 
pour l'entreprise;  

e) une installation fixe d'affaires est 
utilisée aux seules fins d’exercer, pour 
l’entreprise, toute autre activité de caractère 
préparatoire ou auxiliaire;  

f) une installation fixe d'affaires est 
utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé 
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), 
à condition que l’activité d’ensemble de 
l’installation fixe d’affaires résultant de ce 
cumul garde un caractère préparatoire ou 
auxiliaire.  

 
5. Nonobstant les dispositions des 

paragraphes l et 2, lorsqu'une personne 
autre qu'un agent jouissant d'un statut 
indépendant auquel s'applique le paragraphe 
6 agit pour le compte d'une entreprise et 
dispose dans un État contractant de 
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui 
permettant de conclure des contrats au nom 
de cette entreprise, cette entreprise est 
considérée comme ayant un établissement 
stable dans cet État pour toutes les activités 
que cette personne exerce pour l’entreprise, 
à moins que les activités de cette personne 
ne soient limitées à celles mentionnées au 
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées 
par l’intermédiaire d’une installation fixe 
d’affaires, ne permettraient pas de 
considérer cette installation comme un 
établissement stable selon les dispositions 
de ce paragraphe. 

6. Une entreprise d’un État contractant 
n'est pas considérée comme ayant un 
établissement stable dans l’autre État 
contractant du seul fait qu'elle y exerce son 
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genom förmedling av mäklare, kommissio-
när eller annan oberoende representant, un-
der 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 bo-
lag som bedriver affärsverksamhet i denna 
andra stat (antingen från fast driftställe eller 
på annat sätt), medför inte i och för sig att 
någotdera bolaget utgör fast driftställe för 
det andra. 

activité par l'entremise d'un courtier, d'un 
commissionnaire général ou de tout autre 
agent jouissant d'un statut indépendant, à 
condition que ces personnes agissent dans 
le cadre ordinaire de leur activité. 

7. Le fait qu'une société qui est un 
résident d'un État contractant contrôle ou 
est contrôlée par une société qui est un 
résident de l'autre État contractant ou qui y 
exerce son activité (que ce soit par 
l'intermédiaire d'un établissement stable ou 
non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de 
l'une quelconque de ces sociétés un 
établissement stable de l'autre. 

 
Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst, som person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar av fast egen-
dom (däri inbegripet inkomst av lantbruk 
eller skogsbruk) belägen i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra 
stat. 

2. Vid tillämpningen av detta avtal har ut-
trycket "fast egendom" den betydelse som 
uttrycket har enligt lagstiftningen i den av-
talsslutande stat där egendomen är belägen. 
Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till 
fast egendom, levande och döda inventarier 
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vil-
ka bestämmelserna i privaträtten om fast 
egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast 
egendom samt rätt till föränderliga eller fas-
ta ersättningar för nyttjandet av eller rätten 
att nyttja mineralförekomst, källa eller an-
nan naturtillgång. Skepp och luftfartyg an-
ses inte vara fast egendom. 

 
 
3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på 

inkomst som förvärvas genom omedelbart 
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom samt på inkomst 
på grund av överlåtelse av sådan egendom. 

 
 
4. Om innehav av aktier eller andra ande-

lar i bolag berättigar ägaren av aktierna eller 
andelarna att besitta bolaget tillhörig fast 
egendom, får inkomst, som förvärvas ge-

Article 6 

Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu'un résident d'un État 
contractant tire de biens immobiliers (y 
compris les revenus des exploitations 
agricoles ou forestières) situés dans l'autre 
État contractant sont imposables dans cet 
autre État.  

2. Au sens de la présente convention, 
l'expression « biens immobiliers » a le sens 
que lui attribue le droit de l'État contractant 
où les biens considérés sont situés. 
L’expression comprend en tous cas les 
accessoires, le cheptel mort ou vif des 
exploitations agricoles et forestières, les 
droits auxquels s'appliquent les dispositions 
du droit privé concernant la propriété 
foncière, l’usufruit de biens immobiliers et 
les droits à des paiements variables ou fixes 
pour l'exploitation ou la concession de 
l'exploitation de gisements minéraux, 
sources et autres ressources naturelles; les 
navires et aéronefs ne sont pas considérés 
comme des biens immobiliers.  

3. Les dispositions du paragraphe l 
s'appliquent aux revenus provenant de 
l'exploitation directe, de la location ou de 
l'affermage ainsi que de toute autre forme 
d'exploitation de biens immobiliers et aux 
revenus provenant de l’aliénation de tels 
biens.  

4. Lorsque la propriété d'actions ou 
d’autres parts dans une société confère à 
leur propriétaire la jouissance de biens 
immobiliers détenus par la société, les 
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nom omedelbart brukande, genom uthyr-
ning eller annan användning av sådan be-
sittningsrätt, beskattas i den avtalsslutande 
stat där den fasta egendomen är belägen. 

 
5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom 
som tillhör företag. 

revenus provenant de l'utilisation directe, de 
la location ou de toute autre forme 
d’utilisation d'un tel droit de jouissance sont 
imposables dans l’État contractant où les 
biens immobiliers sont situés. 

5. Les dispositions des paragraphes l et 3 
s'appliquent également aux revenus 
provenant des biens immobiliers d'une 
entreprise. 

 
Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-
talsslutande stat förvärvar, beskattas endast 
i denna stat, såvida inte företaget bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten 
från där beläget fast driftställe. Om företa-
get bedriver eller har bedrivit rörelse på 
nyss angivet sätt, får företagets inkomst be-
skattas 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 be-

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten från där beläget fast driftställe, hänförs, 
om inte bestämmelserna i stycke 3 föranle-
der annat, i vardera avtalsslutande staten till 
det fasta driftstället den inkomst som det 
kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, 
om det varit ett fristående företag, som be-
drivit verksamhet av samma eller liknande 
slag under samma eller liknande villkor och 
självständigt avslutat affärer med det före-
tag till vilket driftstället hör, samt med alla 
andra personer. 

 
3. Vid bestämmandet av fast driftställes 

inkomst medges avdrag för de avdragsgilla 
utgifter som uppkommit för det fasta drift-
stället, härunder inbegripna utgifter för fö-
retagets ledning och allmänna förvaltning, 
oavsett om utgifterna uppkommit i den stat 
där det fasta driftstället är beläget eller an-
norstädes. 

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

5. Vid tillämpningen av föregående 

Article 7 

Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État 
contractant ne sont imposables que dans cet 
État, à moins que l'entreprise n'exerce son 
activité dans l'autre État contractant par 
l'intermédiaire d'un établissement stable qui 
y est situé.  Si l'entreprise exerce ou a 
exercé son activité d'une telle façon, les 
bénéfices de l’entreprise sont imposables 
dans l'autre État mais uniquement dans la 
mesure où ils sont imputables à cet 
établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un 
État contractant exerce son activité dans 
l'autre État contractant par l'intermédiaire 
d'un établissement stable qui y est situé, il 
est imputé, dans chaque État contractant, à 
cet établissement stable les bénéfices qu'il 
aurait pu réaliser s'il avait constitué une 
entreprise distincte exerçant des activités 
identiques ou analogues dans des conditions 
identiques ou analogues et traitant en toute 
indépendance avec l'entreprise dont il 
constitue un établissement stable et avec 
toute autre personne.  

3. Pour déterminer les bénéfices d'un 
établissement stable, sont admises en 
déduction les dépenses exposées aux fins 
poursuivies par cet établissement stable, y 
compris les dépenses de direction et les 
frais généraux d'administration ainsi 
exposés, soit dans l'État où est situé cet 
établissement stable, soit ailleurs. 

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un 
établissement stable du fait qu'il a 
simplement acheté des marchandises pour 
l'entreprise.  

5. Aux fins des paragraphes précédents, 
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stycken bestäms inkomst som är hänförlig 
till det fasta driftstället genom samma förfa-
rande år från år, såvida inte goda och till-
räckliga 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 arti-
kel. 

les bénéfices à imputer à l'établissement 
stable sont déterminés chaque année selon 
la même méthode, à moins qu'il n'existe des 
motifs valables et suffisants de procéder 
autrement.  

6. Lorsque les bénéfices comprennent des 
éléments de revenu traités séparément dans 
d'autres articles de la présente Convention, 
les dispositions de ces articles ne sont pas 
affectées par les dispositions du présent 
article. 

 
Artikel 8 

Sjöfart och luftfart 

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

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
1 och i artikel 7 får inkomst, förvärvad ge-
nom användningen av skepp som huvud-
sakligen nyttjas för att transportera passage-
rare eller gods uteslutande mellan platser i 
en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. 

 
3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 till-

lämpas även på inkomst som förvärvas ge-
nom deltagande i en pool, ett gemensamt 
företag eller en internationell driftsorganisa-
tion. 

Article 8 

Navigation maritime et aérienne 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un 
État contractant tire de l’exploitation, en 
trafic international, de navires ou d’aéronefs 
ne sont imposables que dans cet État.  

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices 
provenant de l’exploitation de navires 
utilisés principalement pour transporter des 
passagers ou des marchandises 
exclusivement entre des points situés dans 
un État contractant sont imposables dans cet 
État.  

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
s’appliquent aussi aux bénéfices provenant 
de la participation à un pool, une 
exploitation en commun ou un organisme 
international d’exploitation. 

 
 

Artikel 9 

Företag med intressegemenskap 

1. 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 avtals-
slutande staten eller äger del i detta företags 
kapital, eller 

b) samma personer direkt eller indirekt 
deltar 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 handels-

Article 9 

Entreprises associées 

1. Lorsque  
a) une entreprise d'un État contractant 

participe directement ou indirectement à la 
direction, au contrôle ou au capital d'une 
entreprise de l'autre État contractant, ou que 

 
b) les mêmes personnes participent 

directement ou indirectement à la direction, 
au contrôle ou au capital d'une entreprise 
d'un État contractant et d'une entreprise de 
l'autre État contractant, 

 
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux 
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förbindelser eller finansiella förbindelser 
avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker 
från dem som skulle ha avtalats mellan av 
varandra oberoende företag, får all inkomst, 
som utan sådana villkor skulle ha tillkom-
mit det ena företaget men som på grund av 
villkoren i fråga inte tillkommit detta före-
tag, inräknas i detta företags inkomst och 
beskattas i överensstämmelse därmed. 

 
 
2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i 

inkomsten för ett företag i denna stat, och i 
överensstämmelse därmed beskattar, in-
komst som ett företag i den andra avtals-
slutande staten beskattats för i denna andra 
stat samt den sålunda inräknade inkomsten 
är sådan som skulle ha tillkommit företaget 
i den förstnämnda staten om de villkor som 
avtalats mellan företagen hade varit sådana 
som skulle ha avtalats mellan av varandra 
oberoende företag, skall denna andra stat 
genomföra vederbörlig justering av det 
skattebelopp som påförts för inkomsten i 
denna stat, om denna andra stat anser juster-
ingen vara berättigad. Vid sådan justering 
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal 
och de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna överlägger vid behov med 
varandra. 

3. En avtalsslutande stat får inte ändra ett 
företags inkomst i fall som avses i stycke 1 
senare än efter sex år efter utgången av det 
år då inkomsten som skulle ändras skulle ha 
tillkommit ett företag i denna stat. 

 
 
4. Bestämmelserna i styckena 2 och 3 till-

lämpas inte i fall av bedrägeri, avsiktlig un-
derlägenhet eller oaktsamhet. 

entreprises sont, dans leurs relations 
commerciales ou financières, liées par des 
conditions convenues ou imposées, qui 
diffèrent de celles qui seraient convenues 
entre des entreprises indépendantes, les 
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient 
été réalisés par l'une des entreprises mais 
n'ont pu l'être en fait à cause de ces 
conditions, peuvent être inclus dans les 
bénéfices de cette entreprise et imposés en 
conséquence.  

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans 
les bénéfices d'une entreprise de cet État – 
et impose en conséquence – des bénéfices 
sur lesquels une entreprise de l'autre État 
contractant a été imposée dans cet autre 
État, et que les bénéfices ainsi inclus sont 
des bénéfices qui auraient été réalisés par 
l'entreprise du premier État si les conditions 
convenues entre les deux entreprises 
avaient été celles qui auraient été convenues 
entre des entreprises indépendantes, l'autre 
État procède à un ajustement approprié du 
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces 
bénéfices si cet autre État considère cet 
ajustement justifié. Pour déterminer cet 
ajustement, il est tenu compte des autres 
dispositions de la présente convention et, si 
c'est nécessaire, les autorités compétentes 
des États contractants se consultent. 

3. Un État contractant ne rectifiera pas les 
bénéfices d'une entreprise dans les cas visés 
au paragraphe 1 après l’expiration de six 
ans à compter de la fin de l’année au cours 
de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet 
d'une telle rectification auraient été réalisés 
par une entreprise de cet État.  

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 
ne s'appliquent pas en cas de fraude, 
d'omission volontaire ou de négligence. 

 
Artikel 10 

Dividend 

1. 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 det bolag 
som betalar dividenden har hemvist, enligt 

Article 10 

Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société 
qui est un résident d'un État contractant à un 
résident de l'autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État.  

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi 
imposables dans l'État contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un 
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lagstiftningen i denna stat, men om den 
verklige innehavaren av förmånen av divi-
denden är en person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten, får skatten inte 
överstiga: 

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp, 
om den verklige innehavaren av förmånen 
av dividenden är ett bolag som direkt inne-
har minst 10 procent av röstetalet i det utbe-
talande bolaget; 

b) 15 procent av dividendens bruttobe-
lopp i övriga fall. 

Bestämmelserna i detta stycke berör inte 
bolagets beskattning för vinst av vilken di-
videnden betalas. 

 
3. Med uttrycket ”dividend” förstås i den-

na artikel inkomst av aktier eller andra rät-
tigheter, som inte är fordringar, med rätt till 
andel i vinst, samt inkomst som enligt skat-
telagstiftningen i den stat där det utdelande 
bolaget har hemvist vid beskattningen be-
handlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier. 

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 till-
lämpas inte, om den verklige innehavaren 
av förmånen av dividenden har hemvist i en 
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i 
den andra avtalsslutande staten, där det bo-
lag som betalar dividenden har hemvist, 
från där beläget fast driftställe, samt den 
andel på grund av vilken dividenden betalas 
äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7. 

5. Om bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar inkomst från den 
andra avtalsslutande staten, får denna andra 
stat inte beskatta dividend som bolaget be-
talar, utom i den mån dividenden betalas till 
person med hemvist i denna andra stat eller 
i den mån den andel på grund av vilken di-
videnden betalas äger verkligt samband 
med fast driftställe i denna andra stat, och ej 
heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, 
även om dividenden eller den icke utdelade 
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst 
som uppkommit i denna andra stat. 

 
 
 
 

résident, et selon la législation de cet État, 
mais si le bénéficiaire effectif des 
dividendes est un résident de l'autre État 
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut 
excéder:  

a) 5 p. 100 du montant brut des 
dividendes si le bénéficiaire effectif est une 
société qui possède au moins 10 p. 100 des 
droits de vote de la société qui paie les 
dividendes;  

b) 15 p. 100 du montant brut des 
dividendes, dans tous les autres cas.  

Les dispositions du présent paragraphe 
n'affectent pas l'imposition de la société au 
titre des bénéfices qui servent au paiement 
des dividendes.  

3. Le terme « dividendes » employé dans 
le présent article désigne les revenus 
provenant d'actions ou d’autres parts 
bénéficiaires à l'exception des créances, 
ainsi que les revenus soumis au même 
régime fiscal que les revenus d'actions par 
la législation fiscale de l'État dont la société 
distributrice est un résident.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des dividendes, résident d'un État 
contractant, exerce dans l'autre État 
contractant dont la société qui paie les 
dividendes est un résident, une activité 
d’entreprise par l'intermédiaire d'un 
établissement stable qui y est situé, et que la 
participation génératrice des dividendes s’y 
rattache effectivement. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 sont applicables.  

5. Lorsqu'une société qui est un résident 
d'un État contractant tire des bénéfices ou 
des revenus de l'autre État contractant, cet 
autre État ne peut percevoir aucun impôt 
sur les dividendes payés par la société, sauf 
dans la mesure où ces dividendes sont 
payés à un résident de cet autre État ou dans 
la mesure où la participation génératrice des 
dividendes se rattache effectivement à un 
établissement stable situé dans cet autre 
État, ni prélever aucun impôt, au titre de 
l'imposition des bénéfices non distribués, 
sur les bénéfices non distribués de la 
société, même si les dividendes payés ou les 
bénéfices non distribués consistent en tout 
ou en partie en bénéfices ou revenus 
provenant de cet autre État.  



 RP 159/2006 rd  
  
 

20

6. Utan hinder av bestämmelserna i detta 
avtal får Kanada på bolagsinkomst, som är 
hänförlig till fast driftställe i Kanada, eller 
på inkomst som är hänförlig till sådan över-
låtelse av fast egendom belägen i Kanada, 
som genomförs av ett bolag vars verksam-
het utgörs av handel med fastigheter, påföra 
skatt utöver den skatt som skulle utgå på 
inkomst för bolag som är registrerat i Ka-
nada, under förutsättning att sådan ytterliga-
re skatt inte får överstiga 5 procent av den 
del av inkomsten som under ett eller flera 
föregående skatteår inte har underkastats 
sådan ytterligare skatt. Vid tillämpningen 
av denna bestämmelse åsyftar uttrycket 
”inkomst” den inkomst som är hänförlig till 
sådan överlåtelse av fast egendom som lig-
ger i Kanada, som kan beskattas i Kanada 
enligt bestämmelserna i artikel 6 eller arti-
kel 13 stycke 1, samt den inkomst som är 
hänförlig till fast driftställe i Kanada (däri 
inbegripen vinst, som avses i artikel 13 
stycke 2, på grund av överlåtelse av egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna 
för det fasta driftstället) i överensstämmelse 
med artikel 7 under ett år och under ett eller 
flera föregående år efter avdrag för: 
 
 

a) rörelseförlust som är hänförlig till det 
fasta driftstället (däri inbegripen förlust på 
grund av överlåtelse av egendom som utgör 
del av rörelsetillgångarna för det fasta drift-
stället) under detta år och under ett eller fle-
ra föregående år, 

b) alla skatter som utgår i Kanada på in-
komsten, utom den ytterligare skatt som av-
ses i detta stycke, 

c) inkomst som har återinvesterats i Ka-
nada, under förutsättning att beloppet av 
avdraget bestäms enligt gällande bestäm-
melser i kanadensisk lagstiftning om beräk-
ning av avdrag för investering av egendom i 
Kanada och enligt senare ändring av dessa 
bestämmelser som inte påverkar lagstift-
ningens allmänna princip, och 

 
d) femhundratusen kanadensiska dollar 

($500.000) minskat med belopp som avdra-
gits enligt denna punkt 

1) av bolaget, eller 
2) av person som står i intressegemenskap 

6. Nonobstant toute disposition de la  
présente convention, le Canada peut 
percevoir, sur les revenus d'une société 
imputables à un établissement stable au 
Canada ou les revenus attribuables à 
l’aliénation de biens immobiliers situés au 
Canada par une société qui exerce des 
activités dans le domaine des biens 
immobiliers, un impôt qui s'ajoute à l'impôt 
qui serait applicable aux revenus d'une 
société constituée au Canada, pourvu que le 
taux de cet impôt additionnel ainsi établi 
n’excède pas 5 p. 100 du montant des 
revenus qui n’ont pas été assujettis audit 
impôt additionnel au cours des années 
d'imposition précédentes. Aux fins de cette 
disposition, le terme «revenus» désigne les 
revenus imputables à l’aliénation de biens 
immobiliers situés au Canada qui sont 
imposables au Canada en vertu des 
dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 
1 de l’article 13 et, les bénéfices imputables 
à un établissement stable situé au Canada (y 
compris les gains visés au paragraphe 2 de 
l’article 13 provenant de l’aliénation de 
biens faisant partie de l’actif de tels 
établissements stables) conformément à 
l’article 7, pour l’année et pour les années 
antérieures, après en avoir déduit: 

a) les pertes d’entreprise imputables 
auxdits établissements stables (y compris 
les pertes provenant de biens faisant partie 
de l’actif de tels établissements stables), 
pour ladite année et pour les années 
antérieures; 

b) tous les impôts applicables au Canada 
auxdits bénéfices, autres que l’impôt 
additionnel visé au présent paragraphe;  

c) les bénéfices réinvestis au Canada, 
pourvu que le montant de cette déduction 
soit établi conformément aux dispositions 
existantes de la législation du Canada 
concernant le calcul de l'allocation relative 
aux investissements dans des biens situés au 
Canada, et de toute modification ultérieure 
de ces dispositions qui n’en affecterait pas 
le principe général; et 

d) cinq cent mille dollars canadiens 
(500 000 $) moins tout montant déduit en 
vertu du présent alinéa  

(i) par la société; ou  
(ii) par une personne qui lui est associée, 
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med bolaget från samma eller liknande rö-
relse som den som bolaget bedriver. 

à l’égard d'une entreprise identique ou 
analogue à celle exercée par la société. 

 
Artikel 11 

Ränta 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutan-
de stat och som betalas till person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
får beskattas i denna andra stat. 

2. Räntan får emellertid beskattas också i 
den avtalsslutande stat från vilken den här-
rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men 
om den verklige innehavaren av förmånen 
av räntan är en person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten, får skatten inte 
överstiga 10 procent av räntans bruttobe-
lopp. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
2 beskattas räntan som härrör från en av-
talsslutande stat och som betalas till person, 
som har hemvist i den andra avtalsslutande 
staten och som är den verklige innehavaren 
av förmånen av räntan, endast i denna andra 
stat i den mån räntan utgör: 

a) straffavgift på grund av sen betalning; 
b) betalning från centralbanken i en av-

talsslutande stat till centralbanken i den 
andra avtalsslutande staten; eller 

c) betalning i samband med försäljning på 
kredit av utrustning eller varor från det fö-
retag som köpt utrustningen eller varorna 
till det företag som sålt dem, utom då för-
säljningen skett mellan sådana företag med 
intressegemenskap som avses i artikel 9 
stycke 1 punkt a) eller b). 

4. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
2 beskattas: 

a) ränta, som härrör från en avtalsslutande 
stat och betalas på grund av en skuld av 
denna stat eller dess politisk underavdel-
ning eller lokal myndighet, endast i den 
andra avtalsslutande staten, under förutsätt-
ning att den som är den verklige innehava-
ren av förmånen av räntan har hemvist i 
denna andra stat; 

b) ränta, som härrör från Finland och som 
betalas till person med hemvist i Kanada, 
endast i Kanada, om räntan betalas på lån 
som givits eller för vilket borgen eller kre-
ditgaranti utfärdats av, eller kredit som be-

Article 11 

Intérêts 

1. Les intérêts provenant d'un État 
contractant et payés à un résident de l'autre 
État contractant sont imposables dans cet 
autre État.  

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi 
imposables dans l'État contractant d'où ils 
proviennent et selon la législation de cet 
État, mais si le bénéficiaire effectif des 
intérêts est un résident de l'autre État 
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut 
excéder 10 p. 100 du montant brut des 
intérêts.  

3. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 2, les intérêts provenant d'un 
État contractant et payés à un résident de 
l’autre État contractant qui en est le 
bénéficiaire effectif ne sont imposables que 
dans cet autre État dans la mesure où ces 
intérêts: 

a) sont des pénalités pour paiement tardif; 
b) sont payés par la banque centrale d'un 

État contractant à la banque centrale de 
l’autre État contractant; ou 

c) sont payés par l’entreprise acheteuse à 
l’entreprise vendeuse par rapport à la vente 
à crédit d'un équipement ou de 
marchandises quelconques, sauf lorsque la 
vente a lieu entre des entreprises associées 
au sens de l’article 9, alinéa 1 a) ou b). 

 
4. Nonobstant les dispositions du 

paragraphe 2: 
a) les intérêts provenant d’un État 

contractant et payés sur une dette du 
gouvernement de cet État ou de l’une de ses 
subdivisions politiques ou collectivité 
locales, ne sont imposables que dans l’autre 
État contractant pourvu qu’un résident de 
cet autre État en soit le bénéficiaire effectif; 

 
b) les intérêts provenant de Finlande et 

payés à un résident du Canada ne sont 
imposables qu’au Canada s’ils sont payés 
en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou 
d'un crédit consenti, garanti ou assuré par 
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viljats eller för vilken borgen eller kreditga-
ranti utfärdats av Export Development Ca-
nada; och 

c) ränta, som härrör från Kanada och som 
betalas till person med hemvist i Finland, 
endast i Finland, om räntan betalas på lån 
som givits eller för vilket borgen eller kre-
ditgaranti utfärdats av, eller kredit som be-
viljats eller för vilken borgen eller kreditga-
ranti utfärdats av Finnvera eller Finlands 
Exportkredit Ab. 

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna 
artikel inkomst av varje slags fordran, an-
tingen den säkerställts genom inteckning i 
fast egendom eller inte och antingen den 
medför rätt till andel i gäldenärens vinst el-
ler inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst 
av värdepapper, som utfärdats av staten, 
och inkomst av obligationer eller debentu-
res, däri inbegripna agiobelopp och vinster 
som hänför sig till sådana värdepapper, ob-
ligationer eller debentures samt inkomst 
som enligt skattelagstiftningen i den stat 
från vilken inkomsten härrör jämställs med 
inkomst av försträckning. Uttrycket ”ränta” 
innefattar dock inte inkomst som behandlas 
i artikel 8 respektive artikel 10. 

6. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 till-
lämpas inte, om den verklige innehavaren 
av förmånen av räntan har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den 
andra avtalsslutande staten, från vilken rän-
tan härrör, från där beläget fast driftställe, 
samt den fordran för vilken räntan betalas 
äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7. 

7. Ränta anses härröra från en avtals-
slutande stat, om utbetalaren är person med 
hemvist i denna stat. Om emellertid den 
person som betalar räntan, antingen denna 
person har hemvist i en avtalsslutande stat 
eller inte, i en avtalsslutande stat har fast 
driftställe i samband varmed den skuld upp-
kommit på vilken ränta betalas, och räntan 
belastar det fasta driftstället, anses räntan 
härröra från den stat där det fasta driftstället 
finns. 

 
8. Då på grund av särskilda förbindelser 

mellan utbetalaren och den verklige inne-
havaren av förmånen av räntan eller mellan 

Exportation et développement Canada; et 
 
 
c) les intérêts provenant du Canada et 

payés à un résident de Finlande ne sont 
imposables qu’en Finlande s’ils sont payés 
en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, 
ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré 
par Finnvera ou le crédit finlandais aux 
exportations (limité). 

 
5. Le terme «intérêts» employé dans le 

présent article désigne les revenus des 
créances de toute nature, assorties ou non 
de garanties hypothécaires ou d'une clause 
de participation aux bénéfices du débiteur, 
et notamment les revenus des fonds publics 
et des obligations d’emprunts, y compris les 
primes et lots attachés à ces titres, ainsi que 
tous autres produits assimilés aux revenus 
de sommes prêtées par la législation fiscale 
de l’État d’où proviennent les revenus.  
Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend 
pas les revenus visés aux articles 8 ou 10. 

 
 
 
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 

ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des intérêts, résident d'un État 
contractant, exerce dans l'autre État 
contractant d'où proviennent les intérêts, 
une activité d’entreprise par l'intermédiaire 
d'un établissement stable qui y est situé, et 
que la créance génératrice des intérêts s’y 
rattache effectivement. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 sont applicables.  

7. Les intérêts sont considérés comme 
provenant d'un État contractant lorsque le 
débiteur est un résident de cet État. 
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, 
qu'il soit ou non un résident d'un État 
contractant, a dans un État contractant un 
établissement stable pour lequel la dette 
donnant lieu au paiement des intérêts a été 
contractée et qui supporte la charge de ces 
intérêts, ceux ci sont considérés comme 
provenant de l'État où l'établissement stable 
est situé. 

8. Lorsque, en raison de relations 
spéciales existant entre le débiteur et le 
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre 
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dem båda och annan person räntebeloppet, 
med hänsyn till den fordran för vilken rän-
tan betalas, överstiger det belopp som skul-
le ha avtalats mellan utbetalaren och den 
verklige innehavaren av förmånen av räntan 
om sådana förbindelser inte förelegat, til-
lämpas bestämmelserna i denna artikel en-
dast på sistnämnda belopp. I sådant fall be-
skattas överskjutande belopp enligt lagstift-
ningen i vardera avtalsslutande staten med 
iakttagande av övriga bestämmelser i detta 
avtal. 

entretiennent avec de tierces personnes, le 
montant des intérêts, compte tenu de la 
créance pour laquelle ils sont payés, excède 
celui dont seraient convenus le débiteur et 
le bénéficiaire effectif en l'absence de 
pareilles relations, les dispositions du 
présent article ne s'appliquent qu'à ce 
dernier montant. Dans ce cas, la partie 
excédentaire des paiements reste imposable 
selon la législation de chaque État 
contractant et compte tenu des autres 
dispositions de la présente Convention. 

 
Artikel 12 

Royalty 

1. Royalty, som härrör från en avtals-
slutande stat och som betalas till person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat. 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i 
den avtalsslutande stat från vilken den här-
rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men 
om den verklige innehavaren av förmånen 
av royaltyn är en person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten, får skatten inte 
överstiga 10 procent av royaltyns bruttobe-
lopp. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
2 beskattas: 

a) royalty för nyttjandet av upphovsrätt 
samt andra liknande betalningar för fram-
ställandet eller återgivandet av litterärt, 
dramatiskt, musikaliskt eller konstnärligt 
verk (med undantag för royalty för biograf-
film och verk upptaget på film, videoband 
eller något annat medel av återgivandet för 
televisionsändamål), som härrör från en av-
talsslutande stat, endast i den andra avtals-
slutande staten, om den som är den verklige 
innehavaren av förmånen av royaltyn har 
hemvist i denna andra stat; 
 
 

b) royalty för nyttjandet av eller för rätten 
att nyttja dataprogram eller patent eller för 
upplysning om erfarenhetsrön av industri-
ell, kommersiell eller vetenskaplig natur 
(med undantag av royalty som anknyter till 
hyres- eller franchisingsavtal), som härrör 
från en avtalsslutande stat och betalas till 

Article 12 

Redevances 

1. Les redevances provenant d'un État 
contractant et payées à un résident de l'autre 
État contractant sont imposables dans cet 
autre État.  

2. Toutefois, ces redevances sont aussi 
imposables dans l'État contractant d'où elles 
proviennent et selon la législation de cet 
État, mais si le bénéficiaire effectif des 
redevances est un résident de l'autre État 
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut 
excéder 10 p. 100 du montant brut des 
redevances. 

3. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 2: 

a) les redevances à titre de droits d'auteur 
et autres rémunérations similaires 
concernant la production ou la reproduction 
d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale 
ou autre œuvre artistique (à l'exclusion des 
redevances concernant les films cinémato-
graphiques et des redevances concernant les 
œuvres enregistrées sur films ou bandes 
magnétoscopiques ou autres moyens de 
reproduction destinés à la télédiffusion) 
provenant d’un État contractant et payées à 
un résident de l’autre État contractant qui 
en est le bénéficiaire effectif ne sont 
imposables que dans cet autre État; 

b) les redevances pour l'usage ou la 
concession de l'usage d’un logiciel ou d'un 
brevet ou pour des informations ayant trait 
à une expérience acquise dans le domaine 
industriel, commercial ou scientifique (à 
l'exclusion de redevances liées à un contrat 
de location ou de franchisage) provenant 
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den verklige innehavaren av förmånen av 
royaltyn, som är en person med hemvist i 
den andra avtalsslutande staten, endast i den 
andra avtalsslutande staten; och 

c) royalty som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till regeringen i 
den andra avtalsslutande staten, beskattas 
endast i denna andra stat. 

4. Med uttrycket "royalty" förstås i denna 
artikel varje slags betalning som tas emot 
såsom ersättning för nyttjandet av eller för 
rätten att nyttja upphovsrätt, patent, varu-
märke, mönster eller modell, ritning, hem-
ligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, 
eller annan immateriell egendom, samt för 
nyttjandet av eller rätten att nyttja industri-
ell, kommersiell eller vetenskaplig utrust-
ning eller för upplysning om erfarenhetsrön 
av industriell, kommersiell eller vetenskap-
lig natur, däri inbegripen varje slags betal-
ning för biograffilm och verk upptaget på 
film, videoband eller något annat medel av 
återgivandet för televisionsändamål. 

 
 
 

 
 
5. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 

tillämpas inte, om den verklige innehavaren 
av förmånen av royaltyn har hemvist i en 
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i 
den andra avtalsslutande staten, från vilken 
royaltyn härrör, från där beläget fast drift-
ställe, samt den rättighet eller egendom i 
fråga om vilken royaltyn betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 
7. 

6. Royalty anses härröra från en avtals-
slutande stat, om utbetalaren är person med 
hemvist i denna stat. Om emellertid den 
person som betalar royaltyn, antingen denna 
utbetalare har hemvist i en avtalsslutande 
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har 
fast driftställe i samband varmed förpliktel-
sen att betala royaltyn uppkommit, och ro-
yaltyn belastar det fasta driftstället, anses 
royaltyn härröra från den stat där det fasta 
driftstället finns. 

 
 

d’un État contractant et payées à un résident 
de l’autre État contractant qui en est le 
bénéficiaire effectif ne sont imposables que 
dans cet autre État; et 

c) les redevances provenant d'un État 
contractant et payées au gouvernement de 
l’autre État contractant ne sont imposables 
que dans cet autre État. 

4. Le terme « redevances », employé dans 
le présent article désigne les rémunérations 
de toute nature payées pour l’usage ou la 
concession de l’usage d’un droit d’auteur, 
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou 
de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, 
d’un plan, d’une formule ou d’un procédé 
secrets ou de tout autre bien incorporel, 
ainsi que pour l’usage ou la concession de 
l’usage d’un équipement industriel, 
commercial ou scientifique ou pour des 
informations ayant trait à une expérience 
acquise dans le domaine industriel, 
commercial ou scientifique; ce terme 
comprend aussi les rémunérations de toute 
nature concernant les films 
cinématographiques et les œuvres 
enregistrées sur films, bandes 
magnétoscopiques ou autres moyens de 
reproduction destinés à la télédiffusion.  

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 
3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des redevances, résident d'un État 
contractant, exerce dans l'autre État 
contractant d'où proviennent les redevances, 
une activité d’entreprise par l'intermédiaire 
d'un établissement stable qui y est situé et 
que le droit ou le bien générateur des 
redevances se rattache effectivement à un 
tel établissement. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 sont applicables. 

6. Les redevances sont considérées 
comme provenant d'un État contractant 
lorsque le débiteur est un résident de cet 
État. Toutefois, lorsque le débiteur des 
redevances, qu'il soit ou non un résident 
d'un État contractant, a dans un État 
contractant un établissement stable pour 
lequel l'obligation donnant lieu au paiement 
des redevances a été conclue et qui supporte 
la charge de ces redevances, celles ci sont 
considérées comme provenant de l'État où 
l'établissement stable est situé.  
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7. Då på grund av särskilda förbindelser 
mellan utbetalaren och den verklige inne-
havaren av förmånen av royaltyn eller mel-
lan dem båda och annan person royaltybe-
loppet, med hänsyn till det nyttjande, den 
rättighet eller den upplysning för vilken ro-
yaltyn betalas, överstiger det belopp som 
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och 
den verklige innehavaren av förmånen av 
royaltyn om sådana förbindelser inte före-
legat, tillämpas bestämmelserna i denna ar-
tikel endast på sistnämnda belopp. I sådant 
fall beskattas överskjutande belopp enligt 
lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmel-
ser i detta avtal. 

7. Lorsque, en raison de relations 
spéciales existant entre le débiteur et le 
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre 
entretiennent avec de tierces personnes, le 
montant des redevances, compte tenu de la 
prestation pour laquelle elles sont payées, 
excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en 
l'absence de pareilles relations, les 
dispositions du présent article ne 
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans 
ce cas, la partie excédentaire des paiements 
reste imposable selon la législation de 
chaque État contractant et compte tenu des 
autres dispositions de la présente 
convention. 

 
Artikel 13 

Realisationsvinst 

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

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös 
egendom, som utgör del av rörelsetillgång-
arna i fast driftställe, vilket ett företag i en 
avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande 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). 

 
3. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av över-
låtelse av skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik eller lös egen-
dom som är hänförlig till användningen av 
sådant skepp eller luftfartyg, beskattas en-
dast i denna stat. 

4. Vinst, som en person med hemvist i en 
avtalsslutande stat förvärvar på grund av 
överlåtelse av: 

a) aktie eller annan andel i bolag vars 
egendom huvudsakligen utgörs av fast 
egendom belägen i en avtalsslutande stat, 

 
b) andel i sammanslutning (partnership) 

eller förmögenhet som förvaltas till förmån 
för annan person (trust) vars egendom hu-

Article 13 

Gains en capital 

1. Les gains qu'un résident d'un État 
contractant tire de l'aliénation de biens 
immobiliers situés dans l'autre État 
contractant sont imposables dans cet autre 
État. 

2. Les gains provenant de l'aliénation de 
biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un 
établissement stable qu'une entreprise d'un 
État contractant a dans l'autre État 
contractant, y compris de tels gains 
provenant de l'aliénation de cet 
établissement stable (seul ou avec 
l'ensemble de l'entreprise), sont imposables 
dans cet autre État.  

3. Les gains qu'un résident d'un État 
contractant tire de l'aliénation de navires ou 
aéronefs exploités en trafic international ou 
de biens mobiliers affectés à l'exploitation 
de ces navires ou aéronefs, ne sont 
imposables que dans cet État.  

 
4. Les gains qu'un résident d'un État 

contractant tire de l'aliénation: 
 
a) d'actions ou d’autres droits dans une 

société dont les biens sont constitués 
principalement de biens immobiliers situés 
dans l’autre État; ou 

b) d'une participation dans une société de 
personnes ou une fiducie, dont les biens 
sont constitués principalement de biens 
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vudsakligen utgörs av fast egendom belä-
gen i en avtalsslutande stat, får beskattas i 
denna stat. 

Vid tillämpningen av detta stycke inbe-
griper uttrycket "fast egendom" inte fastig-
het (med undantag för hyresfastighet) på 
vilken bolagets, sammanslutningens eller 
trustens affärsverksamhet bedrives. Ut-
trycket inbegriper emellertid sådan aktie el-
ler annan andel i bolag som avses i punkt a) 
ovan och sådan andel i sammanslutning el-
ler trust som avses i punkt b) ovan. 

 
5. Vinst på grund av överlåtelse av annan 

egendom än sådan som avses i styckena 1, 
2, 3 och 4 i denna artikel beskattas endast i 
den avtalsslutande stat där överlåtaren har 
hemvist. 

6 Om person med hemvist i en avtals-
slutande stat överlåter egendom i samband 
med företags- eller annan organisering, fö-
retagssanering, fusion, delning eller annan 
liknande transaktion, och vinst eller in-
komst inte anses uppstå i samband med så-
dan överlåtelse vid beskattning i denna stat, 
kan den behöriga myndigheten i den andra 
avtalsslutande staten, om den person som 
förvärvar egendomen det begär, för att und-
vika dubbelbeskattningen och enligt de 
villkor som denna myndighet godkänner, ge 
sitt samtycke till att den fråga om vinst eller 
inkomst anses uppstå vid beskattning i den-
na andra avtalsslutande stat uppskjutas till 
den tid och på det sätt som bestäms i detta 
samtycke. 

 
7. Bestämmelserna i stycke 5 berör inte 

en avtalsslutande stats rätt att enligt sin lag-
stiftning beskatta vinst som fysisk person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten förvärvar på grund av överlåtelse av 
egendom (med undantag av egendom på 
vilken stycke 8 tillämpas), om överlåtaren: 

 
 
a) är medborgare i den förstnämnda staten 

eller hade hemvist i denna stat i minst tio 
års tid före överlåtelsen av egendomen, och 

 
b) hade hemvist i den förstnämnda staten 

under någon del av de senaste fem åren före 
överlåtelsen. 

immobiliers situés dans cet autre État, 
sont imposables dans cet autre État.  
 
Au présent paragraphe, l’expression « 

biens immobiliers » ne comprend pas les 
biens, autres que les biens locatifs, dans 
lesquels la société, la société de personnes 
ou la fiducie exerce son activité. Cette 
expression comprend cependant les actions 
ou autres droits dans une société décrit à 
l’alinéa a) du présent article de même 
qu’une participation dans une société de 
personnes ou fiducie décrit à l’alinéa b).  

5. Les gains provenant de l'aliénation de 
tous biens autres que ceux mentionnés aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables 
que dans l'État contractant dont le cédant 
est un résident. 

6. Lorsqu’un résident d’un État 
contractant aliène un bien lors d’une 
constitution en société ou autre constitution, 
d’une réorganisation, d’une fusion, d’une 
scission ou d’une opération semblable, et 
que le bénéfice, gain ou revenu relatif à 
cette aliénation n’est pas reconnu aux fins 
d’imposition dans cet État, si elle en est 
requise par la personne qui acquiert le bien, 
l’autorité compétente de l’autre État 
contractant peut, en vue d’éviter les doubles 
impositions et sous réserve de modalités qui 
lui sont satisfaisantes, accepter de différer 
la reconnaissance du bénéfice, gain ou 
revenu relatif audit bien aux fins 
d’imposition dans cet autre État jusqu’au 
moment et de la façon qui sont précisés 
dans l’entente. 

7. Les dispositions du paragraphe 5 ne 
portent pas atteinte au droit de chacun des 
États contractants de percevoir, 
conformément à sa législation un impôt sur 
les gains réalisés par une personne physique 
qui est un résident de l'autre État 
contractant et provenant de l’aliénation d'un 
bien (sauf un bien auquel s’applique le 
paragraphe 8), lorsque le cédant: 

a) possède la nationalité du premier État 
ou a été un résident de ce premier État 
pendant au moins dix ans avant l’aliénation 
du bien, et 

b) a été un résident de ce premier État à 
un moment quelconque au cours des cinq 
années précédant immédiatement ladite 
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8 Om en fysisk person upphör att vara 

person med hemvist i en avtalsslutande stat 
och anses därför i beskattningen i denna stat 
ha överlåtit egendom och denna person be-
skattas i denna stat och omedelbart efter att 
ha upphört att vara person med hemvist i 
denna avtalsslutande stat blir person med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten, 
får den andra avtalsslutande staten beskatta 
endast den andel av vinst på grund av egen-
domen som inte hade samlats före denna 
person upphörde att vara person med hem-
vist i den förstnämnda staten. Denna be-
stämmelse tillämpas ändå inte på vinst på 
grund av sådan egendom, som denna andra 
stat skulle ha kunnat beskatta enligt andra 
bestämmelser i denna artikel än detta 
stycke, om den fysiska personen hade fått 
vinsten före sin förvandling till person med 
hemvist i denna andra stat. 

aliénation. 
8. Lorsqu'une personne physique qui, 

après avoir cessé d'être un résident d'un État 
contractant, devient un résident de l'autre 
État contractant est considérée aux fins 
d'imposition dans le premier État comme 
ayant aliéné un bien et est imposée dans cet 
État en raison de cette aliénation, l’autre 
État contractant ne peut imposer les gains 
relatifs au bien que dans la mesure où ils 
n’avaient pas été accumulés avant que la 
personne cesse d’être un résident du 
premier État. Toutefois, la présente 
disposition ne s’applique pas aux biens qui 
donneraient lieu à des gains que cet autre 
État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu 
des dispositions du présent article, à 
l’exclusion du présent paragraphe, si la 
personne avait réalisé les gains avant de 
devenir un résident de cet autre État. 

 
Artikel 14 

Arbetsinkomst 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 
15, 17 och 18 föranleder annat, beskattas 
lön och annan liknande ersättning, som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat 
uppbär på grund av anställning, endast i 
denna stat, såvida inte arbetet utförs i den 
andra avtalsslutande staten. Om arbetet ut-
förs i denna andra stat, får ersättning som 
uppbärs för arbetet beskattas där. 

 
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 

1 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 

under tidsperiod eller tidsperioder som sam-
manlagt inte överstiger 183 dagar under en 
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar 
under kalenderåret i fråga, och 

 
b) ersättningen betalas av arbetsgivare 

som inte har hemvist i den andra staten eller 
på dennes vägnar, samt 

 

Article 14 

Revenus d’emplois 

1. Sous réserve des dispositions des 
articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements 
et autres rémunérations similaires qu'un 
résident d'un État contractant reçoit au titre 
d'un emploi salarié ne sont imposables que 
dans cet État, à moins que l'emploi ne soit 
exercé dans l'autre État contractant. Si 
l'emploi y est exercé, les rémunérations 
reçues à ce titre sont imposables dans cet 
autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe l, les rémunérations qu'un 
résident d'un État contractant reçoit au titre 
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État 
contractant ne sont imposables que dans le 
premier État si: 

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre 
État pendant une période ou des périodes 
n'excédant pas au total l83 jours durant 
toute période de douze mois commençant 
ou se terminant dans l’année civile 
considérée; 

b) les rémunérations sont payées par un 
employeur ou pour le compte d'un 
employeur qui n'est pas un résident de 
l'autre État, et  
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c) ersättningen inte belastar fast driftställe 
som arbetsgivaren har i den andra staten. 

 
3. Utan hinder av föregående bestämmel-

ser i denna artikel beskattas ersättning för 
arbete, som utförs ombord på skepp eller 
luftfartyg som företag i en avtalsslutande 
stat använder i internationell trafik, endast i 
denna stat. Om ersättningen uppbärs av en 
person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, får den ändå beskattas ock-
så i denna andra stat. 

c) la charge des rémunérations n'est pas 
supportée par un établissement stable que 
l’employeur a dans l'autre État.  

3. Nonobstant les dispositions 
précédentes du présent article, les 
rémunérations reçues au titre d'un emploi 
salarié exercé à bord d'un navire ou d'un 
aéronef exploité en trafic international, par 
une entreprise d'un État contractant ne sont 
imposables que dans cet État. Toutefois, si 
ces rémunérations sont reçues par un 
résident de l’autre État, elles sont aussi 
imposables dans cet autre État. 

 
Artikel 15 

Styrelsearvode 

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-
ning, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i 
styrelse eller annat liknande organ i bolag 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat. 

Article 15 

Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres 
rétributions similaires qu'un résident d'un 
État contractant reçoit en sa qualité de 
membre du conseil d'administration ou de 
surveillance ou d’un organe analogue d'une 
société qui est un résident de l'autre État 
contractant sont imposables dans cet autre 
État. 

 
Artikel 16 

Artister och idrottsutövare 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7 och 14 får inkomst, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar 
genom sin personliga verksamhet i den and-
ra avtalsslutande staten i egenskap av artist, 
såsom teater- eller filmskådespelare, radio- 
eller televisionsartist eller musiker, eller i 
egenskap av idrottsutövare, beskattas i den-
na andra stat. 

2. I fall då inkomst genom personlig verk-
samhet, som artist eller idrottsutövare be-
driver i denna egenskap, inte tillfaller artis-
ten eller idrottsutövaren själv utan annan 
person, får denna inkomst, utan hinder av 
bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, be-
skattas i den avtalsslutande stat där artisten 
eller idrottsutövaren bedriver verksamheten. 

 
3. Bestämmelserna i stycket 2 tillämpas 

inte om det visas att varken artisten eller id-
rottsutövaren eller person med intressege-

Article 16 

Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 
7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État 
contractant tire de ses activités personnelles 
exercées dans l'autre État contractant en tant 
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de 
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la 
télévision, ou qu’un musicien, ou en tant 
que sportif, sont imposables dans cet autre 
État.  

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un 
artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont 
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui 
même mais à une autre personne, ces 
revenus sont imposables, nonobstant les 
dispositions des articles 7 et 14, dans l'État 
contractant où les activités de l'artiste ou du 
sportif sont exercées.  

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne 
s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste 
du spectacle ou le sportif, ni des personnes 
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menskap med artisten eller idrottsutövaren, 
direkt eller indirekt har del i den inkomst 
som förvärvas av person som avses i nämn-
da stycke. 

qui lui sont associées, ne participent 
directement ou indirectement aux bénéfices 
de la personne visée audit paragraphe.   

 
Artikel 17 

Pension och livränta 

1. Pension och livränta, som härrör från 
en avtalsslutande stat och som betalas till 
person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra 
stat. 

2. Pension, som härrör från en avtals-
slutande stat och som betalas till person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas också i den stat från vil-
ken den härrör, enligt lagstiftningen i denna 
stat. I fråga om periodisk pensionsutbetal-
ning får emellertid skatten inte överstiga 20 
procent av utbetalningens bruttobelopp. 

 
3. Livränta, som härrör från en avtals-

slutande stat och som betalas till person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas också i den stat från vil-
ken den härrör, enligt lagstiftningen i denna 
stat, men skatten får inte överstiga 15 pro-
cent av den del av livräntan som är skatte-
pliktig i denna stat. Denna begränsning till-
lämpas emellertid inte på engångsbetalning, 
som härrör från återköp, annullering, inlö-
sen, försäljning eller annan överlåtelse av 
livränta, eller på utbetalning, som sker på 
grund av livränteavtal för vilket kostnader-
na har varit helt eller dels avdragbara vid 
beräkning av inkomst av den person som 
har förvärvat avtalet. 

4. Utan hinder av bestämmelserna i detta 
avtal är krigsveteranpensioner och -bidrag, 
som härrör från en avtalsslutande stat och 
som betalas till person med hemvist i den 
andra avtalsslutande staten, undantagna från 
skatt i denna andra stat i den mån de skulle 
vara undantagna från skatt, om de hade 
mottagits av person med hemvist i den 
förstnämnda staten. 

5. Med uttrycket "livränta" förstås i denna 
artikel ett fastställt belopp som betalas peri-
odiskt till fysisk person på fastställda tider 
under denna persons livstid eller under en 

Article 17 

Pensions et rentes 

1. Les pensions et rentes provenant d’un 
État contractant et payées à un résident de 
l’autre État contractant sont imposables 
dans cet autre État. 

 
2. Les pensions provenant d'un État 

contractant et payées à un résident de 
l’autre État contractant sont aussi 
imposables dans le premier État contractant 
conformément aux lois de cet État.  
Toutefois, dans le cas de paiements 
périodiques d’une pension, l’impôt ainsi 
établi ne peut excéder 20 p. 100 du montant 
brut du paiement. 

3. Les rentes provenant d’un État 
contractant et payées à un résident de 
l’autre État contractant sont aussi 
imposables dans l’État d’où elles 
proviennent et selon la législation de cet 
État, mais l’impôt ainsi établi ne peut 
excéder 15 p.100 de la fraction du paiement 
qui est assujettie à l’impôt dans cet État.  
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas 
aux paiements forfaitaires découlant de 
l’abandon, de l'annulation, du rachat, de la 
vente ou d'une autre forme d'aliénation de la 
rente, ni aux paiements de toute nature en 
vertu d'un contrat de rente dont le coût était 
déductible, en tout ou en partie, dans le 
calcul du revenu de toute personne ayant 
acquis le contrat. 

4. Nonobstant toute disposition de la 
présente convention, les pensions et 
allocations aux anciens combattants 
provenant d'un État contractant et versées à 
un résident de l’autre État contractant seront 
exonérées d'impôt dans cet autre État dans 
la mesure où elles seraient exonérées 
d’impôt si elles étaient reçues par un 
résident  du premier État. 

5. Le terme « rente » au sens du présent 
article désigne une somme déterminée 
payable périodiquement à une personne 
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angiven eller fastställbar tidsperiod och som 
utgår på grund av förpliktelse att verkställa 
dessa betalningar såsom ersättning för där-
emot fullt svarande vederlag i pengar eller 
pengars värde (annat än arbete som utförts). 

physique à échéances fixes, à titre viager ou 
pendant une période déterminée ou qui peut 
l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer 
les paiements en échange d’une contrepartie 
pleine et suffisante versée en argent ou 
évaluable en argent (autre que des services 
rendus). 

 
Artikel 18 

Offentlig tjänst 

1. a) Lön och annan liknande ersättning 
(med undantag för pension), som betalas av 
en avtalsslutande stat, dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter till fy-
sisk person på grund av arbete som utförs i 
denna stats, dess underavdelningars eller 
myndigheters tjänst, beskattas endast i den-
na stat. 

b) Sådan lön och annan liknande ersätt-
ning beskattas emellertid endast i den andra 
avtalsslutande staten om arbetet utförs i 
denna stat och personen i fråga har hemvist 
i denna stat och 

 
1) är medborgare i denna stat; eller 
2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet. 
2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 

16 tillämpas på lön och annan liknande er-
sättning som betalas på grund av arbete som 
utförts i samband med rörelse som bedrivs 
av en avtalsslutande stat, dess politiska un-
deravdelningar eller lokala myndigheter. 

Article 18 

Fonctions publiques 

1. a) Les salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires, autres que les 
pensions, payées par un État contractant, ou 
par l’une de ses subdivisions politiques ou 
collectivités locales à une personne 
physique, au titre de services rendus à cet 
État ou à cette subdivision ou collectivité, 
ne sont imposables que dans cet État.  

b) Toutefois, ces salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires ne sont 
imposables que dans l'autre État contractant 
si les services sont rendus dans cet État et si 
la personne physique est un résident de cet 
État qui:  

(i) possède la nationalité de cet État, ou  
(ii) n'est pas devenu un résident de cet 

État à seule fin de rendre les services. 
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 

16 s’appliquent aux salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires payés au 
titre de services rendus dans le cadre d’une 
activité d’entreprise exercée par un État 
contractant ou l’une de ses subdivisions 
politiques ou collectivités locales.   

 
Artikel 19 

Studerande och praktikanter 

Studerande, lärling eller affärspraktikant, 
som har eller omedelbart före vistelse i en 
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra 
avtalsslutande staten och som vistas i den 
förstnämnda staten uteslutande för sin un-
dervisning eller utbildning, beskattas inte i 
denna stat för belopp som han erhåller för 
sitt uppehälle, sin undervisning eller utbild-
ning, under förutsättning att beloppen här-
rör från källa utanför denna stat. 

Article 19 

Étudiants ou apprentis 

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire 
ou un apprenti qui est, ou qui était 
immédiatement avant de se rendre dans un 
État contractant, un résident de l'autre État 
contractant et qui séjourne dans le premier 
État à seule fin d'y poursuivre ses études ou 
sa formation, reçoit pour couvrir ses frais 
d'entretien, d'études ou de formation ne sont 
pas imposables dans cet État, à condition 
qu'elles proviennent de sources situées en 
dehors de cet État. 
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Artikel 20 

Annan inkomst 

1. Om inte bestämmelserna i stycke 2 för-
anleder annat, beskattas inkomst som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat 
förvärvar och som inte behandlas i föregå-
ende artiklar av detta avtal beskattas endast 
i denna stat. 

2. Sådan inkomst får emellertid, om den 
förvärvas av person med hemvist i en av-
talsslutande stat från källa i den andra av-
talsslutande staten, beskattas även i den stat 
från vilken den härrör, enligt lagstiftningen 
i denna stat. I fråga om inkomst från för-
mögenhet som förvaltas till förmån för an-
nan person (trust) får skatten emellertid, 
under förutsättning att inkomsten är skatte-
pliktig i den avtalsslutande stat där mottaga-
ren har hemvist, inte överstiga 15 procent 
av inkomstens bruttobelopp. 

3. Vid tillämpningen av denna artikel in-
begriper förmögenhet som förvaltas till för-
mån för annan person (trust) inte åtgärd ge-
nom vilken bidragen till förmögenheten är 
avdragsgilla vid beskattningen i Kanada. 

Article 20 

Autres revenus 

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2, les éléments du revenu d'un 
résident d'un État contractant qui ne sont 
pas traités dans les articles précédents de la 
présente Convention ne sont imposables 
que dans cet État.  

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un 
résident d'un État contractant proviennent 
de sources situées dans l’autre État 
contractant, ces revenus sont aussi 
imposables dans l’État d’où ils proviennent 
et selon la législation de cet État.  Mais, 
dans le cas d'une fiducie, l’impôt ainsi 
établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant 
brut du revenu pourvu que celui-ci soit 
imposable dans l’État contractant dont le 
bénéficiaire est un résident. 
 

3. Au sens du présent article, une fiducie 
ne comprend pas un arrangement en vertu 
duquel les contributions versées à la fiducie 
sont déductibles aux fins de l’imposition au 
Canada. 

 
Artikel 21 

Undanröjande av dubbelbeskattning 

1. I Kanada undanröjs dubbelbeskattning 
på följande sätt: 

 
a) Om inte gällande bestämmelser i kana-

densisk lagstiftning om avräkning från skatt 
som skall betalas i Kanada av skatt som har 
betalats i annat land än Kanada samt fram-
tida ändringar av dessa bestämmelser (vil-
ken lagstiftning inte skall påverka den all-
männa princip som anges här), föranleder 
annat, och om inte större avräkning eller 
lättnad medges enligt kanadensisk lagstift-
ning, avräknas skatt, som i Finland skall be-
talas på inkomst eller vinst som härrör från 
Finland, från skatt, som i Kanada skall beta-
las på sådan inkomst eller vinst. 

 
 
b) Om inte gällande bestämmelser i kana-

densisk lagstiftning om avräkning från ka-

Article 21 

Élimination de la double imposition 

1. En ce qui concerne le Canada, la 
double imposition est évitée de la façon 
suivante: 

a) sous réserve des dispositions existantes 
de la législation canadienne concernant 
l'imputation de l'impôt payé dans un 
territoire en dehors du Canada sur l'impôt 
canadien payable et de toute modification 
ultérieure de ces dispositions qui n’en 
affecterait pas le principe général, et sans 
préjudice d'une déduction ou d'un 
dégrèvement plus important prévu par la 
législation canadienne, l'impôt dû en 
Finlande à raison de bénéfices, revenus ou 
gains provenant de la Finlande est porté en 
déduction de tout impôt canadien dû à 
raison des mêmes bénéfices, revenus ou 
gains; 

b) sous réserve des dispositions de la 
législation canadienne concernant 



 RP 159/2006 rd  
  
 

32

nadensisk skatt av skatt som betalas i ett 
område utanför Kanada samt framtida änd-
ringar av dessa bestämmelser (vilken lag-
stiftning inte skall påverka den allmänna 
princip som anges här), föranleder annat, 
skall – om bolag med hemvist i Finland be-
talar dividend åt bolag med hemvist i Ka-
nada som behärskar direkt eller indirekt 
minst 10 procent av röstetalet i det först-
nämnda bolaget – i avräkningen inkluderas 
den skatt som det förstnämnda bolaget skall 
betala i Finland på vinst, av vilken sådan 
dividend utdelas; och 

 
c) Om inkomst, som person med hemvist 

i Kanada förvärvar, enligt bestämmelse i 
avtalet är undantagen från skatt i Kanada, 
får Kanada likväl vid bestämmandet av be-
loppet av skatten på annan inkomst beakta 
den inkomst som undantagits från skatt. 

 
2. Om inte bestämmelserna i finsk lag-

stiftning om undanröjande av internationell 
dubbelbeskattning föranleder annat (vilket 
inte skall påverka den allmänna princip som 
anges här), undanröjs dubbelbeskattning i 
Finland på följande sätt: 

a) Om person med hemvist i Finland för-
värvar inkomst som enligt bestämmelserna i 
detta avtal får beskattas i Kanada, skall Fin-
land, såvida inte bestämmelserna i punkt b) 
föranleder annat, från denna persons finska 
skatt avräkna ett belopp motsvarande den 
kanadensiska skatt som betalats enligt ka-
nadensisk lagstiftning och i överensstäm-
melse med avtalet, beräknad på samma in-
komst som den på vilken den finska skatten 
beräknas. 

 
b) Dividend från bolag med hemvist i 

Kanada till bolag med hemvist i Finland är 
undantagen från finsk skatt, om mottagaren 
direkt behärskar minst 10 procent av röste-
talet i det bolag som betalar dividenden. 

 
c) Om inkomst, som person med hemvist 

i Finland förvärvar, enligt bestämmelse i 
avtalet är undantagen från skatt i Finland, 
får Finland likväl vid bestämmandet av be-
loppet av skatten på denna persons återstå-
ende inkomst beakta den inkomst som un-
dantagits från skatt. 

l'imputation sur l'impôt canadien de l'impôt 
payé dans un territoire en dehors du Canada 
et de toute modification ultérieure de ces 
dispositions qui n'en affecterait pas le 
principe général, lorsqu’une société qui est 
un résident de la Finlande paie un dividende 
à une société qui est un résident du Canada 
et qui contrôle directement ou 
indirectement au moins 10 p. 100 des droits 
de vote de la première société, il sera tenu 
compte, dans le calcul de l'imputation, de 
l'impôt dû en Finlande par la première 
société sur les bénéfices qui servent au 
paiement des dividendes; et 

c) lorsque, conformément à une 
disposition quelconque de la Convention, 
les revenus qu'un résident du Canada reçoit 
sont exemptés d'impôts au Canada, le 
Canada peut néanmoins, pour calculer le 
montant de l'impôt sur d'autres revenus, 
tenir compte des revenus exemptés. 

2. Sous réserve des dispositions de la 
législation finlandaise concernant l’élimina-
tion de la double imposition internationale 
(qui n’affectent pas le principe général), la 
double imposition est évitée en Finlande de 
la façon suivante: 

a) lorsqu'un résident de la Finlande reçoit 
des revenus qui, conformément aux 
dispositions de la présente convention, sont 
imposables au Canada, la Finlande doit, 
sous réserve des dispositions de l’alinéa b), 
déduire de l’impôt finlandais dont ce 
résident est redevable, un montant égal à 
l’impôt canadien payé en vertu de la 
législation canadienne et conformément à la 
présente convention, calculé par rapport au 
même revenu que celui sur lequel l’impôt 
finlandais est calculé; 

b) les dividendes payés par une société 
qui est un résident du Canada à une société 
qui est résident de Finlande et qui contrôle 
directement au moins 10 p. 100 des droits 
de vote de la société qui paie les dividendes 
sont exempts de l’impôt finlandais; 

c) lorsque, conformément à une 
disposition quelconque de la Convention, 
les revenus qu’un résident de la Finlande 
reçoit sont exempts d’impôt en Finlande, la 
Finlande peut néanmoins, pour calculer le 
montant de l’impôt sur le reste des revenus 
de ce résident, tenir compte des revenus 
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3. Vid tillämpningen av denna artikel an-

ses inkomst eller vinst, som person med 
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar 
och som enligt avtalet beskattas i den andra 
avtalsslutande staten, härröra från källa i 
denna andra stat. 

exemptés. 
3. Pour l'application du présent article, les 

bénéfices, revenus ou gains d'un résident 
d'un État contractant qui sont imposables 
dans l'autre État contractant conformément 
à la présente convention sont considérés 
comme provenant de sources situées dans 
cet autre État. 

 
Artikel 22 

Förbud mot diskriminering 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat 
skall inte i den andra avtalsslutande staten 
bli föremål för beskattning eller därmed 
sammanhängande krav som är mer tyngan-
de än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna 
andra stat under samma förhållanden är el-
ler kan bli underkastad. 

2. Beskattningen av fast driftställe, som 
företag i en avtalsslutande stat har i den an-
dra avtalsslutande staten, skall i denna and-
ra stat inte vara mindre fördelaktig än be-
skattningen av företag i denna andra stat, 
som bedriver verksamhet av samma slag. 

3. Bestämmelserna i denna artikel anses 
inte medföra skyldighet för en avtalsslutan-
de 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. 

4. I denna artikel avser uttrycket ”beskatt-
ning” skatter som omfattas av detta avtal. 

Article 22 

Non-discrimination 

1. Les nationaux d'un État contractant ne 
sont soumis dans l'autre État contractant à 
aucune imposition ou obligation y relative, 
qui est plus lourde que celles auxquelles 
sont ou pourront être assujettis les 
nationaux de cet autre État qui se trouvent 
dans la même situation. 

 
2. L'imposition d'un établissement stable 

qu'une entreprise d'un État contractant a 
dans l'autre État contractant n'est pas établie 
dans cet autre État d'une façon moins 
favorable que l'imposition des entreprises 
de cet autre État qui exercent la même 
activité.  

3. Aucune disposition du présent article 
ne peut être interprétée comme obligeant un 
État contractant à accorder aux résidents de 
l'autre État contractant les déductions 
personnelles, abattements et réductions 
d'impôt en fonction de la situation ou des 
charges de famille qu'il accorde à ses 
propres résidents. 

4. Le terme « imposition » désigne dans 
le présent article les impôts visés par la 
présente convention.   

 
Artikel 23 

Förfarandet vid ömsesidig överens-
kommelse 

1. Om en person anser att en avtalsslutan-
de stat eller båda avtalsslutande staterna 
vidtagit åtgärder som för denna person 
medför eller kommer att medföra beskatt-
ning som strider mot bestämmelserna i detta 
avtal, kan denna person, utan att detta på-
verkar persons rätt att använda sig av de 

Article 23 

Procédure amiable 

 
1. Lorsqu'une personne estime que les 

mesures prises par un État contractant ou 
par les deux États contractants entraînent ou 
entraîneront pour elle une imposition non 
conforme aux dispositions de la présente 
convention, elle peut, indépendamment des 
recours prévus par le droit interne de ces 
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rättsmedel som finns i dessa staters interna 
rättsordning, inkomma till den behöriga 
myndigheten i den avtalsslutande stat där 
han har hemvist med en skriftlig ansökan i 
vilken skälen för yrkande på ändring av be-
skattningen anges. Ansökningen bör för att 
den skall kunna tas upp till prövning lämnas 
in inom tre år från den tidpunkt då personen 
i fråga fick vetskap om den åtgärd som ger 
upphov till beskattning som strider mot av-
talet. 

2. Om den behöriga myndighet som avses 
i stycke 1 finner invändningen grundad men 
inte själv kan få till stånd en tillfredsstäl-
lande lösning, skall myndigheten söka av-
göra saken genom ömsesidig överenskom-
melse med den behöriga myndigheten i den 
andra avtalsslutande staten i syfte att undvi-
ka beskattning som strider mot avtalet. 

 
3. En avtalsslutande stat får inte höja be-

skattningsunderlaget för person med hem-
vist i någondera av de avtalsslutande stater-
na genom att medräkna däri inkomster som 
beskattas även i den andra avtalsslutande 
staten, senare än efter sex år från utgången 
av den skatteperiod under vilken inkomsten 
har förvärvats. Detta stycke tillämpas inte i 
fall av bedrägeri, avsiktlig underlåtenhet el-
ler oaktsamhet. 

 
4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig 
överenskommelse söka avgöra svårigheter 
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om 
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. I 
synnerhet kan de behöriga myndigheterna i 
de avtalsslutande staterna överlägga i syfte 
att komma överens om: 

a) samma fördelning av inkomst mellan 
person med hemvist i en avtalsslutande stat 
och dennes fasta driftställe i den andra av-
talsslutande staten; 

 
b) samma fördelning av inkomst mellan 

person med hemvist i en avtalsslutande stat 
och sådan person med intressegemenskap 
med denna som avses i artikel 9. 

5. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna kan överlägga i syfte att 
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte 
regleras i avtalet. 

États, adresser à l'autorité compétente de 
l'État contractant dont elle est un résident, 
une demande écrite et motivée de révision 
de cette imposition. Pour être recevable, 
cette demande doit être présentée dans un 
délai de trois ans à compter de la première 
notification de la mesure qui entraîne une 
imposition non conforme aux dispositions 
de la Convention. 

 
 
2. L'autorité compétente visée au 

paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui 
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même 
en mesure d'y apporter une solution 
satisfaisante, de résoudre le cas par voie 
d'accord amiable avec l'autorité compétente 
de l'autre État contractant, en vue d'éviter 
une imposition non conforme à la 
Convention. 

3. Un État contractant n’augmente pas la 
base imposable d’un résident de l’un ou 
l’autre État contractant en y incluant des 
éléments de revenu qui ont déjà été imposés 
dans l’autre État contractant, après 
l’expiration de six ans à compter de la fin 
de la période imposable au cours de 
laquelle les revenus en cause ont été 
attribués. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas en cas de fraude, d’omission 
volontaire ou de négligence. 

4. Les autorités compétentes des États 
contractants s'efforcent, par voie d'accord 
amiable, de résoudre les difficultés ou de 
dissiper les doutes auxquels peuvent donner 
lieu l'interprétation ou l'application de la 
Convention. En particulier, les autorités 
compétentes des États contractants peuvent 
se consulter en vue de parvenir à un accord: 

a) pour que les bénéfices revenant à un 
résident d'un État contractant et à son 
établissement stable situé dans l’autre État 
contractant soient imputés d'une manière 
identique; 

b) pour que les revenus revenant à un 
résident d'un État contractant et à toute 
personne associée visée à l’article 9 soient 
attribués d'une manière identique. 

5. Les autorités compétentes des États 
contractants peuvent se concerter en vue 
d'éliminer la double imposition dans les cas 
non prévus par la Convention. 
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Artikel 24 

Utbyte av upplysningar 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna skall utbyta sådana upp-
lysningar som är förutsebart väsentliga för 
att tillämpa bestämmelserna i detta avtal el-
ler för förvaltning eller verkställande av de 
avtalsslutande staternas interna lagstiftning 
i fråga om skatter av varje slag och beskaf-
fenhet som påförs för de avtalsslutande sta-
ternas räkning, i den mån beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avta-
let. I fråga om Finland omfattar utbyte av 
upplysningar även skatter som uppbärs för 
dess lokala myndigheters räkning. Utbytet 
av upplysningar begränsas inte av artiklar 1 
och 2. 

 
 
2. Upplysningar som en avtalsslutande 

stat mottagit på grund av stycke 1 skall be-
handlas såsom hemliga på samma sätt som 
upplysningar, som erhållits i dessa staters 
interna rättsordning och får yppas endast för 
personer eller myndigheter (däri inbegripna 
domstolar och förvaltningsorgan) som fast-
ställer, uppbär eller indriver de skatter som 
nämns i stycke 1, eller handlägger åtal eller 
besvär i fråga om dessa skatter, eller uppser 
ovannämnd verksamhet. Dessa personer el-
ler myndigheter skall använda upplysning-
arna endast för sådana ändamål. De får 
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång 
eller i domstolsavgöranden. 

 
 
3. Bestämmelserna i stycken 1 och 2 an-

ses inte medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att: 

 
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker 

från lagstiftning och administrativ praxis i 
denna avtalsslutande stat eller i den andra 
avtalsslutande staten; 

b) lämna upplysningar som inte är till-
gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig 
administrativ praxis i denna avtalsslutande 
stat eller i den andra avtalsslutande staten; 

 
c) lämna upplysningar som skulle röja af-

Article 24 

Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États 
contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour 
appliquer les dispositions de la présente 
convention ou pour l’administration ou 
l’application de la législation interne 
relative aux impôts de toute nature ou 
dénomination perçus pour le compte des 
États contractants dans la mesure où 
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas 
contraire à la Convention. En ce qui 
concerne la Finlande, cet échange de 
renseignements s’applique également aux 
impôts perçus pour le compte des 
collectivités locales. L'échange de 
renseignements n'est pas restreint par les 
articles l et 2.  

2. Les renseignements reçus en vertu du 
paragraphe 1 par un État contractant sont 
tenus secrets de la même manière que les 
renseignements obtenus en application de la 
législation interne de cet État et ne sont 
communiqués qu'aux personnes ou autorités 
(y compris les tribunaux et organes 
administratifs) concernées par 
l'établissement ou le recouvrement des 
impôts, par les procédures concernant ces 
impôts, par les décisions sur les recours 
relatifs aux impôts mentionnés au 
paragraphe 1, ou par la surveillance de 
ceux-ci. Ces personnes ou autorités 
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. 
Elles peuvent révéler ces renseignements au 
cours d'audiences publiques de tribunaux ou 
dans des jugements. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 
ne peuvent en aucun cas être interprétées 
comme imposant à un État contractant 
l'obligation:  

a) de prendre des mesures administratives 
dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l'autre État 
contractant;  

b) de fournir des renseignements qui ne 
pourraient être obtenus sur la base de sa 
législation ou dans le cadre de sa pratique 
administrative normale ou de celles de 
l'autre État contractant;  
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färshemlighet, industri-, handels- eller yr-
keshemlighet eller i näringsverksamhet 
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vil-
kas överlämnande skulle strida mot allmän-
na hänsyn. 

4. Om en avtalsslutande stat ber om upp-
lysningar enligt denna artikel, skall den 
andra avtalsslutande staten använda sina 
medel för informationssökning för att in-
hämta dessa upplysningar, fastän denna an-
dra stat kanske inte behöver dessa upplys-
ningar för sina egna skattemässiga ändamål. 
Skyldigheten enligt bestämmelserna i den 
föregående satsen är underkastad begräns-
ningar i stycke 3, men dessa begränsningar 
kan under inga omständigheter anses berät-
tiga en avtalsslutande stat att vägra att för-
medla upplysningar endast därför att den 
inte har nationellt intresse i fråga om sådana 
upplysningar. 

5. Under inga omständigheter kan be-
stämmelser i stycke 3 anses tillåta att en av-
talsslutande stat vägrar att förmedla upplys-
ningar endast därför att upplysningarna är i 
besittning av en bank, annan penninginrätt-
ning, förmedlare, representant eller god 
man eller därför att upplysningarna berör 
egendomandelar i en person. 

c) de fournir des renseignements qui 
révèleraient un secret commercial, 
industriel ou professionnel ou un procédé 
commercial ou des renseignements dont la 
communication serait contraire à l'ordre 
public. 

 
4. Si des renseignements sont demandés 

par un État contractant conformément à cet 
article, l’autre État contractant utilise les 
pouvoirs dont il dispose pour obtenir les 
renseignements demandés même si cet 
autre État peut ne pas en avoir besoin à ses 
propres fins fiscales. L’obligation qui figure 
dans la phrase précédente est soumise aux 
limitations prévues au paragraphe 3 mais en 
aucun cas ces limitations ne peuvent être 
interprétées comme  permettant à un État 
contractant de refuser de communiquer des 
renseignements uniquement parce que 
ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui 
dans le cadre national.  

5. En aucun cas les dispositions du 
paragraphe 3 ne peuvent être interprétées 
comme permettant à un État contractant de 
refuser de communiquer des 
renseignements uniquement parce que 
ceux-ci sont détenus par une banque, un 
autre établissement financier, un mandataire 
ou une personne agissant en tant qu’agent 
ou fiduciaire ou parce que ces 
renseignements se rattachent au droit de 
propriété d’une personne. 

 
Artikel 25 

Diplomatiska företrädare och konsulära 
tjänstemän 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte 
de privilegier vid beskattningen som enligt 
folkrättens allmänna regler eller bestäm-
melser i särskilda överenskommelser till-
kommer diplomatiska företrädare och kon-
sulära tjänstemän. 

 
2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 

4 anses fysisk person, som är medlem av en 
avtalsslutande stats diplomatiska beskick-
ning, konsulat eller ständiga representation, 
vilken är belägen i den andra avtalsslutande 
staten eller i tredje stat, vid tillämpningen 

Article 25 

Membres des missions diplomatiques et 
postes consulaires 

1. Les dispositions de la présente 
convention ne portent pas atteinte aux 
privilèges fiscaux dont bénéficient les 
membres des missions diplomatiques ou 
des postes consulaires en vertu soit des 
règles générales du droit international, soit 
des dispositions d'accords particuliers. 

2. Nonobstant les dispositions de l’article 
4, la personne physique qui est membre 
d’une mission diplomatique, d’un poste 
consulaire ou d’une délégation permanente 
d’un État contractant qui est situé dans 
l’autre État contractant ou dans un État tiers 
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av avtalet ha hemvist i den sändande staten, 
om han i den sändande staten är underkas-
tad samma skyldigheter i fråga om skatt på 
hela sin inkomst som person med hemvist i 
denna sändande stat. 

 
3. Avtalet tillämpas inte på internationell 

organisation, dess organ eller tjänsteman el-
ler på person som är medlem av tredje stats 
diplomatiska beskickning, konsulat eller 
ständiga representation och som vistas i en 
avtalsslutande stat samt inte i någondera av-
talsslutande staten är underkastad samma 
skyldigheter i fråga om skatt på hela sin in-
komst som person med hemvist där. 

est considérée, aux fins de la Convention, 
comme un résident de l’État accréditant, à 
condition qu’elle soit soumise dans l’État 
accréditant aux mêmes obligations, en 
matière d’impôts sur l’ensemble de son 
revenu, que les résidents de cet État.  

3. La Convention ne s’applique pas aux 
organisations internationales, à leurs 
organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux 
personnes qui sont membres d’une mission 
diplomatique, d’un poste consulaire ou 
d’une délégation permanente d’un État 
tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire 
d’un État contractant et ne sont pas soumis 
dans l’un ou l’autre État contractant aux 
mêmes obligations, en matière d’impôts sur 
l’ensemble de leur revenu, que les résidents 
de ces États. 

 
Artikel 26 

Särskilda bestämmelser 

1. Bestämmelserna i detta avtal anses inte 
på något sätt begränsa sådan skattebefrielse, 
skattenedsättning, sådant avdrag, sådan av-
räkning eller annan lättnad som medges el-
ler framdeles kan komma att medges 

 
a) enligt lagstiftningen i en avtalsslutande 

stat vid bestämmandet av skatt som påförs i 
denna avtalsslutande stat, eller 

b) enligt annat avtal som en avtalsslutan-
de stat ingår. 

2. Bestämmelserna i avtalet anses inte 
hindra en avtalsslutande stat från att beskat-
ta belopp som medräknas i inkomsten för 
person med hemvist i denna stat i fråga om 
sammanslutning (partnership), förmögenhet 
som förvaltas till förmån för annan person 
(trust), bolag eller annan enhet i vilken den-
na person med hemvist i denna stat är del-
aktig. 

3 Avtalet tillämpas inte på sådana bolag, 
förmögenheter som förvaltas till förmån för 
annan person (trust) eller andra enheter med 
hemvist i en avtalsslutande stat som ägs el-
ler kontrolleras, direkt eller indirekt, av en 
eller flera personer som inte har hemvist i 
denna stat och som är verkliga innehavare 
av förmånen i dessa enheter, om beloppet 
av den skatt som denna stat uppbär på in-

Article 26 

Dispositions diverses 

1. Les dispositions de la présente 
convention ne peuvent être interprétées 
comme limitant d'une manière quelconque 
les exonérations, abattements, déductions, 
crédits ou autres allégements qui sont 
accordés (actuellement ou ultérieurement): 

a) par la législation d'un État contractant 
pour la détermination de l'impôt prélevé par 
cet État; 

b) par tout autre entente à laquelle est 
intervenue un État contractant. 

2. Aucune disposition de la présente 
convention ne peut être interprétée comme 
empêchant un État contractant de prélever 
un impôt sur les montants inclus dans le 
revenu d’un résident de cet État à l’égard 
d’une société de personnes, d’une fiducie, 
d’une société ou autre entité dans laquelle 
la personne possède une participation.  

 
3. La Convention ne s'applique pas à une 

société, à une fiducie ou à une autre entité 
qui est un résident d'un État contractant et 
dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont 
pas des résidents de cet État, sont les 
bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, 
directement ou indirectement, par de telles 
personnes, si le montant de l'impôt exigé 
par cet État sur le revenu ou le capital de la 
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komst eller förmögenhet av dessa bolag, 
förmögenheter som förvaltas till förmån för 
annan person (trust) eller andra enheter (ef-
ter det att alla avdrag eller kompensationer 
av skattepliktigt belopp däri inbegripen 
återbäring, ersättning, bidrag, avräkning el-
ler lättnad till dessa bolag, förmögenheter 
som förvaltas till förmån för annan person 
eller andra enheter eller några andra perso-
ner har beaktats) är väsentligt lägre än det 
belopp som denna stat skulle uppbära, om 
alla aktier av bolags aktiestock eller alla 
andelar i förmögenheter som förvaltas till 
förmån för annan person (trust) eller andra 
enheter ägdes av en eller flera fysiska per-
soner som är verkliga innehavare av förmån 
och som har hemvist i denna stat. 

4. Utan hinder av bestämmelserna i avta-
let beskattas underhållsbidrag och annan li-
knande utbetalning, som härrör från en av-
talsslutande stat och som betalas till person 
med hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, endast i denna andra stat om mottaga-
ren är skyldig att där erlägga skatt på bidra-
get eller utbetalningen i fråga, men det be-
skattningsbara beloppet i denna andra stat 
skall inte överstiga det belopp som skulle 
beskattas i den förstnämnda staten om mot-
tagaren hade hemvist där. 

5. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna kan träda i direkt förbin-
delse med varandra i syfte att tillämpa avta-
let. 

6 Vid tillämpningen av stycke 3 av artikel 
XXII (Konsultation) i Allmänna Tjänste-
handelsavtalet, är de avtalsslutande staterna 
eniga om att utan hinder av nämnda stycke, 
skall en tvist mellan staterna angående frå-
gan om en åtgärd faller under tillämpnings-
området för avtalet eller inte och som kan 
hänskjutas till Tjänstehandelsrådet i enlig-
het med nämnda stycke, tvisten så hänskju-
tas endast om båda avtalsslutande staterna 
samtycker därtill. Frågor om tolkningen av 
denna punkt skall avgöras med tillämpning 
av artikel 23 stycke 4 eller, om sådant avgö-
rande inte kan träffas, enligt annat förfaran-
de som båda avtalsslutande staterna kom-
mer överens om. 

7 Premier, som en fysisk person med 
hemvist i en avtalsslutande stat betalar eller 
som betalas för denna person för ett år, på 

société, de la fiducie ou de l’autre entité 
(compte tenu de toute réduction ou 
compensation du montant d’impôt effectuée 
de quelque façon que ce soit, y compris par 
remboursement, contribution, crédit ou 
déduction accordé à la société, fiducie ou 
autre entité ou à toute autre personne) est 
largement inférieur au montant qui serait 
exigé par cet État si une ou plusieurs 
personnes physiques, résidents de cet État, 
étaient les bénéficiaires effectifs de toutes 
les actions du capital-actions de la société 
ou de toutes les participations dans la 
fiducie ou l’autre entité, selon le cas. 

 
 
 
4. Nonobstant toute disposition de la 

Convention, les pensions alimentaires et 
autres paiements semblables provenant d'un 
État contractant et payés à un résident de 
l’autre État contractant qui y est assujetti à 
l’impôt à raison desdits revenus, ne sont 
imposables que dans cet autre État mais le 
montant imposable dans cet autre État ne 
doit pas excéder le montant qui serait 
imposable dans le premier État contractant 
si le bénéficiaire y résidait. 

 
5. Les autorités compétentes des États 

contractants peuvent communiquer 
directement entre elles aux fins de 
l’application de la Convention. 

6. Au sens du paragraphe 3 de l'article 
XXII (Consultation) de l'Accord général sur 
le commerce des services, les États 
contractants conviennent que, nonobstant ce 
paragraphe, tout différend entre eux sur la 
question de savoir si une mesure relève de 
la présente convention ne peut être porté 
devant le Conseil sur le commerce des 
services, tel que prévu par ce paragraphe, 
qu'avec le consentement des deux États 
contractants. Tout doute au sujet de 
l'interprétation du présent paragraphe est 
résolu en vertu du paragraphe 4 de l'article 
23 ou, en l'absence d'un accord selon cette 
procédure, en vertu de toute autre procédure 
acceptée par les deux États contractants.  

7. Les contributions pour l’année à 
l’égard de services rendus au cours de cette 
année payées par une personne physique ou 
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grund av tjänst utförd under detta år, till en 
pensionsordning som erkänns i beskattning-
en i den andra avtalsslutande staten, skall, 
under en tidsperiod som sammanlagt inte 
överstiger 48 månader, behandlas likadant i 
beskattningen i den förstnämnda staten som 
en premie betald till en pensionsordning 
som erkänns i beskattningen i denna först-
nämnda stat, om 

 
 
 
a) denna fysiska person regelbundet beta-

lade premier till pensionsordningen i en 
tidsperiod som slutade omedelbart innan 
denna fysiska person blev person med hem-
vist i den förstnämnda staten; och 

b) pensionsordningen är godkänd av den 
behöriga myndigheten i den förstnämnda 
staten som allmänt motsvarande en pen-
sionsordning som är erkänns i beskattning-
en av denna stat. 

Vid tillämpningen av detta stycke inbe-
griper ”pensionsordning” pensionsordning 
som har upprättats i avtalsslutande statens 
socialskyddsystem. 

pour le compte d’une personne physique 
qui est un résident de l’un des États 
contractants, à un régime de pension qui est 
reconnu aux fins d’imposition dans l’autre 
État contractant sont, pendant une période 
n’excédant pas au total 48 mois, 
considérées aux fins d’imposition dans le 
premier État de la même manière que les 
contributions payées à un régime de 
pension qui est reconnu aux fins 
d’imposition dans le premier État, pourvu 
que: 

a) cette personne physique ait contribué 
d’une façon régulière au régime de pension 
pendant une période se terminant 
immédiatement avant qu’elle ne devienne 
un résident du premier État; et 

b) l’autorité compétente du premier État 
convienne que le régime de pension 
correspond généralement à un régime de 
pension reconnu aux fins d’imposition par 
cet État. 

Aux fins du présent paragraphe, « régime 
de pension » comprend un régime de 
pension crée en vertu du système de 
sécurité sociale dans un État Contractant. 

 
 

Artikel 27 

Ikraftträdande 

1. De avtalsslutande staternas regeringar 
meddelar varandra att de konstitutionella 
förutsättningarna för ikraftträdandet av det-
ta avtal uppfyllts. 

 
2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter 

dagen för det senare av de meddelanden 
som avses i stycke 1 och dess bestämmelser 
tillämpas: 

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

källan, på belopp som den 1 januari det ka-
lenderår under vilket det senare av de med-
delanden som avses i stycke 1 inträder eller 
senare betalas till eller tillgodoförs personer 
som inte har hemvist i Kanada; och 

2) i fråga om annan kanadensisk skatt, för 
skatteår som börjar den 1 januari det kalen-
derår under vilket det senare av de medde-

Article 27 

Entrée en vigueur 

1. Les gouvernements des États 
contractants se notifieront que les mesures 
constitutionnelles requises pour l’entrée en 
vigueur de la présente Convention ont été 
remplies. 

2. La Convention entre en vigueur le 
trentième jour suivant la date de la dernière 
des notifications mentionnées au 
paragraphe 1 et ses dispositions sont 
applicables:  

a) au Canada: 
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source 

sur des montants payés à des non-résidents, 
ou portés à leur crédit, le 1er janvier de 
l’année civile au cours de laquelle la 
dernière des notifications mentionnées au 
paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et 

(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute 
année d’imposition commençant le 1er 
janvier de l’année civile au cours de 
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landen som avses i stycke 1 inträder eller 
senare. 

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

källan, på inkomst som förvärvas den 1 ja-
nuari det kalenderår under vilket det senare 
av de meddelanden som avses i stycke 1 in-
träder eller senare; och 

2) i fråga om övriga skatter på inkomst, 
på skatter som bestäms för skatteår som 
börjar den 1 januari det kalenderår under 
vilket det senare av de meddelanden som 
avses i stycke 1 inträder eller senare. 

 
3. Bestämmelserna i avtalet mellan Fin-

land och Kanada för att undvika dubbelbe-
skattning och förhindra kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst, som 
undertecknats i Helsingfors den 28 maj 
1990 (nedan ”1990 års avtal), upphör att 
vara tillämpligt beträffande skatter på vilka 
detta avtal tillämpas enligt bestämmelserna 
i stycke 2. 

 
4. 1990 års avtal upphör att gälla vid den 

sista tidpunkt då det enligt föregående be-
stämmelser i denna artikel är tillämpligt. 

laquelle la dernière des notifications 
mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou 
après cette date. 

a) en Finlande:  
(i) à l’égard des impôts retenus à la 

source, sur les revenus gagnés le 1er janvier 
de l’année civile au cours de laquelle la 
dernière des notifications mentionnées au 
paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et 

(ii) à l’égard des autres impôts sur le 
revenu, aux impôts dus pour toute année 
d’imposition commençant le 1er janvier de 
l’année civile au cours de laquelle la 
dernière des notifications mentionnées au 
paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date. 

3. Les dispositions de la Convention entre 
le Canada et la Finlande tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, 
signée à Helsinki le 28 mai 1990, (appelée 
ci-après « Convention de 1990 ») cesseront 
d’avoir effet à l’égard des impôts pour 
lesquels la Convention s’applique 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2. 

4. La Convention de 1990 est abrogée à 
compter de la date à laquelle elle aura effet 
pour la dernière fois conformément aux 
dispositions du présent article. 

 
Artikel 28 

Upphörande 

Detta avtal förblir i kraft till dess det upp-
sägs av en avtalsslutande stat. Vardera av-
talsslutande staten kan, då fem år förflutit 
från dagen för ikraftträdandet av avtalet, på 
diplomatisk väg uppsäga avtalet genom un-
derrättelse senast sex månader före utgång-
en av ett kalenderår. I händelse av sådan 
uppsägning upphör avtalet att vara tillämp-
ligt: 

 
 
a) i Kanada: 
1) i fråga om skatt som innehålls vid käl-

lan, på belopp som den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det då upp-
sägningen skedde eller senare betalas till el-
ler tillgodoförs person som inte har hemvist 
i Kanada; och 

Article 28 

Dénonciation 

1. La présente convention demeurera en 
vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée 
par un des États contractants. Chacun des 
États contractants pourra dénoncer la 
Convention, par la voie diplomatique, en 
donnant un avis de dénonciation au moins 
six mois avant la fin de toute année civile 
après l’écoulement d'une période de 5 ans à 
partir de la date d’entrée en vigueur de la 
Convention. Dans ce cas, la Convention 
cessera d’être applicable: 

a) au Canada:  
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source 

sur les montants payés à des non-résidents 
ou portés à leur crédit le 1er janvier de 
l’année civile qui suit immédiatement celle 
où l’avis est donné ou après cette date et 
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2) i fråga om annan kanadensisk skatt, för 
skatteår som börjar den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det då upp-
sägningen skedde eller senare; 

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

källan, på inkomst som förvärvas den 1 ja-
nuari det kalenderår som följer närmast ef-
ter det då uppsägningen skedde eller senare; 
och 

2) i fråga om övriga skatter på inkomst, 
på skatter som bestäms för skatteår som 
börjar den 1 januari det kalenderår som föl-
jer närmast efter det då uppsägningen sked-
de eller senare. 

(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, 
pour toute année d’imposition commençant 
le 1er janvier de l’année civile qui suit 
immédiatement celle où l’avis est donné ou 
après cette date; 

b) en Finlande: 
(i) à l’égard des impôts retenus à la 

source, sur les revenus gagnés le 1er janvier 
de l’année civile qui suit immédiatement 
celle ou l’avis est donné ou après cette date; 
et 

(ii) à l’égard des autres impôts sur le 
revenu, aux impôts dus pour toute année 
d’imposition commençant le 1er janvier de 
l’année civile qui suit immédiatement celle 
où l’avis est donné ou après cette date. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta avtal. 

 
Som skedde i Helsingfors den   

2006 i två exemplar på finska, svenska, 
engelska och franska språken, varvid varje 
text har lika vitsord. 
 
 
 
För Finlands regering: 
 
 
 
För Kanadas regering: 

En foi de quoi les soussignés, dûment 
autorisés à cet effet, ont signé la présente 
convention.  

 
Fait en double exemplaire à Helsinki, le  

jour de                              2006, en langues 
finlandaise, suédoise, anglaise et française, 
chaque version faisant également foi.  
 
 
 
Pour le Gouvernement de la Finlande: 
 
 
 
Pour le Gouvernement du Canada: 

 
 


