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L a g

Nr 109

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med
Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i protokollet

om ändring av avtalet

Given i Helsingfors den 25 november 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Helsingfors den 4 maj
1996 mellan Republiken Finlands regering
och Ryska federationens regering ingångna
avtalet för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och det i
Helsingfors den 14 april 2000 ingångna
protokollet om ändring av avtalet mellan
Republiken Finlands regering och Ryska
federationens regering för att undvika dub-

belbeskattning beträffande skatter på inkomst
gäller som lag sådana Finland har förbundit
sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes

RP 84/2000
FiUB 27/2002
RSv 180/2002
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(Finlands författningssamlings nr 1039/2002)

Republikens presidents förordning

Nr 110

om ikraftträdande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och av protokollet om ändring av avtalet

Given i Helsingfors den 3 december 2002

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för
handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors den 4 maj 1996 ingångna

avtalet mellan Republiken Finlands regering
och Ryska federationens regering för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skat-
ter på inkomst och det i Helsingfors den
14 april 2000 ingångna protokollet om änd-
ring av avtalet mellan Republiken Finlands
regering och Ryska federationens regering för
att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst, som godkänts av riksda-
gen den 22 november 2002 och godkänts av
republikens president den 25 november 2002
samt beträffande vilka noterna för deras
godkännande utväxlats den 29 november
2002, träder i kraft sådant att avtalet träder i
kraft den 14 december 2002 och protokollet
den 29 december 2002 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen den 25 november 2002 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i avtalet med
Ryssland för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och i proto-
kollet om ändring av avtalet (979/2002), som
även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall
till, träder i kraft den 14 december 2002.

3 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft såsom
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 14

december 2002.

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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(Översättning)

AVTAL

mellan Republiken Finlands regering och
Ryska federationens regering för att und-
vika dubbelbeskattning beträffande skat-

ter på inkomst

Republiken Finlands regering och Ryska
federationens regering,

som önskar ingå ett avtal för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på in-
komst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

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

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på
inkomst som påförs i en avtalsslutande stat,
oberoende av för vilka myndigheters räkning
eller av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla
skatter som utgår på inkomst i dess helhet
eller på delar av inkomst, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom.

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

a) i Ryssland:
1) skatten på inkomst för företag och

organisationer; och
2) inkomstskatten för fysiska personer;
(nedan ’’rysk’’ skatt);
b) i Finland:
1) de statliga inkomstskatterna;
2) inkomstskatten för samfund;
3) kommunalskatten;
4) kyrkoskatten;
5) källskatten på ränteinkomst; och

RODLAYFNIF

mfget Pqacisfl¸rscom Uinlflnerkoi
Qfrptbliki Pqacisfl¸rscom Qorrijrkoi
Ufefqawii ob ihbfganii ecojnodo nalodoo-
blogfnifl c osnoyfnii nalodoc na eovoe˚

Pqacisfl¸rsco Uinlflnerkoj Qfrptbliki
i Pqacisfl¸rsco Qorrijrkoj Ufefqawii,

gflafl hakl˛xis¸ Rodlayfnif ob ihbf-
ganii ecojnodo nalodooblogfnifl c osnoyf-
nii nalodoc na eovoe˚,

rodlarilir¸ o nigfrlfet˛zfm:

Rsas¸fl 1

Liwa, k kosoq˚m pqimfnflfsrfl Rodlayfnif

Narsoflzff Rodlayfnif pqimfnflfsrfl k li-
wam, kosoq˚f flclfl˛srfl qfhiefnsami oenodo
ili oboiv Eodocaqica˛zivra Dorteaqrsc.

Rsas¸fl 2

Nalodi, na kosoq˚f qarpqorsqanflfsrfl

Rodlayfnif

1. Narsoflzff Rodlayfnif qarpqors-
qanflfsrfl na nalodi r eovoeoc, chimafm˚f c
Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, nfhacirimo
os imfni kakodo oqdana clarsi oni chima˛srfl
ili rporoba iv chimanifl.

2. K nalodam na eovoe˚ osnorflsrfl crf na-
lodi, chimafm˚f r obzfj rtmm˚ eovoea ili r
osefl¸n˚v ˝lfmfnsoc eovoea, ckl˛xafl eovoe
os osxtgefnifl ecigimodo ili nfecigimodo
imtzfrsca.

3. Rtzfrsct˛zimi nalodami, k kosoq˚m
pqimfnflfsrfl narsoflzff Rodlayfnif,
flclfl˛srfl rlfet˛yif nalodi:

a) c Qorrii:
(I) nalod na pqib˚l¸ pqfepqiflsij i oq-

danihawij; i
(II) poeoxoen˚j nalod c uihixfrkiv liw;
(ealff imfntfm˚f ’’Qorrijckif nalodi’’)
b) c Uinlflneii:
(I) dorteaqrscfnn˚f poeoxoen˚f nalodi;
(II) koqpoqasicn˚j poeoxoen˚j nalod;
(III) kommtnal¸n˚j nalod;
(IV) wfqkocn˚j nalod;
(V) nalod na pqowfns˚, chimafm˚j t irsox-
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6) källskatten för begränsat skattskyldig;

(nedan ’’finsk skatt’’).
4. 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
utgående skatterna. De behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall med-
dela varandra de betydelsefulla ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

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

a) ’’Ryssland’’ åsyftar, då det används i
geografisk bemärkelse, Ryska federationen-
Rysslands territorium, häri inbegripet dess
inre vatten och territorialhav, luftrummet
ovanför dessa samt kontinentalsockeln och
den ekonomiska zonen där Ryska federatio-
nen-Ryssland i överensstämmelse med fede-
rationens lagstiftning och folkrätten har su-
veräna rättigheter och utövar jurisdiktion;
uttrycken ’’Ryssland’’ och ’’Ryska federa-
tionen’’ har samma betydelse;

b) ’’Finland’’ åsyftar Republiken Finland
och åsyftar, då det används i geografisk
bemärkelse, Republiken Finlands territorium
och de till Republiken Finlands territorial-
vatten gränsande områden, inom vilka Fin-
land enligt finsk lagstiftning och i överens-
stämmelse med folkrätten äger utöva sina
rättigheter med avseende på utforskning och
utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen
eller i dess underlag samt i vattnen därpå;

c) ’’en avtalsslutande stat’’ och ’’den andra
avtalsslutande staten’’ åsyftar Ryssland eller
Finland, alltefter som sammanhanget kräver;

d) ’’person’’ inbegriper fysisk person,
bolag och annan sammanslutning;

nika;
(VI) nalod na eovoe˚ nfqfhiefnsoc, chi-

mafm˚j t irsoxnika
(ealff imfntfm˚f ’’Uinrkif nalodi’’).
4. Narsoflzff Rodlayfnif btefs

pqimfnfls¸rfl sakgf k l˛b˚m poeobn˚m ili
po rtzfrsct analodixn˚m nalodam, kosoq˚f
btets ccoeis¸rfl porlf eas˚ poepiranifl nar-
soflzfdo Rodlayfnifl c eopolnfnif ili
cmfrso rtzfrsct˛ziv nalodoc.
Kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛zivrfl
Dorteaqrsc btets tcfeomlfls¸ eqtd eqtda o
l˛b˚v rtzfrscfnn˚v ihmfnfniflv c iv
rooscfsrsct˛ziv nalodoc˚v hakonav.

Rsas¸fl 3

Obzif opqfeflfnifl

1. Elfl wflfj narsoflzfdo Rodlayfnifl, frli
ih konsfkrsa nf c˚sfkafs inof:

a) sfqmin ’’Qorrifl’’ pqi irpol¸hocanii c
dfodqauixfrkom rm˚rlf ohnaxafs sfqqiso-
qio Qorrijrkoj Ufefqawii -Qorrii, ckl˛xafl
ff cntsqfnnif coe˚ i sfqqisoqial¸nof moqf,
cohetynof pqorsqanrsco nae nimi, a sakgf
konsinfnsal¸n˚j yfl¸u i irkl˛xisfl¸nt˛
˝konomixfrkt˛ hont, def Qorrijrkafl Ufef-
qawifl - Qorrifl oblaeafs rtcfqfnn˚mi pqaca-
mi i ortzfrsclflfs ˛qireikwi˛ c rooscfsrs-
cii r ufefqal¸n˚m hakonoeasfl¸rscom i noq-
mami mfgetnaqoenodo pqaca; sfqmin˚ ’’Qor-
rifl’’ i ’’Qorrijrkafl Ufefqawifl’’ qacnoh-
naxn˚;

b) sfqmin ’’Uinlflneifl’’ ohnaxafs Uinlfl-
nerkt˛ Qfrptblikt i pqi irpol¸hocanii c
dfodqauixfrkom rm˚rlf ohnaxafs sfqqiso-
qio Uinlflnerkoj Qfrptbliki i l˛boj qajon,
pqilfda˛zij k sfqqisoqial¸n˚m coeam
Uinlflnerkoj Qfrptbliki, c kosoqom c
rooscfsrscii r uinrkim hakonoeasfl¸rscom
i noqmami mfgetnaqoenodo pqaca Uinlfl-
neifl mogfs ortgfrsclfls¸ rcoi pqaca po
qahcfekf i irpol¸hocani˛ pqiqoen˚v
qfrtqroc moqrkodo ena, fdo nfeq i akcasoqii
nae nim;

r) sfqmin ’’oeno Eodocaqica˛zffrfl Dor-
teaqrsco’’ i ’’eqtdof Eodocaqica˛zffrfl Dor-
teaqrsco’’ ohnaxa˛s, c hacirimorsi os
konsfkrsa, Qorri˛ ili Uinlflnei˛;

d) sfqmin ’’liwo’’ ckl˛xafs uihixfrkof
liwo, kompani˛ i l˛bof eqtdof ob˙feinfnif
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e) ’’bolag’’ åsyftar juridisk person eller
annan som vid beskattningen behandlas så-
som juridisk person;

f) ’’internationell trafik’’ åsyftar transport
som bedrivs av en person med hemvist i en
avtalsslutande stat, utom då transporten sker
uteslutande mellan platser i den andra av-
talsslutande staten;

g) ’’behörig myndighet’’ åsyftar:

1) i Ryssland finansministeriet eller dess
befullmäktigade ombud;

2) i Finland finansministeriet, dess befull-
mäktigade ombud eller den myndighet som
finansministeriet förordnar att vara behörig
myndighet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar
avtalet anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i
fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket ’’person med hemvist i en avtals-
slutande stat’’ person som enligt lagstift-
ningen i denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats för re-
gistrering eller annan liknande omständighet.
Uttrycket inbegriper inte person som är
skattskyldig i denna stat endast för inkomst
från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke
1 fysisk person har hemvist i båda avtals-
slutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han
har en bostad som stadigvarande står till hans

liw;
f) sfqmin ’’kompanifl’’ ohnaxafs l˛bof koq-

poqasicnof ob˙feinfnif ili l˛bof obqaho-
canif, kosoqof elfl nalodoc˚v wflfj qarrmas-
qicafsrfl kak koqpoqasicnof ob˙feinfnif;

f) sfqmin ’’mfgetnaqoenafl pfqfcohka’’ oh-
naxafs l˛bt˛ pfqfcohkt, ortzfrsclflfmt˛
qfhiefnsom oenodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca, ha irkl˛xfnifm rltxafc, kodea
pfqfcohka ortzfrsclflfsrfl irkl˛xisfl¸no
mfget ptnksami c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf;

g) sfqmin ’’kompfsfnsn˚j oqdan’’ ohna-
xafs:

(i) c Qorrii - Minirsfqrsco uinanroc Qor-
rijrkoj Ufefqawii ili tpolnomoxfnnodo im
pqfersacisflfl;

(ii) c Uinlflneii - Minirsfqrsco uinanroc,
fdo tpolnomoxfnnodo pqfersacisflfl ili oq-
dan, nahnaxafm˚j Minirsfqrscom uinanroc
c kaxfrscf kompfsfnsnodo oqdana.

2. Pqi pqimfnfnii narsoflzfdo Rodlayf-
nifl Eodocaqica˛zimrfl Dorteaqrscom l˛boj
sfqmin, nf opqfeflfnn˚j c Rodlayfnii,
imffs so hnaxfnif, kosoqof pqieafsrfl fmt
hakonoeasfl¸rscom ˝sodo Dorteaqrsca c os-
noyfnii nalodoc, na kosoq˚f qarpqors-
qanflfsrfl narsoflzff Rodlayfnif, frli ih
konsfkrsa nf c˚sfkafs inof.

Rsas¸fl 4

Porsoflnnof mfrsopqfb˚canif

1. Elfl wflfj narsoflzfdo Rodlayfnifl
sfqmin ’’qfhiefns Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca’’ ohnaxafs l˛bof liwo, kosoqof po
hakonoeasfl¸rsct ˝sodo Dorteaqrsca poelf-
gis c nfm nalodooblogfni˛ na ornocanii fdo
mfrsogisfl¸rsca, porsoflnnodo mfrsopqfb-
˚canifl, mfrsa qfdirsqawii ili l˛bodo eqt-
dodo analodixnodo kqisfqifl. Hsos sfqmin nf
ckl˛xafs l˛bof liwo, kosoqof poelfgis na-
lodooblogfni˛ c ˝som Dorteaqrscf sol¸ko c
osnoyfnii eovoeoc, poltxfnn˚v ih irsoxni-
koc c ˝som Dorteaqrscf.

2. C rltxaf, kodea c rooscfsrscii r po-
logfniflmi ptnksa 1 uihixfrkof liwo
flclflfsrfl qfhiefnsom oboiv Eodocaqica˛-
zivrfl Dorteaqrsc, fdo rsastr opqfeflflfsrfl
rlfet˛zim obqahom:

a) ono rxisafsrfl qfhiefnsom sodo Dor-
teaqrsca, c kosoqom ono qarpoladafs por-
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förfogande; om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

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

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

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

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

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket ’’fast driftställe’’ en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken verk-
samheten för en person med hemvist i en
avtalsslutande stat helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ’’fast driftställe’’ innefattar
särskilt:

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

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

soflnn˚m gil¸fm; frli ono qarpoladafs por-
soflnn˚m gil¸fm c oboiv Dorteaqrscav, ono
rxisafsrfl qfhiefnsom sodo Dorteaqrsca, c
kosoqom ono imffs naibolff sfrn˚f lixn˚f i
˝konomixfrkif rcflhi (wfnsq gihnfnn˚v
insfqfroc);

b) frli Dorteaqrsco, c kosoqom ono imffs
wfnsq gihnfnn˚v insfqfroc, nf mogfs b˚s¸
opqfeflfno, ili frli ono nf qarpoladafs
porsoflnn˚m gil¸fm ni c oenom ih Dor-
teaqrsc, ono rxisafsrfl qfhiefnsom sodo Dor-
teaqrsca, c kosoqom ono ob˚xno pqogicafs;

r) frli ono ob˚xno pqogicafs c oboiv
Dorteaqrscav ili frli ono ob˚xno nf pqo-
gicafs ni c oenom ih niv, ono rxisafsrfl
qfhiefnsom sodo Dorteaqrsca, dqageaninom
kosoqodo ono flclflfsrfl;

d) frli kageof ih Dorteaqrsc qarrmasqi-
cafs fdo c kaxfrscf rcofdo dqageanina ili
frli ni oeno ih Eodocaqica˛zivrfl Dor-
teaqrsc nf rxisafs fdo sakoc˚m,
kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛zivrfl
Dorteaqrsc qfya˛s ˝sos copqor po chaim-
nomt rodlari˛.

3. Frli c rooscfsrscii r pologfniflmi
ptnksa 1 liwo, nf flclfl˛zffrfl uihixfrkim
liwom, flclflfsrfl qfhiefnsom oboiv Eodoca-
qica˛zivrfl Dorteaqrsc, kompfsfnsn˚f oq-
dan˚ Eodocaqica˛zivrfl Dorteaqrsc
tqfdtliqt˛s copqor po chaimnomt rodlari˛
i opqfeflfls poqfleok pqimfnfnifl Rodlayf-
nifl k sakomt liwt.

Rsas¸fl 5

Porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco

1. Elfl wflfj narsoflzfdo Rodlayfnifl
sfqmin ’’porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco’’ oh-
naxafs porsoflnnof mfrso efflsfl¸norsi,
xfqfh kosoqof qfhiefns Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca polnors¸˛ ili xarsixno
ortzfrsclflfs rco˛ pqfepqinimasfl¸rkt˛
efflsfl¸nors¸.

2. Sfqmin ’’porsoflnnof pqfersacisfl¸r-
sco’’, c xarsnorsi, ckl˛xafs:

a) mfrso tpqaclfnifl;
b) oseflfnif;
c) konsoqt;
d) uabqikt;
f) marsfqrkt˛; i
f) yavst, nfusflnt˛ ili dahoct˛ rkca-

gint, kaq¸fq ili l˛bof eqtdof mfrso eob˚xi
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3. Plats för byggnads-, anläggnings-, sam-
mansättnings- eller installationsverksamhet
eller övervakningsverksamhet i samband där-
med utgör fast driftställe endast om verk-
samheten pågår under en tidsperiod som
överstiger tolv månader. Användningen av
installation eller borrplattform eller skepp för
att utforska eller utnyttja naturtillgångar utgör
fast driftställe endast om användningen pågår
under en tidsperiod som överstiger sex
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel anses nedan angivna verk-
samheter som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat bedriver i den andra
avtalsslutande staten inte bedrivna från ett fast
driftställe i denna andra stat:

a) användningen av anordningar uteslutan-
de för lagring, utställning eller utlämnande av
personen tillhöriga varor;

b) innehavet av ett personen tillhörigt
varulager uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande;

c) innehavet av ett personen tillhörigt
varulager uteslutande för bearbetning eller
förädling genom annan persons försorg;

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

e) innehavet av stadigvarande plats för
affärsverksamhet uteslutande för att för per-
sonen bedriva annan verksamhet av förbere-
dande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för
affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i punkterna
a)—e), under förutsättning att hela den
verksamhet som bedrivs från den stadigva-
rande platsen för affärsverksamhet på grund
av denna kombination är av förberedande
eller biträdande art.

pqiqoen˚v qfrtqroc.
3. Rsqoisfl¸nafl plozaeka ili

rsqoisfl¸n˚j, monsagn˚j ili rboqoxn˚j
ob˙fks ili efflsfl¸nors¸ po sfvnixfrkomt
naehoqt, rcflhannafl r nimi, obqaht˛s por-
soflnnof pqfersacisfl¸rsco sol¸ko c som
rltxaf, kodea sakafl plozaeka, ob˙fks ili
efflsfl¸nors¸ ortzfrsclfl˛srfl bolff ecfna-
ewasi mfrflwfc. Irpol¸hocanif trsanocki
ili btqocoj trsanocki, ili rtena elfl qahc-
feki ili qahqaboski pqiqoen˚v qfrtqroc
obqahtfs porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco sol-
¸ko, frli oni irpol¸ht˛srfl c sfxfnif pfqio-
ea bolff ecfnaewasi mfrflwfc.

4. Nfrmosqfl na pqfe˚etzif pologfnifl
narsoflzfj rsas¸i, rlfet˛zif cie˚ efflsfl-
¸norsi, ortzfrsclflfm˚f liwom, kosoqof
flclflfsrfl qfhiefnsom oenodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf, nf qarrmasqica˛srfl
kak ortzfrsclflfm˚f xfqfh porsoflnnof
pqfersacisfl¸rsco c ˝som eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf:

a) irpol¸hocanif rooqtgfnij irkl˛xisf-
l¸no elfl wflfj vqanfnifl, efmonrsqawii ili
porsacki socaqoc ili iheflij, pqinaelf-
gayiv hsomt liwt;

b) roefqganif hapara socaqoc ili ihe-
flij, pqinaelfgaziv ˝somt liwt, irkl-
˛xisfl¸no elfl wflfj vqanfnifl, efmonrsqa-
wii ili porsacki;

r) roefqganif hapara socaqoc ili ihe-
flij; pqinaelfgaziv ˝somt liwt, irkl-
˛xisfl¸no elfl wflfj pfqfqaboski eqtdim
liwom;

d) roefqganif porsoflnnodo mfrsa efflsfl-
¸norsi irkl˛xisfl¸no elfl wflfj haktpki
socaqoc ili iheflij ili elfl rboqa inuoq-
mawii elfl ˝sodo liwa;

f) roefqganif porsoflnnodo mfrsa efflsfl-
¸norsi irkl˛xisfl¸no elfl wflfj
ortzfrsclfnifl l˛boj eqtdoj efflsfl¸norsi
poedosocisfl¸nodo ili crpomodasfl¸nodo va-
qaksfqa c insfqfrav ˝sodo liwa;

f) roefqganif porsoflnnodo mfrsa efflsfl-
¸norsi irkl˛xisfl¸no elfl ortzfrsclfnifl
l˛boj kombinawii cieoc efflsfl¸norsi,
tpomflnts˚v c poeptnksav a)—f), pqi trlo-
cii, xso rocoktpnafl efflsfl¸nors¸ porsofln-
nodo mfrsa efflsfl¸norsi, cohnikyafl c
qfhtl¸sasf sakoj kombinawii, imffs poe-
dosocisfl¸n˚j ili crpomodasfl¸n˚j va-
qaksfq.
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5. Om person, som inte är sådan oberoende
representant på vilken stycke 6 tillämpas, är
verksam för en annan person samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt
använder fullmakt att sluta avtal i denna andra
persons namn, anses denna andra person
— utan hinder av bestämmelserna i styckena
1 och 2 — ha fast driftställe i denna stat i
fråga om varje verksamhet som denna andra
person bedriver för den förstnämnda perso-
nen. 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 stadigvarande
plats för affärsverksamhet — inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestämmelserna
i nämnda stycke.

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

7. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig att
någotdera bolaget utgör fast driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

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

5. Nfrmosqfl na pologfnifl ptnksoc 1 i 2,
frli liwo — inof, xfm adfns r nfhacirim˚m
rsastrom, k kosoqomt pqimfnflfsrfl ptnks 6,
ortzfrsclflfs efflsfl¸nors¸ os imfni eqtdo-
do liwa i imffs polnomoxifl hakl˛xas¸ kons-
qaks˚ c Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf os
imfni ˝sodo eqtdodo liwa i ob˚xno ir-
pol¸htfs ˝si polnomoxifl, so rxisafsrfl, xso
˝so eqtdof liwo imffs porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco c ˝som Dorteaqrscf c osnoyfnii
l˛boj efflsfl¸norsi, kosoqt˛ ˝so eqtdof li-
wo ortzfrsclflfs elfl pfqcodo tpomflntsodo
liwa, ha irkl˛xfnifm rltxafc, kodea efflsfl-
¸nors¸ sakodo liwa oqdanixicafsrfl cieami
efflsfl¸norsi, tpomflnts˚mi c ptnksf 4, ko-
soq˚f frli i ortzfrsclfl˛srfl xfqfh porsofln-
nof mfrsa efflsfl¸norsi, nf obqaht˛s por-
soflnnodo pqfersacisfl¸rsca c rooscfsrscii
r pologfniflmi ˝sodo ptnksa.

6. Rxisafsrfl, xso liwo nf imffs porsofln-
nodo pqfersacisfl¸rsca c Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf sol¸ko c rilt sodo, xso
ono ortzfrsclflfs c hsom Dorteaqrscf pqfep-
qinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ xfqfh bqokf-
qa, komirrionfqa ili l˛bodo eqtdodo adfnsa
r nfhacirim˚m rsastrom, pqi trlocii, xso
sakif bqokfq, komirrionfq ili adfns
efjrsct˛s c qamkav rcofj ob˚xnoj efflsfl-
¸norsi.

7. Sos uaks, xso kompanifl, kosoqafl
flclflfsrfl qfhiefnsom oenodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca, konsqoliqtfs ili
konsqoliqtfsrfl kompanifj, kosoqafl
flclflfsrfl qfhiefnsom eqtdodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca, ili kosoqafl
ortzfrsclflfs pqfepqinimasfl¸rkt˛
efflsfl¸nors¸ c ˝som eqtdom Dorteaqrscf
(xfqfh porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco ili
in˚m obqahom), ram po rfbf nf ohnaxafs, xso
oena ih ˝siv kompanij flclflfsrfl porsoflnn˚m
pqfersacisfl¸rscom eqtdoj.

Rsas¸fl 6

Eovoe˚ os nfecigimodo imtzfrsca

1. Eovoe˚, poltxafm˚f qfhiefnsom Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os nfecigimodo
imtzfrsca (ckl˛xafl eovoe˚ os rfl¸rkodo
ili lfrnodo vohfljrsca), navoeflzfdorfl c eqt-
dom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, modts
obladas¸rfl nalodom c ˝som eqtdom Dor-
teaqrscf.
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2. Om inte bestämmelserna i punkterna a)
och b) föranleder annat, har uttrycket ’’fast
egendom’’ den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat
där egendomen är belägen:

a) uttrycket ’’fast egendom’’ inbegriper
dock alltid byggnad, tillbehör till fast egen-
dom, levande och döda inventarier i lantbruk
och skogsbruk, rättigheter på vilka bestäm-
melserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt
rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för
nyttjandet av eller rätten att nyttja mineral-
förekomst, källa eller annan naturtillgång;

b) skepp, båtar och luftfartyg anses 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.

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

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3
tillämpas även på inkomst av fast egendom
som används vid företagsverksamhet eller
självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som en person i en
avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast
i denna stat, såvida inte personen bedriver

2. Sfqmin ’’nfecigimof imtzfrsco’’ r
txfsom pologfnij poeptnksoc a) i b), imffs
so hnaxfnif, kosoqof on imffs po ha-
konoeasfl¸rsct sodo Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca, c kosoqom navoeisrfl eannof
imtzfrsco:

a) sfqmin ’’nfecigimof imtzfrsco’’ c
l˛bom rltxaf eolgfn ckl˛xas¸ heanifl,
imtzfrsco, crpomodasfl¸nof po osnoyfni˛ k
nfecigimomt imtzfrsct, rkos i oboqte-
ocanif, irpol¸htfm˚f c rfl¸rkom i lfrnom
vohfljrscf, pqaca, k kosoq˚m pqimfnfl˛srfl
pologfnifl obzfdo hakonoeasfl¸rsca, ka-
ra˛zfdorfl hfmfl¸noj robrscfnnorsi,
thtuqtks nfecigimodo imtzfrsca i pqaca
na nfqfmfnn˚f ili uikriqocann˚f plasfgi
c kaxfrscf kompfnrawii ha qahqaboskt ili
pqaco na qahqaboskt mfrsoqogefnij
polfhn˚v irkopafm˚v i eqtdiv pqiqoen˚v
qfrtqroc;

b) moqrkif, qfxn˚f i cohetyn˚f rtea nf
qarrmasqica˛srfl c kaxfrscf nfecigimodo
imtzfrsca.

3. Pologfnifl ptnksa 1 pqimfnfl˛srfl k
eovoet, poltxfnnomt os pqflmodo irpol¸h-
ocanifl, reaxi c aqfnet ili irpol¸hocanifl
nfecigimodo imtzfrsca c l˛boj eqtdoj
uoqmf.

4. C rltxaf, kodea claefnif akwiflmi ili
eqtdimi koqpoqasicn˚mi pqacami c kom-
panii eafs claefl¸wt sakiv akwij ili koq-
poqasicn˚v pqac pqaco pol¸hocanifl nfeci-
gim˚m imtzfrscom, nqinaelfgazim kom-
panii, sodea eovoe os pqflmodo irpol¸h-
ocanifl, reaxi c aqfnet ili irpol¸hocanifl c
l˛boj eqtdoj uoqmf sakodo pqaca pol¸h-
ocanifl mogfs obladas¸rfl nalodom c som Eo-
docaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, def navoeisrfl
sakof nfecigimof imtzfrsco.

5. Pologfnifl ptnksoc 1 i 3 pqimfnfl˛srfl
sakgf k eovoet os nfecigimodo imtzfrsca,
irpol¸htfmodo elfl ortzfrsclfnifl pqfep-
qinimasfl¸rkoj efflsfl¸norsi ili okahanifl
nfhacirim˚v lixn˚v trltd.

Rsas¸fl 7

Pqib˚l¸ os pqfepqinimasfl¸rkoj

efflsfl¸norsi

1. Pqib˚l¸ liwa, flclfl˛zfdorfl qfhiefnsom
oenodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, ob-
ladafsrfl nalodom sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf,
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rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe. Om personen
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
personens inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del av den som är
hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om en person med hemvist i en
avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i
stycke 3 föranleder annat, i vardera avtals-
slutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället
skulle ha förvärvat, om det varit en fristående
person, som bedrivit verksamhet av samma
eller liknande slag under samma eller liknan-
de villkor och självständigt avslutat affärer
med den person till vilken driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes
inkomst medges avdrag för utgifter som
uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för ledning och allmän
förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit
i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

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

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

Artikel 8

Inkomst av internationell transport

1. Inkomst som en person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar genom an-
vändningen av skepp eller luftfartyg i inter-

frli sol¸ko sakof liwo nf ortzfrsclflfs
pqfepqinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ c eqt-
dom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf xfqfh
qarpologfnnof sam porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco. Frli liwo ortzfrsclflfs pqfep-
qinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ sakim obqa-
hom, so pqib˚l¸ ˝sodo liwa mogfs obladas¸rfl
nalodom c eqtdom Dorteaqrscf, no sol¸ko c
soj ff xarsi, kosoqafl mogfs b˚s¸ osnfrfna k
efflsfl¸norsi ˝sodo porsoflnnodo pqfersa-
cisfl¸rsca.

2. R txfsom pologfnij ptnksa 3, frli
liwo, flclfl˛zffrfl qfhiefnsom oenodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, ortzfrsclflfs
pqfepqinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ c eqt-
dom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf xfqfh
qarpologfnnof sam porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco, so c kageom Eodocaqica˛zfmrfl
Dorteaqrscf k sakomt porsoflnnomt pqfersa-
cisfl¸rsct osnorisrfl pqib˚l¸, kosoqt˛ ono
modlo b˚ poltxis¸, frli b˚ ono b˚lo ramor-
soflsfl¸n˚m i osefl¸n˚m liwom, hanfls˚m
sakoj gf ili analodixnoj efflsfl¸nors¸˛
pqi sakiv gf ili analodixn˚v trlociflv i
efjrscocalo b˚ c polnoj nfhacirimorsi os
liwa, porsoflnn˚m pqfersacisfl¸rscom koso-
qodo ono flclflfsrfl.

3. Pqi opqfeflfnii pqib˚li porsoflnnodo
pqfersacisfl¸rsca eoptrkafsrfl c˚xfs qar-
voeoc, ponfrfnn˚v elfl wflfj porsoflnnodo
pqfersacisfl¸rsca, ckl˛xafl tpqaclfnxfrkif
i obzif aeminirsqasicn˚f qarvoe˚,
ponfrfnn˚f kak c Dorteaqrscf, c kosoqom
qarpologfno porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco,
sak i c l˛bom eqtdom mfrsf.

4. Nikakafl pqib˚l¸ nf osnorisrfl k por-
soflnnomt pqfersacisfl¸rsct na ornocanii
liy¸ haktpki ˝sim porsoflnn¸m pqfersa-
cisfl¸rsom socaqoc ili iheflij elfl liwa.

5. C rltxaf, kodea pqib˚l¸ ckl˛xafs cie˚
eovoeoc, o kosoq˚v docoqisrfl osefl¸no c
eqtdiv rsas¸flv narsoflzfdo Rodlayfnifl, so
pologfnifl ˝siv rsasfj nf hasqadica˛srfl
pologfniflmi narsoflzfj rsas¸i.

Rsas¸fl 8

Pqib˚l¸ i eovoe˚ os mfgetnaqoen˚v

pfqfcohok

1. Pqib˚l¸ ili eovoe˚ qfhiefnsa oenodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os irpol¸h-
ocanifl moqrkiv ili cohetyn˚v rteoc c
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nationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Inkomst, som en person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar genom an-
vändning, underhåll eller uthyrning av con-
tainer (häri inbegripet släpvagn, pråm och
motsvarande utrustning för transport av con-
tainer) för varutransport, beskattas endast i
denna stat, utom då containern används för
varutransport uteslutande mellan platser i den
andra avtalsslutande staten.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2
tilllämpas även på inkomst som förvärvas
genom deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell transportor-
ganisation.

Artikel 9

Justering av inkomst

1. I fall då
a) en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat direkt eller indirekt deltar i led-
ningen eller kontrollen av en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i denna persons kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av såväl en
person med hemvist i en avtalsslutande stat
som en person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital,

iakttas följande.
Om mellan personers i fråga om handels-

förbindelser eller finansiella förbindelser av-
talas eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende personer, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit
den ena personen men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit denna person,
inräknas i denna persons inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i
inkomsten för en person med hemvist i denna
stat inräknar — och i överensstämmelse där-
med beskattar — inkomst, för vilken en

mfgetnaqoen˚v pfqfcohkav oblada˛srfl na-
lodom sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf.

2. Pqib˚l¸ ili eovoe˚ qfhiefnsa oenodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os irpol¸h-
ocanifl, roefqganifl ili reaxi c aqfnet
konsfjnfqoc (ckl˛xafl sqfjlfq˚, baqgi i
rooscfsrsct˛zff oboqteocanif elfl sqanr-
poqsiqocki konsfjnfqoc), irpol¸htfm˚v elfl
pfqfcohki socaqoc ili iheflij, poelfgas
nalodooblogfni˛ sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf,
kqomf rltxafc, kodea sakif konsfjnfq˚ ir-
pol¸ht˛srfl elfl pfqfcohki socaqoc ili ihe-
flij irkl˛xisfl¸no mfget ptnksami na
sfqqisoqii eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca.

3. Pologfnifl ptnksoc 1 i 2 pqimfnfl˛srfl
sakgf k pqib˚li ili eovoeam, poltxfnn˚m
os txarsifl c ptlf, rocmfrsnom pqfepqiflsii
ili mfgetnaqoenoj sqanrpoqsnoj oqdaniha-
wii.

Rsas¸fl 9

Koqqfksiqocka pqib˚lfj

1. Frli
a) qfhiefns oenodo Eodocaqica˛zfdorfl

Dorteaqrsca pqflmo ili korcfnno txarsctfs c
tpqaclfnii, konsqolf ili kapisalf qfhiefn-
sa eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca,
ili

b) oeni i sf gf liwa pqflmo ili korcfnno
txarsct˛s c tpqaclfnii, konsqolf ili ka-
pisalf qfhiefnsa oenodo Eodocaqica˛zf-
dorfl Dorteaqrsca i qfhiefnsa eqtdodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca,

i c l˛bom rltxaf mfget ectmfl liwami c iv
kommfdxfrkiv ili uinanroc˚v osnoyfniflv
rohea˛srfl ili trsanaclica˛srfl trlocifl, os-
lixa˛zifrfl os sfv, kosoq˚f imfli b˚ mfrso
mfget ectmfl nfhacirim˚mi liwami, sodea
l˛b˚f pqib˚li, kosoq˚f b˚li b˚ haxirlfn˚
oenomy ih liw, no ih-ha nalixifl hsiv trlo-
cij nf b˚li fmt haxirlfn˚, modts b˚s¸
ckl˛xfn˚ c pqib˚li hsodo porlfenfdo
tpomflntsodo liwa i rooscfsrscfnno ob-
logfn˚ nalodom.

2. Frli oeno Eodocaqica˛zffrfl Dor-
teaqrsco ckl˛xafs c pqib˚l¸ qfhiefnsa ˝s-
odo Dorteaqrsca i rooscfsrscfnno obladafs
nalodom pqib˚l¸, c osnoyfnii kosoqoj
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person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten beskattats i denna andra stat,
samt den sålunda inräknade inkomsten av den
förstnämnda staten hävdas vara sådan som
skulle ha tillkommit personen med hemvist i
denna förstnämnda stat om de villkor som
avtalats mellan personerna hade varit sådana
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende personer, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av det skat-
tebelopp som påförts för inkomsten där, om
denna andra stat anser justeringen vara
berättigad. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med varandra.

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. Dividenden får beskattas
även i den avtalsslutande stat där det bolag
som betalar dividenden har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om motta-
garen är den verklige innehavaren av för-
månen av dividenden får skatten inte över-
stiga:

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp,
om den verklige innehavaren av förmånen av
dividenden är ett bolag (med undantag för
sammanslutning) som direkt innehar minst 30
procent av kapitalet i det bolag som betalar
dividenden och det investerade utländska
kapitalet överstiger etthundratusen Förenta
staternas dollar (USD 100 000) eller dess
motvärde i de avtalsslutande staternas mynt-
slag vid den tidpunkt då dividenden förfaller
till betalning;

b) 12 procent av dividendens bruttobelopp

qfhiefns eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca tplasil nalod c ˝som eqtdom doc-
teaqrscf, a pqib˚l¸, ckl˛xfnnafl sakim ob-
qahom, flclflfsrfl pqib˚l¸˛, kosoqafl po
mnfni˛ pfqcodo tpomflntsodo Dorteaqrsca
b˚la b˚ haxirlfna liwt r porsoflnn˚m
mfrsopqfb˚canifm c ˝som Dorteaqrscf, frli
b˚ osnoyfnifl mfget ectmfl liwami b˚li
sakimi gf, kak mfget nfhacirim˚mi liwa-
mi, so sodea c ˝som eqtdom Dorteaqrscf
pqoihcoeisrfl rooscfsrsct˛zafl koqqfksi-
qocka rtmm˚ naxirlfnnodo c nfm naloda na
sakt˛ pqib˚l¸, frli c ˝som eqtdom Dor-
teaqrscf sakafl koqqfksiqocka rxisafsrfl
obornocannoj. Pqi opqfeflfnii sakoj
koqqfksiqocki eolgn˚ txis˚cas¸rfl eqtdif
pologfnifl narsoflzfdo Rodlayfnifl, i
kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛zivrfl
Dorteaqrsc btets pqi nfobvoeimorsi
konrtl¸siqocas¸rfl eqtd r eqtdom.

Rsas¸fl 10

Eiciefne˚

1. Eiciefne˚, c˚plaxicafm˚f kompanifj,
kosoqafl flclflfsrfl qfhiefnsom oenodo Eodoca-
qica˛zfdorfl Dorteaqrsca, qfhiefnst eqtdo-
do Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, modts
obladas¸rfl nalodom c ˝som eqtdom Dor-
teaqrscf. Oenako sakif eiciefne˚ modts
sakgf obladas¸rfl nalodom c Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf, c kosoqom kompanifl,
c˚plaxica˛zafl eiciefne˚, flclflfsrfl
qfhiefnsom, i c rooscfsrscii r ha-
konoeasfl¸rscom ˝sodo Dorteaqrsca, no frli
poltxasfl¸ eiciefneoc flclflfsrfl liwom, ob-
laea˛zim pqacom robrscfnnorsi na eicief-
ne˚, so chimafm˚j c sakom rltxaf nalod nf
eolgfn pqfc˚yas¸

a) 5 pqowfnsoc calocoj rtmm˚ eiciefneoc,
frli liwom, oblaea˛zim pqacom robrscfn-
norsi na eiciefne˚, flclflfsrfl kompanifl
(inafl, xfm paqsnfqrsco), kosoqafl napqflmt˛
claeffs po kqajnfj mfqf 30 pqowfnsami ka-
pisala kompanii, c˚plaxica˛zfj eicief-
ne˚, a qahmfq incfrsiqocannodo inorsqanno-
do kapisala pqfc˚yafs rso s˚rflx eollaqoc
RYA (100.000 eollaqoc RYA) ili ff ˝kc-
icalfns c nawional¸n˚v cal˛sav Eodocaqic-
a˛yivrfl Dorteaqrsc na momfns naxirlfnifl
i c˚plas˚ eiciefneoc;

b) 12 pqowfnsoc calocoj rtmm˚ eiciefne-
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i övriga fall.
2. Så länge fysisk person bosatt i Finland

är berättigad till skattegottgörelse i fråga om
dividend som bolag bosatt i Finland har
betalat, beskattas dividend från bolag med
hemvist i Finland till person med hemvist i
Ryssland, utan hinder av bestämmelserna i
stycke 1, endast i Ryssland, om mottagaren är
den verklige innehavaren av förmånen av
dividenden.

3. Bestämmelserna i dessa stycken berör
inte bolagets beskattning för vinst av vilken
dividenden betalas.

4. Med uttrycket ’’dividend’’ förstås i
denna artikel inkomst av aktier eller andra
rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till
andel i vinst, samt inkomst av andra andelar
i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där
det utdelande bolaget har hemvist vid be-
skattningen behandlas på samma sätt som
inkomst av aktier.

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 2
tilllämpas 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 bolag som
betalar dividenden har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken dividenden betalas
äger verkligt samband med det fasta drifts-
tället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta dividend som bolaget betalar, utom
i den mån dividenden betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken dividenden betalas

oc co crfv eqtdiv rltxaflv.
2. Nfrmosqfl na pologfnifl ptnksa 1, frli

uihixfrkof liwo, flclflflr¸ qfhiefnsom Uilfl-
neii, imffs pqaco na l¸dost po nalodt c
osnoyfnnii eiciefneoc, c˚plaxicafm˚v
kompanifj, kosoqafl flclflfsrfl qfhiefnsom
Uinlflneii, so eiciefne˚, c˚plaxicafm˚f
kompanifj, kosoqafl flclflfsrfl qfhiefnsom
Uilflneii, qfhiefnst Qorrii, btets obla-
das¸rfl nalodom sol¸ko c Qorrii, frli polt-
xasfl¸ eiciefneoc flclflfsrfl liwom, ob-
laea˛zim pqacom robrscfnnorsi na eicief-
ne˚.

3. Pologfnifl ptnksoc 1 i 2 nf hasqadi-
ca˛s nalodooblogfnifl kompanii c osnoyf-
nii pqib˚li, ih kosoqoj c˚plaxica˛srfl ei-
ciefne˚.

4. Sfqmin ’’eiciefne˚’’ pqi irpol¸h-
ocanii c narsoflzfj rsas¸f ohnaxafs eovoe os
akwij ili os eqtdiv pqac, kosoq˚f nf
flclfl˛srfl eoldoc˚mi sqfbocaniflmi, ea˛ziv
pqaco na txarsif c pqib˚li, a sakgf eovoe os
eqtdiv koqpoqasicn˚v pqac, kosoq˚j poelf-
gis sakomt gf nalodocomt qfdtliqocani˛,
kak eovoe os akwij c rooscfsrscii r ha-
konoeasfl¸rscom Dorteaqrsca, c kosoqom
kompanifl, qarpqfeflfl˛zafl pqib˚l¸,
flclflfsrfl qfhiefnsom.

5. Pologfnifl ptnksoc 1 i 2 nf pqimf-
nfl˛srfl, frli liwo, oblaea˛zff pqacom
robrscfnnorsi na eiciefne˚, btetxi
qfhiefnsom oenodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca, ortzfrsclflfs pqfepqinima-
sfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dortearscf, qfhiefnsom kosoqodo
flclflfsrfl kompanifl, c˚plaxica˛zafl eicief-
ne˚, xfqfh qarpologfnnof sam porsoflnnof
pqfersacisfl¸rsco ili okah˚cafs c ˝som eqt-
dom Dorteaqrscf nfhacirim˚f lixn˚f trltdi
r qarpologfnnoj sam porsoflnnoj bah˚, i
txarsif, c osnoyfnii kosoqodo c˚plaxi-
ca˛srfl eiciefne˚, nfporqferscfnno rcflhano
r sakim porsoflnn˚m pqfersacisfl¸rscom
ili porsoflnnoj bahoj. C sakom rltxaf
pqimfnfl˛srfl pologfnifl rsas¸i 7 ili rsas¸i
14, c hacirimorsi os obrsoflsfl¸rsc.

6. Frli kompanifl, flclfl˛zaflrfl qfhiefnsom
oenodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca,
poltxafs pqib˚p¸ ili eovoe ih eqtdodo Eo-
docaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, so ˝so eqtdof
Dorteaqrsco mogfs orcoboeis¸ os nalodoc
eiciefne˚, c˚plaxicafm˚f ˝soj kompanifj,
ha irkl˛xfnifm rltxafc, kodea sakif eicief-
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äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning i denna andra
stat, och ej heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke
utdelade vinst, även om dividenden eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs
av inkomst som uppkommit i denna andra
stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande
stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i fråga
är den verklige innehavaren av förmånen av
räntan.

2. Med uttrycket ’’ränta’’ förstås i denna
artikel inkomst av varje slags fordran, antin-
gen den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.
Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde-
papper, som utfärdats av staten, och inkomst
av obligationer eller debentures, däri inbe-
gripet agiobelopp och vinster som hänför sig
till sådana värdepapper, obligationer eller
debentures. Straffavgifter på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämp-
ningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas
inte, om den verklige innehavaren av för-
månen av räntan har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken räntan här-
rör, från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande anordning,
samt den fordran för vilken räntan betalas
äger verkligt samband med det fasta drifts-
tället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

ne˚ c˚plaxica˛srfl qfhiefnst ˝sodo eqtdodo
Dorteaqrsca, ili kodea txarsif, c osnoyfnii
kosoqodo c˚plaxica˛srfl eiciefne˚, nfporq-
ferscfnno rcflhano r porsoflnn˚m pqfersa-
cisfl¸rscom ili porsoflnnoj bahoj, qarpo-
logfnn˚mi c ˝som eqtdom Dorteaqrscf, i
nfqarpqfeflfnnafl pqib˚l¸ kompanii nf ob-
ladafsrfl nalodom eagf, frli c˚plaxicafm˚f
eiciefne˚ ili nfqarpqfeflfnnafl pqib˚l¸
rorsofls polnors¸˛ ili xarsixno ih pqib˚li
ili eovoea, cohnika˛ziv c sakom eqtdom
Dorteaqrscf.

Rsas¸fl 11

Pqowfns˚

1. Pqowfns˚, cohnika˛zif c oenom Eodo-
caqica˛zfmrfl Dorteaqrscf i c˚plaxi-
cafm˚f qfhiefnst eqtdodo Eodocaqica˛zf-
dorfl Dorteaqrsca, oblada˛srfl nalodom sol¸ko
c ˝som eqtdom Dorteaqrscf, frli sakoj
qfhiefns oblaeafs pqacom robrscfnnorsi na
pqowfns˚.

2. Sfqmin ’’pqowfns˚’’ pqi irpol¸hocanii
c narsoflzfj rsas¸f ohnaxafs eovoe˚ os eol-
doc˚v sqfbocanij l˛bodo ciea, cnf haciri-
morsi os iposfxnodo obfrpfxfnifl, os claef-
nifl pqacom na txarsif c pqib˚lflv eolgnika,
i, c xarsnorsi, eovoe os pqacisfl¸rscfnn˚v
wfnn˚v btmad, oblidawij ili eoldoc˚v obfl-
hasfl¸rsc, ckl˛xafl pqfmii i c˚idq˚yi po
˝sim wfnn˚m btmadam, oblidawiflm ili eol-
doc˚m obflhasfl¸rscam. Ysqau˚ ha
nfrcofcqfmfnn˚f c˚plas˚ nf qarrmasqi-
ca˛srfl c kaxfrscf pqowfnsoc elfl wflfj nar-
soflzfj rsas¸i.

3. Pologfnifl ptnksa 1 nf pqimfnfl˛srfl,
frli liwo, oblaea˛zff pqacom robrscfnnor-
si na pqowfns˚, btetxi qfhiefnsom oenodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca,
ortzfrsclflfs pqfepqinimasfl¸rkt˛
efflsfl¸nors¸ c eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl
Dortearscf, c kosoqom cohnika˛s pqowfns˚,
xfqfh qarpologfnnof sam porsoflnnof pqfer-
sacisfl¸rsco ili okah˚cafs c ˝som eqtdom
Dorteaqrscf nfhacirim˚f lixn˚f trltdi r
qarpologfnnoj sam porsoflnnoj bah˚, i eol-
docof sqfbocanif, na ornocanii kosoqodo
c˚plaxica˛srfl pqowfns˚, nfporqferscfnno
osnorisrfl k sakomt porsoflnnomt pqfersa-
cisfl¸rsct ili porsoflnnoj bahf. C sakom
rltxaf pqimfnfl˛srfl pologfnifl rsas¸i 7 ili
rsas¸i 14 narsoflzfdo Rodlayfnifl, c haciri-
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4. Ränta anses härröra från en avtalsslu-
tande stat, om utbetalaren är en myndighet
som bildats där eller en person med hemvist
i denna stat. Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu-
tande stat har fast driftställe eller stadigva-
rande anordning i samband varmed förplik-
telsen att betala räntan uppkommit, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen, anses räntan härröra
från den stat där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser
mellan utbetalaren och den verklige inneha-
varen av förmånen eller mellan dem båda och
annan person räntebeloppet, med hänsyn till
den fordran för vilken räntan betalas, över-
stiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den verklige inneha-
varen av förmånen om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmel-
ser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-
tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om
personen i fråga är den verklige innehavaren
av förmånen av royaltyn.

2. Med uttrycket ’’royalty’’ förstås i denna
artikel varje slags betalning som tas emot
såsom erättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

morsi os obrsoflsfl¸rsc.
4. Rxisafsrfl, xso pqowfns˚ cohnika˛s c

Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, frli
plasfl¸zikom flclflfsrfl roheann˚j c ˝som
Dorteaqrscf oqdan clarsi ili l˛boj
qfhiefns ˝sodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca. Frli, oenako, liwo, c˚plaxi-
ca˛zff pqowfns˚, nfhacirimo os sodo,
flclflfsrfl li ono qfhiefnsom Eodocaqica˛zf-
dorfl Dorteaqrsca ili nfs, imffs c Eodoca-
qica˛zfmrfl Dorteaqrscf porsoflnnof pqfer-
sacisfl¸rsco ili porsoflnnt˛ baht, c rcflhi r
kosoq˚mi cohnikla haeolgfnnors¸, po koso-
qoj c˚plaxica˛srfl pqowfns˚, i qarvoe˚ po
c˚plasf sakiv pqowfnsoc nfrfs sakof por-
soflnnof pqfersacisfl¸rsco ili porsoflnnafl
baha, so rxisafsrfl, xso sakif pqowfns˚ coh-
nika˛s c Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, c
kosoqom qarpologfn˚ porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco ili porsoflnnafl baha.

5. Frli crlferscif orob˚v osnoyfnij
mfget plasfl¸zikom i liwom, oblaea˛zim
pqacom robrscfnnorsi na pqowfns˚, ili
mfget nimi oboimi i kakim-libo sqfs¸im
liwom rtmma pqowfnsoc, osnorflzaflrfl k eol-
docomt sqfbocani˛, c osnoyfnii kosoqodo
oni c˚plaxica˛srfl, pqfc˚yafs rtmmt, koso-
qafl b˚la b˚ rodlarocana mfget plasfl¸z-
ikom i liwom, oblaea˛zim pqacom robrscfn-
norsi na niv, pqi osrtsrscii sakiv osnoyf-
nij, pologfnifl narsoflzfj rsas¸i
pqimfnfl˛srfl sol¸ko k porlfenfj tpomflnt-
soj rtmmf. C sakom rltxaf ihb˚soxnafl xars¸
plasfgfj po-pqfgnfmt poelfgis nalodoo-
blogfni˛ c rooscfsrscii r hakonoeasfl¸r-
scom kageodo Eodocaqica˛yfdorfl Dor-
teaqrsca, r txfsom eqtdiv pologfnij nar-
soflzfdo Rodlayfnifl.

Rsas¸fl 12

Eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfnhij

1. Eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfnhij,
cohnika˛zif c oenom Eodocaqica˛zfmrfl
Dorteaqrscf i c˚plaxicafm˚f qfhiefnst
eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, ob-
lada˛srfl nalodom sol¸ko c ˝som eqtdom Dor-
teaqrscf, frli sakoj qfhiefns oblaeafs pqa-
com robrscfnnorsi na sakif eovoe˚.

2. Sfqmin ’’eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i
liwfnhij’’ pqi irpol¸hocanii c narsoflzfj
rsas¸f ohnaxafs plasfgi l˛bodo ciea,
poltxfnn˚f c kaxfrscf cohnadqagefnifl ha

729Nr 110



konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri
inbegripet datorprogram, videokassett, bio-
graffilm samt film eller band för televisions-
eller radiosändning), patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas
inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordnin-
gen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtals-
slutande stat, om utbetalaren är en myndighet
som bildats där eller en person med hemvist
i denna stat. Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har hemvist i
en avtalsslutande stat eller inte, i en avtals-
slutande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband varmed för-
pliktelsen att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser
mellan utbetalaren och den verklige inneha-
varen av förmånen eller mellan dem båda och
annan person royaltybeloppet, med hänsyn till

irpol¸hocanif ili ha pqfeorsaclfnif pqaca
pol¸hocanifl acsoqrkim pqacom na l˛bof
pqoihcfefnif lisfqastq˚, irktrrsca ili
natki, ckl˛xafl komp¸˛sfqn˚f pqodqamm˚,
kinouil¸m˚, ciefokarrfs˚ ili hapiri elfl
qaeiocfzanifl i sflfciefnifl, l˛bodo pasfn-
sa, socaqnodo hnaka, xfqsfga ili moefli,
rvfm˚, rfkqfsnoj uoqmtl˚ ili pqowfrra,
ili ha inuoqmawi˛ osnorisfl¸no pqo-
m˚ylfnnodo, kommfqxfrkodo ili natxnodo
op˚sa.

3. Pologfnifl ptnksa 1 nf pqimfnfl˛srfl,
frli liwo, oblaea˛zff pqacom robrscfnnor-
si na eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfnhij,
btetxi qfhiefnsom oenodo Eodocaqica˛zf-
dorfl Dorteaqrsca, ortzfrsclflfs pqfep-
qinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ c eqtdom Eo-
docaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, c kosoqom coh-
nika˛s eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfn-
hij, xfqfh qarpologfnnof c nfm porsoflnnof
pqfersacisfl¸rsco ili okah˚cafs nfhaci-
rim˚f lixn˚f trltdi c ˝som eqtdom Dor-
tearscf r qarpologfnnoj sam porsoflnnoj
bah˚, i pqaco ili imtzfrsco, c osnoyfnii
kosoq˚v c˚plaxica˛srfl eovoe˚ os acsoqr-
kiv pqac i liwfnhij, nfporqferscfnno
rcflhan˚ r sakim porsoflnn˚m pqfersa-
cisfl¸rscom ili porsoflnnoj bahoj. C ˝som
rltxaf pqimfnfl˛srfl pologfnifl rsas¸i 7 ili
rsas¸i 14, c hacirimorsi os obrsoflsfl¸rsc.

4. Rxisafsrfl, xso eovoe˚ os acsoqrkiv
pqac i liwfnhij cohnika˛s c Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf, frli plasfl¸zikom
flclflfsrfl roheann˚j c nfm oqdan clarsi ili
l˛boj qfhiefns ˝sodo Dorteaqrsca. Frli, oe-
nako, liwo, c˚plaxica˛zff eovoe˚ os ac-
soqrkiv pqac i liwfnhij, nfhacirimo os sodo,
flclflfsrfl li ono qfhiefnsom Eodocaqica˛zf-
dorfl Dorteaqrsca ili nfs, imffs c Eodoca-
qica˛zfmrfl Dorteaqrscf porsoflnnof pqfer-
sacisfl¸rsco ili porsoflnnt˛ baht, c rcflhi r
kosoq˚mi cohniklo obflhasfl¸rsco c˚plaxi-
cas¸ eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfnhij, i
qarvoe˚ po iv c˚plasf nfrfs sakof porsofln-
nof pqfersacisfl¸rsco ili porsoflnnafl baha,
so rxisafsrfl, xso sakif eovoe˚ os acsoqrkiv
pqac i liwfnhij cohnika˛s c Dorteaqrsf, c
kosoqom qarpologfn˚ porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco ili porsoflnnafl baha.

5. Frli crlferscif orob˚v osnoyfnij
mfget plasfl¸zikom i liwom, oblaea˛zim
pqacom robrscfnnorsi na eovoe˚, ili mfget
nimi oboimi i kakim-libo sqfs¸im liwom
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det nyttjande, den rättighet eller den upplys-
ning för vilken royaltyn betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbe-
talaren och den verklige innehavaren av
förmånen royaltyn om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmel-
ser i detta avtal.

Artikel 13

Vinst på grund av överlåtelse av egendom

1. Vinst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av sådan fast egendom som avses
i artikel 6 stycke 2 och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av aktie eller annan andel i bolag
vars tillgångar huvudsakligen består av fast
egendom som är belägen i den andra avtalss-
lutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös
egendom, som utgör del av rörelsetillgångar-
na i fast driftställe, vilket en person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, eller av lös
egendom, hänförlig till stadigvarande anord-
ning för att utöva självständig yrkesverksam-
het, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.
Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse
av sådant fast driftställe (för sig eller till-
sammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

4. Vinst, som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik eller lös egen-

rtmma eovoeoc os acsoqrkiv pqac i liwfnhij,
osnorflzaflrfl k irpol¸hocani˛, pqact ili
inuoqmawii, ha kosoq˚f oni c˚plaxica˛srfl,
pqfc˚yafs rtmmt, kosoqafl b˚la b˚ rodlaro-
cana mfget plasfl¸zikom i liwom, ob-
laea˛zim pqacom robrscfnnorsi na ˝si eo-
voe˚, pqi osrtsrscii sakiv osnoyfnij, po-
logfnifl narsoflzfj rsas¸i pqimfnfl˛srfl
sol¸ko k porlfenfj tpomflntsoj rtmmf. C
sakom rltxaf ihb˚soxnafl xars¸ plasfga po-
pqfgnfmt poelfgis nalodooblogfni˛ c
rooscfsrscii r hakonoeasfl¸rscom kageodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, r txfsom
eqtdiv pologfnij narsoflzfdo Rodlayfnifl.

Rsas¸fl 13

Eovoe˚ os osxtgefnifl imtzfrsca

1. Eovoe˚, poltxfnn˚f qfhiefnsom oenodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os osxt-
gefnifl nfecigimodo imtzfrsca, opq-
feflfnnodo c ptnksf 2 rsas¸i 6 i navoeflzf-
dorfl c eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dor-
teaqrscf, modts obladas¸rfl nalodom c ˝som
eqtdom Dorteaqrscf.

2. Eovoe˚, poltxfnn˚f qfhiefnsom oeno-
do Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os pqoea-
gi akwij ili eqtdiv koqpoqasicn˚v pqac c
kompanii, aksic˚ kosoqoj rorsofls c ornoc-
nom ih nfecigimodo imtzfrsca, navoeflzf-
dorfl c eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dor-
teaqrscf, modts obladas¸rfl nalodom c ˝som
eqtdom Dorteaqrscf.

3. Eovoe˚ os osxtgefnifl ecigimodo
imtzfrsca, rorsaclfl˛zfdo xars¸ kommfqxfr-
kodo imtzfrsca porsoflnnodo pqfersa-
cisfl¸rsca, kosoqof qfhiefns oenodo Eodoca-
qica˛zfdorfl Dorteaqrsca imffs c eqtdom
Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, ili ecigi-
modo imtzfrsca, osnorflzfdorfl k porsoflnnoj
bahf, kosoqt˛ qfhiefns Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca imffs c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf elfl ortzfrsclfnifl
nfhacirim˚v lixn˚v trltd, ckl˛xafl eovoe˚
os osxtgefnifl sakodo porsoflnnodo pqfersa-
cisfl¸rsca (osefl¸no ili cmfrsf r liwom,
kosoqof im claeffs) ili ˝soj porsoflnnoj
bah˚, modts obladas¸rfl nalodom c ˝som eqt-
dom Dorteaqrscf.

4. Eovoe˚, poltxfnn˚f qfhiefnsom oeno-
do Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os osxt-
gefnifl moqrkiv ili cohetycn˚v rteoc, ir-
pol¸htfm˚v c mfgetnaqoen˚v pfqfcohkav,
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dom som är hänförlig till användningen av
sådant skepp eller luftfartyg, beskattas endast
i denna stat.

5. Vinst, som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av container (däri inbegripet släp-
vagn, pråm och motsvarande utrustning för
transport av container) som används för
varutransport, beskattas endast i denna stat,
utom då containern används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande
staten.

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

Artikel 14

Inkomst av självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan
självständig verksamhet, beskattas endast i
denna stat om han inte i den andra avtals-
slutande staten har stadigvarande anordning,
som regelmässigt står till hans förfogande för
att utöva verksamheten. Om han har sådan
stadigvarande anordning, får inkomsten be-
skattas i denna andra stat men endast så stor
del av den som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ’’fritt yrke’’ inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Inkomst av enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

ili ecigimodo imtzfrsca, osnorflzfdorfl k
˝krpltasawii ˝siv rteoc, poelfgas nalodoo-
blogfni˛ sol¸ko c hsom Dorteaqrscf.

5. Eovoe˚, poltxfnn˚f qfhiefnsom oeno-
do Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca os osxt-
gefnifl konsfjnfqoc (ckl˛xafl sqfjlfq˚,
baqgi i rooscfsrsct˛zff oboqteocanif elfl
sqanrpoqsiqocki konsfjnfqoc), ir-
pol¸htfm˚v elfl pfqfcohki socaqoc ili ihe-
flij, btets obladas¸rfl sol¸ko c ˝som Dor-
teaqrscf, kqomf rltxafc, kodea sakif
konsfjnfq˚ irpol¸ht˛srfl elfl pfqfcohok so-
caqoc ili iheflij irkl˛xisfl¸no mfget
ptnksami, qarpologfnn˚mi na sfqqisoqii
eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca.

6. Eovoe˚, poltxfnn˚f os osxtgefnifl
l˛bodo eqtdodo imtzfrsca, inodo, xfm so, o
kosoqom iefs qfx¸ c pqfe˚etziv ptnksav
narsoflzfj rsas¸i, oblada˛srfl nalodami sol-
¸ko c som Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, c
kosoqom liwo, osxtgea˛zff imtzfrsco,
flclflfsrfl qfhiefnsom.

Rsas¸fl 14

Eovoe˚ os nfhacirim˚v lixn˚v trltd

1. Eovoe, poltxfnn˚j uihixfrkim liwom,
flclfl˛zimrfl qfhiefnsom oenodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca, ha pqoufrrional¸n˚f
trltdi ili eqtdt˛ efflsfl¸nors¸ nfhaciri-
modo vaqaksfqa, poelfgis nalodooblogfni˛
sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf, ha irkl˛xfnifm
rltxafc, kodea ono imffs c eqtdom Eodoca-
qica˛zfmrfl Dorteaqrscf porsoflnnt˛ baht,
qfdtlflqno irpol¸htfmt˛ im elfl wflfj
ortzfrsclfnifl sakoj efflsfl¸norsi. Frli
ono imffs sakt˛ porsoflnnt˛ baht, so eovoe
mogfs obladas¸rfl nalodom c eqtdom dor-
teaqrscf, no sol¸ko c soj xarsi, kosoqafl
osnorisrfl k sakoj porsoflnnoj bahf.

2. Sfqmin ’’pqoufrrional¸n˚f trltdi’’
ckl˛xafs, c xarsnorsi, nfhacirimt˛
natxnt˛, lisfqastqnt˛, aqsirsixfrkt˛, ob-
qahocasfl¸nt˛ ili pqfpoeacasfl¸rkt˛
efflsfl¸nors¸, a sakgf nfhacirimt˛ efflsfl-
¸nors¸ cqaxfj, ˛qirsoc, ingfnfqoc, aqvisfk-
soqoc, eansirsoc i btvdalsfqoc.

Rsas¸fl 15

Eovoe˚ os qabos˚ po najmt

1. R txfsom pologfnij rsasfj 16, 18, 19 i
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18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön
och annan liknande ersättning, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär
på grund av anställning, endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs 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, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som
inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe
eller stadigvarande anordning som arbetsgi-
varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser
i denna artikel beskattas ersättning som
uppbärs av en person med hemvist i en
avtalsslutande stat endast i denna stat om
ersättningen betalas för:

a) arbete, som utförs i den andra avtals-
slutande staten i samband med byggnads-,
anläggnings-, sammansättnings- eller instal-
lationsverksamhet eller övervakningsverk-
samhet i samband därmed, eller användning-
en av installation eller borrplattform eller
skepp för den tidsperiod som verksamheten
eller användningen inte utgör fast driftställe i
denna andra stat enligt artikel 5 stycke 3; eller

b) arbete, som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg som används i internationell trafik;
eller

20, haqabosnafl plasa i eqtdif poeobn˚f coh-
nadqagefnifl, poltxfnn˚f qfhiefnsom oeno-
do Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca c osno-
yfnii qabos˚ po najmt, poelfgas nalodoo-
blogfni˛ sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf, frli
sol¸ko qabosa po najmt nf ortzfrsclflfsrfl c
eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf.
Frli qabosa po najmt ortzfrsclflfsrfl c eqt-
dom Dorteaqrscf, so poltxfnnof c rcflhi r
˝sim cohnadqagefnif mogfs obladas¸rfl na-
lodom c ˝som eqtdom Dorteaqrscf.

2. Nfhacirimo os pologfnij ptnksa 1, coh-
nadqagefnif, poltxfnnof qfhiefnsom oenodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca c osnoyf-
nii qabos˚ po najmt, ortzfrsclflfmoj c eqt-
dom Eodocaqica˛yfmrfl Dorteaqrscf, obla-
dafsrfl nalodom sol¸ko c pfqcom tpomflntsom
Dorteaqrscf, frli:

a) poltxasfl¸ navoeisrfl c eqtdom Dor-
teaqrscf c sfxfnif pfqioea ili pfqioeoc, nf
pqfc˚ya˛ziv c rocoktpnorsi 183 enfj c
qamkav l˛bodo ecfnaewasimfrflxnodo pfqio-
ea; i

b) cohnadqagefnif c˚plaxicafsrfl nani-
masflfm ili os imfni nanimasflfl, kosoq˚j
nf flclflfsrfl qfhiefnsom eqtdodo Dorteaqrs-
ca; i

r) qarvoe˚ po c˚plasf cohnadqagefnifl nf
nfrts porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco ili
porsoflnnafl baha, kosoq˚f nanimasfl¸ imffs
c eqtdom Dorteaqrscf.

3. Nfhacirimo os pqfe˚etziv pologfnij
narsoflzfj rsas¸i, cohnadqagefnif,
poltxfnnof qfhiefnsom oenodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca, obladafsrfl nalodom
sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf, frli cohnadqa-
gefnif c˚plaxicafsrfl c osnoyfnii:

a) qabos˚ po najmt, ortzfrsclflfmoj c
eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf c
rcflhi ro rsqoisfl¸noj plozaekoj ili
rsqoisfl¸n˚m, monsagn˚m ili rboqoxn˚m
ob˙fksom, ili c rcflhi r efflsfl¸nors¸˛ po
sfvnixfrkomt naehoqt, rcflhannoj r nimi,
ili r irpol¸hocanifm trsanocki ili btqocoj
trsanocki, ili moqrkodo rtena c sfxfnif
pfqioea, co cqfmfl kosoqodo sakafl plozaeka,
ob˙fks, efflsfl¸nors¸ ili irpol¸hocanif nf
obqaht˛s porsoflnnodo pqfersacisfl¸rsca c
˝som eqtdom Dorteaqrscf rodlarno ptnkst 3
rsas¸i 5; ili

b) qabos˚ po najmt, ortzfrsclflfmoj na
boqst moqrkodo ili cohetynodo sqanrpoqs-
nodo rqfersca, ortzfrsclfl˛zfdo mfgetna-
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c) tekniska tjänster som direkt står i
samband med användningen av en rättighet
eller egendom som ger upphov till en royalty
som avses i artikel 12 stycke 2, om tjänsterna
utförs som en del av ett avtal som berättigar
till att använda rättighet eller egendomen.

Artikel 16

Styrelsearvode

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

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av artister och
sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av under-
hållningsartist, såsom teater- eller filmskå-
despelare, radio- eller televisionsartist eller
musiker, eller i egenskap av sportutövare,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig
verksamhet, som underhållningsartist eller
sportutövare bedriver i denna egenskap, inte
tillfaller underhållningsartisten eller sport-
utövaren själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i
artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där underhållningsartisten
eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pension och livränta

1. Pension och annan förmån, oavsett om
den är periodisk eller utgår i form av
engångsersättning, som betalas enligt social-
försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande

qoen˚f pfqfcohki; ili
r) sfvnixfrkiv trltd, nfporqferscfnno

rcflhann˚v r pqimfnfnifm pqaca ili
imtzfrscom, c osnoyfnii kosoq˚v c˚plaxi-
ca˛srfl eovoe˚ os acsoqrkiv pqac i liwfnhij
rodlarno ptnkst 2 rsas¸i 12, frli sakif
trltdi pqfetrmosqfn˚ konsqaksom po irpol-
¸hocani˛ pqaca ili imtzfrsca.

Rsas¸fl 16

Donoqaq˚ eiqfksoqoc

Donoqaq˚ eiqfksoqoc i eqtdif analo-
dixn˚f c˚plas˚, poltxfnn˚f qfhiefnsom
oenodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca c
kaxfrscf xlfna rocfsa eiqfksoqoc ili l˛bo-
do eqtdodo analodixnodo oqdana kompanii,
kosoqafl flclflfsrfl qfhiefnsom eqtdodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, modts obla-
das¸rfl nalodom c hsom eqtdom Dorteaqrscf.

Rsas¸fl 17

Eovoe˚ aqsirsoc i rpoqsrmfnoc

1. Nfhacirimo os pologfnij rsasfj 14 i 15,
eovoe, poltxfnn˚j qfhiefnsom oenodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca c kaxfrscf qa-
bosnika irktrrsc, sakodo kak aqsirs sfasqa,
kino, qaeio ili sflfciefnifl, ili mth˚kan-
sa, ili c kaxfrscf rpoqsrmfna, os fdo lixnoj
efflsfl¸norsi, ortzfrsclflfmoj c eqtdom Eo-
docaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, mogfs obla-
das¸rfl nalodom c hsom eqtdom Dorteaqrscf.

2. Frli eovoe os lixnoj efflsfl¸norsi,
ortzfrsclflfmoj aqsirsom ili rpoqsrmfnom
c ˝som fdo kaxfrscf, naxirlflfsrfl nf ramomt
aqsirst ili rpoqsrmfnt, a eqtdomt liwt,
˝sos eovoe mogfs, nfhacirimo os pologfnij
rsasfj 7, 14, i 15, obladas¸rfl nalodom c Eo-
docaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, c kosoqom
ortzfrsclflfsrfl efflsfl¸nors¸ aqsirsa ili
rpoqsrmfna.

Rsas¸fl 18

Pfnrii i anntisfs˚

1. L˛b˚f pfnrii i eqtdif porobifl, pfqio-
eixfrkif ili feinocqfmfnn˚f, c˚plaxi-
cafm˚f c rooscfsrscii r hakonoeasfl¸rscom
po rowial¸nomt obfrpfxfni˛ Eodocaqic-
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stat, eller enligt en allmän ordning för social
trygghet som gäller i en avtalsslutande stat,
eller livränta, som härrör från denna stat,
beskattas endast i denna stat.

2. Med uttrycket ’’livränta’’ förstås i denna
artikel ett fastställt belopp som betalas pe-
riodiskt på fastställda tider under en persons
livstid eller under en angiven eller fastställbar
tidrymd och som utgår på grund av förplik-
telse att verkställa dessa betalningar såsom
ersättning för däremot fullt svarande vederlag
i penningar eller penningars värde (annat än
arbete som utförts).

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Ersättning (med undantag för pension),
som betalas av en myndighet eller ett
offentligrättsligt samfund som bildats i en
avtalsslutande stat till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna myndighets eller
detta samfunds tjänst, beskattas endast i
denna stat.

2. Ersättning som avses i stycke 1 beskattas
emellertid endast i den avtalsslutande stat där
personen i fråga har hemvist, om arbetet
utförs i denna stat och personen

a) är medborgare i denna stat; eller

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande
för att utföra arbetet.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16
tillämpas på ersättning som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en myndighet eller ett
offentligrättsligt samfund som bildats i en
avtalsslutande stat.

Artikel 20

Betalningar till studerande och praktikanter

1. Studerande, affärslärling eller praktikant,
som har eller omedelbart före vistelse i en
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den

a˛zfdorfl Dorteaqrsca ili ih l˛bodo dor-
teaqrscfnnodo uonea, obqahocannodo Eodoca-
qica˛zimrfl Dorteaqrscom elfl ortzfrsclf-
nifl rowial¸n˚v c˚plas ili l˛boj anntisfs,
cohnika˛zij c ˝som Dorteaqrscf, obla-
da˛srfl nalodom sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf.

2. Sfqmin ’’anntisfs’’ pqi irpol¸hocanii
c narsoflzfj rsas¸f, ohnaxafs haqanff odo-
coqfnnt˛ i pfqioeixfrki, c trsanoclfnnof
cqfmfl, c˚plaxicafmt˛ c sfxfnif gihni ili
opqfeflfnnodo pfqioea efnfgnt˛ rtmmt, c
rooscfsrscii r obflhasfl¸rscom pqoihcoeis¸
plasfgi chamfn na aefkcasnof i polnof
cohmfzfnif c efnfgnom c˚qagfnii (no nf ha
okahann˚f trltdi).

Rsas¸fl 19

Dorteaqrscfnnafl rltgba

1. Cohnadqagefnif, inof xfm pfnrifl,
c˚plaxicafmof oqdanom clarsi ili ha-
konoeasfl¸no trsanoclfnn˚m oqdanom, ro-
heann˚m c Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf,
uihixfrkomt liwt ha rltgbt,
ortzfrsclflfmt˛ elfl ˝siv oqdanoc, obla-
dafsrfl nalodom sol¸ko c ˝som Dorteaqrscf.

2. Oenako tkahannof c ptnksf 1 cohnadqa-
gefnif obladafsrfl nalodom sol¸ko c som
Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, c kosoqom
uihixfrkof liwo flclflfsrfl qfhiefnsom, frli
rltgba ortzfrsclflfsrfl c ˝som Dorteaqrscf i
uihixfrkof liwo:

a) flclflfsrfl dqageaninom ˝sodo Dor-
teaqrsca, ili

b) nf rsalo qfhiefnsom ˝sodo Dorteaqrsca
irkl˛xisfl¸no r wfl¸˛ ortzfrsclfnifl
rltgb˚.

3. Pologfnifl rsasfj l5 i 16 pqimfnfl˛srfl
k cohnadqagefniflm ha rltgbt, okahannt˛ c
rcflhi r pqfepqinimasfl¸rkoj efflsfl-
¸nors¸˛, ortzfrsclflfmoj oqdanom clarsi
ili hakonoeasfl¸no txqfgefnn˚m c Eodoca-
qica˛zfmrfl Dorteaqrscf oqdanom.

Rsas¸fl 20

C˚plas˚ rstefnsam i pqaksikansam

1. C˚plas˚, kosoq˚f rstefns ili pqaksi-
kans, flclfl˛zijrfl ili flcicyijrfl nfporq-
ferscfnno pfqfe pqifheom c oeno Eodocaqic-
a˛zffrfl Dorteaqrsco qfhiefnsom eqtdodo
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förstnämnda staten uteslutande för sin under-
visning eller praktik, beskattas inte i denna
stat för belopp som han erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller praktik,
under förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

2. Studerande vid universitet, högskola
eller annan läroanstalt för högre undervisning
i en avtalsslutande stat, affärslärling eller
praktikant som har eller omedelbart före
vistelse i den andra avtalsslutande staten hade
hemvist i den förstnämnda staten och som
vistas utan avbrott i den andra avtalsslutande
staten under tidsperiod som inte överstiger
183 dagar, beskattas inte i denna andra stat för
ersättning som uppbärs för arbete som utförs
i denna andra stat, under förutsättning att
arbetet har anslutning till hans studier eller
utbildning och ersättningen utgör inkomst
som är nödvändig för hans uppehälle.

Artikel 21

Annan inkomst

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

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte
på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 stycke 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om vilken
inkomsten betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca i navoefl-
zijrfl c pfqcom tpomflntsom Dorteaqrscf
irkl˛xisfl¸no r wfl¸˛ poltxfnifl obqaho-
canifl ili pqovogefnifl pqaksiki, pol¸htfs
elfl wflfj rcofdo roefqganifl, poltxfnifl ob-
qahocanifl ili pqovogefnifl pqaksiki, nf
oblada˛srfl nalodom c ˝som Dorteaqrscf pqi
trlocii, xso sakif c˚plas˚ cohnika˛s ih
irsoxnikoc ha pqfeflami ˝sodo Dorteaqrsca.

2. Rstefns tnicfqrisfsa ili eqtdodo
c˚ryfdo txfbnodo hacfefnifl ili l˛boj pqak-
sikans c Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf,
kosoq˚j flclflfsrfl ili nfporqferscfnno
pfqfe pqifheom c eqtdof Eodocaqica˛zffrfl
Dorteaqrsco flclfllrfl qfhiefnsom pfqcodo
tpomflntsodo Dorteaqrsca i kosoq˚j navo-
eisrfl c eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dor-
teaqrscf nfpqfq˚cno c sfxfnif pfqioea, nf
pqfc˚ya˛zfdo 183 enfj, nf oblada˛srfl na-
lodom c ˝som eqtdom Dorteaqrscf po cohnad-
qagefniflm ha trltdi, okahann˚f c ˝som Dor-
teaqrscf, pqi trlocii, xso okahann˚f trltdi
rcflhan˚ r fdo obtxfnifm ili pqovogefnifm
pqaksiki, i cohnadqagefnif rorsaclflfs eo-
voe, nfobvoeim˚j elfl fdo roefqganifl.

Rsas¸fl 21

Eqtdif eovoe˚

1. Cie˚ eovoeoc qfhiefnsa Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca, o kosoq˚v nf doco-
qisrfl c pqfe˚etziv rsas¸flv narsoflzfdo
Rodlayfnifl, oblada˛srfl nalodom sol¸ko c
˝som Dorteaqrscf, nfhacirimo os sodo, def
cohnikafs eovoe.

2. Pologfnifl ptnksa 1 nf pqimfnfl˛srfl k
eovoeam, in˚m, xfm eovoe˚, poltxfnn˚f os
nfecigimodo imtzfrsca, oqfeflfnnodo c
ptnksf 2 rsas¸i 6, frli poltxasfl¸ sakodo
eovoea, btetxi qfhiefnsom oenodo Eodoca-
qica˛zfdorfl Dorteaqrsca, ortzfrsclflfs c
eqtdom Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf
pqfepqinimasfl¸rkt˛ efflsfl¸nors¸ xfqfh
qarpologfnnof sam porsoflnnof pqfersa-
cisfl¸rsco ili ortzfrsclflfs c ˝som eqtdom
Dorteaqrscf nfhacirim˚f lixn˚f trltdi
xfqfh qarpologfnnt˛ sam porsoflnnt˛ baht,
i pqaco ili robrscfnnors¸, po kosoq˚m
c˚plaxicafsrfl eovoe, nfporqferscfnno os-
norflsrfl k ˝somt porsoflnnomt pqfersa-
cisfl¸rsct ili porsoflnnoj bahf. C ˝som
rltxaf pqimfnfl˛srfl pologfnifl rsas¸i 7 ili
rsas¸i 14, c hacirimorsi os obrsoflsfl¸rsc.
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Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Ryssland undanröjs dubbelbeskattning
på följande sätt:

Om person med hemvist i Ryssland för-
värvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Finland, skall det
belopp av skatt på denna inkomst som skall
betalas i Finland avräknas från skatten i
Ryssland på denna persons inkomst. Avräk-
ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga
beloppet av skatt som beräknats för inkoms-
ten i enlighet med rysk lagstiftning.

2. I Finland undanröjs dubbelbeskattning
på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Finland
förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna
i detta avtal får beskattas i Ryssland, skall
Finland, såvida inte bestämmelsen i punkt b)
föranleder annat, från skatten på denna
persons inkomst avräkna ett belopp motsva-
rande den skatt på inkomst som betalats i
Ryssland. Avräkningsbeloppet skall emeller-
tid inte överstiga den del av skatten på
inkomst, beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den inkomst som får beskattas i
Ryssland.

b) Dividend från bolag med hemvist i
Ryssland till bolag med hemvist i Finland är
undantagen från finsk skatt, om mottagaren
direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet
i det bolag som betalar dividenden.

c) Utan hinder av övriga bestämmelser i
detta avtal får fysisk person med hemvist i
Ryssland, vilken enligt finsk skattelagstift-
ning i fråga om de skatter som avses i artikel
2 även anses vara bosatt i Finland, beskattas
i Finland. Finland skall emellertid medge
avräkning för rysk skatt som betalats på
inkomst från finsk skatt enligt bestämmelser-
na i punkt a). Bestämmelserna i denna punkt
tillämpas endast på finsk medborgare.

d) Om inkomst, som person med hemvist

Rsas¸fl 22

Trshanfnif ecojnodo nalodooblogfnifl

1. C Qorrii ecojnof nalodooblogfnif
trsqanflfsrfl rlfet˛zim obqahom:

frli qfhiefns Qorrii poltxafs eovoe, ko-
soq˚j c rooscfsrscii r pologfniflmi nar-
soflzfdo Rodlayfnifl mogfs obladas¸rfl nalo-
dom c Uinlflneii, rtmma naloda na sakoj
eovoe, poelfgazafl tplasf c Uinlflneii,
c˚xisafsrfl ih naloda, chimafmodo r eovoea
sakodo liwa c Qorrii. Sakoj c˚xfs, oenako, nf
eolgfn pqfc˚yas¸ rtmmt naloda, irxirlfn-
nodo r sakodo eovoea c rooscfsrscii r ha-
konoeasfl¸rscom Qorrii.

2. C Uinlflneii ecojnof nalodooblogfnif
trsqanflfsrfl rlfet˛zim obqahom:

a) frli qfhiefns Uinlflneii poltxafs eo-
voe, kosoq˚j c rooscfsrscii r pologfniflmi
narsoflzfdo Rodlayfnifl mogfs obladas¸rfl
nalodami c Qorrii, rtmma naloda na eovoe,
tplaxfnnodo c Qorrii, Uinlflneifl, r txfsom
pologfnifl poeptnksa b), qahqfyafs c
kaxfrscf c˚xfsa ih naloda na eovoe sakodo
liwa rtmm˚, qacnoj nalodt na eovoe,
tplaxfnnomt c Qorrii. Sakoj c˚xfs, oenako,
nf eolgfn pqfc˚yas¸ xars¸ naloda na eovoe,
poerxisannt˛ eo pqfeorsaclfnifl c˚xfsa i
osnorflzt˛rfl k eovoet, kosoq˚j mogfs ob-
ladas¸rfl nalodami c Qorrii;

b) eiciefne˚, c˚plaxicafm˚f kompanifj,
kosoqafl flclflfsrfl qfhiefnsom Qorrii, c
pol¸ht kompanii, kosoqafl flclflfsrfl qfhiefn-
som Uinlflneii i napqflmt˛ konsqoliqtfs
po kqajnfj mfqf 10 pqowfnsoc pqaca dolora
kompanii, c˚plaxica˛zfj eiciefne˚, orco-
bogea˛srfl os tplas˚ uinrkodo naloda;

r) nfhacirimo os l˛b˚v eqtdiv pologf-
nij narsoflzfdo Rodlayfnifl, uihixfrkof li-
wo, kosoqof flclflfsrfl qfhiefnsom Qorrii i
kosoqof c rooscfsrscii r uinrkim nalodoc˚m
hakonoeasfl¸rscom c osnoyfnii uinrkiv na-
lodoc, tpomflnts˚v c rsas¸f 2, qarrmasqi-
cafsrfl sakgf c kaxfrscf qfhiefnsa Uinlflne-
ii, mogfs obladas¸rfl nalodom c Uinlflneii.
Oenako l˛boj tplaxfnn˚j c Qorrii poeo-
voen˚j nalod btefs c˚xsfn ih naloda, tpla-
xicafmodo c Uinlflneii, c rooscfsrscii r
pologfniflmi poeptnksa a). Pologfnifl ˝s-
odo poeptnksa pqimfnfl˛srfl sol¸ko k dqa-
geanam Uinlflneii;

d) frli c rooscfsrscii r pologfniflmi nar-
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i Finland förvärvar, som sådan person inne-
har, enligt bestämmelse i avtalet är undanta-
gen från skatt i Finland, får Finland likväl vid
bestämmandet av beloppet av skatten på
denna persons återstående inkomst beakta den
inkomst som undantagits från skatt.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller
juridisk person och sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning som gäller i
denna stat skall inte i den andra avtalsslutande
staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande krav som medbor-
gare, juridisk person eller sammanslutning i
denna andra stat under samma förhållanden,
särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna
i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även
på person som inte har hemvist i en avtalss-
lutande stat eller i båda avtalsslutande staterna
samt på statslös person med hemvist i en
avtalsslutande stat.

2. Beskattningen av fast driftställe, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten, skall i
denna andra stat inte vara mindre fördelaktig
än beskattningen av person med hemvist i
denna andra stat, som bedriver verksamhet av
samma slag.

3. Denna artikel anses inte medföra skyl-
dighet för en avtalsslutande stat att medge
person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som medges
person med hemvist i den egna staten.

soflzfdo Rodlayfnifl eovoe, poltxfnn˚j
qfhiefnsom Uinlflneii, nf poelfgis ob-
logfni˛ nalodom c Uinlflneii, Uinlflneifl,
sfm nf mfnff, mogfs pqi poerxfsf rtmm˚
naloda na orsacyt˛rfl xars¸ eovoea sakodo
liwa, pqinimas¸ co cnimanif orcobo-
gefnn˚j os naloda eovoe.

Rsas¸fl 23

Nfeirkqiminawifl

1. Dqageanf oenodo Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca ili ˛qieixfrkif liwa i
paqsnfqrsca, poltxicyif rcoj rsastr kak
sakocoj c rooscfsrscii r efjrsct˛zim c
˝som Dorteaqrscf hakonoeasfl¸rscom, nf
btets poecfqdas¸rfl c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf l˛bomt nalodoo-
blogfni˛ ili l˛bomt rcflhannomt r nim
obflhasfl¸rsct, inomt ili bolff obqfmf-
nisfl¸nomt, xfm nalodooblogfnif i
rcflhann˚f r nim obflhasfl¸rsca, kosoq˚m
poecfqda˛srfl ili modts poecfqdas¸rfl dqa-
geanf, ˛qieixfrkif liwa ili paqsnfqrsca
˝sodo eqtdodo Dorteaqrsca pqi sfv gf trlo-
ciflv, c orobfnnorsi c osnoyfnii qfhiefnsrs-
ca. Hso pologfnif, nfhacirimo os pologfnij
rsas¸i 1, sakgf osnorisrfl k liwam, kosoq˚f
nf flclfl˛srfl qfhiefnsami oenodo ili oboiv
Eodocaqica˛zivrfl Dorteaqrsc, a sakgf k
liwam bfh dqageanrsca, kosoq˚f flclfl˛srfl
qfhiefnsami Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrs-
ca.

2. Nalodooblogfnif porsoflnnodo pqfersa-
cisfl¸rsca, kosoqof qfhiefns oenodo Eodoca-
qica˛zfdorfl Dorteaqrsca imffs c eqtdom
Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf, nf eolgno
b˚s¸ mfnff bladopqiflsn˚m c ˝som eqtdom
Eodocaqica˛yfmrfl Dorteaqrscf, xfm nalo-
dooblogfnif qfhiefnsoc ˝sodo eqtdodo Dor-
teaqrsca, ortzfrsclfl˛ziv analodixnt˛
efflsfl¸nors¸.

3. Ni oeno ih pologfnij narsoflzfj rsa-
s¸i nf mogfs qarwfnicas¸rfl kak obflh-
˚ca˛zff oeno Eodocaqica˛zffrfl Dorteaqrs-
co pqfeorsaclfls¸ qfhiefnsam eqtdodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca l˛b˚f lixn˚f
l¸dos˚, rkieki i c˚xfs˚ c wflflv nalodoo-
blogfnifl, kosoq˚f ono pqfeorsaclflfs rcoim
robrscfnn˚m qfhiefnsam na ornocanii dqa-
geanrkodo rsastra ili rfmfjn˚v obfl-
hasfl¸rsc.
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4. Person med hemvist i en avtalsslutande
stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller
flera personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, skall inte i den först-
nämnda staten bli föremål för beskattning
eller därmed sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande
krav som annan person i samma ställning och
med hemvist i den förstnämnda staten är eller
kan bli underkastad.

5. Bestämmelserna i denna artikel anses
inte medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att medge medborgare, juridisk person
eller sammanslutning i den andra avtalsslu-
tande staten sådana skatteförmåner som enligt
särskilda överenskommelser medges medbor-
gare, juridisk person eller sammanslutning i
en tredje stat.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande
stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om
tillämpning av artikel 23 stycke 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare.
Saken skall läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om
den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner
invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall

4. Qfhiefns˚ oenodo Eodocaqica˛yfdorfl
Dorteaqrsca, kapisal kosoq˚v polnors¸˛
ili xarsixno pqinaelfgis oenomt ili
nfrkol¸kim qfhiefnsam eqtdodo Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca ili konsqoliqtfsrfl,
pqflmo ili korcfnno, oenim ili nfrkol¸kimi
qfhiefnsami eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca, nf btets poecfqdasrfl c pfqcom
tpomflntsom Dorteaqrscf l˛bomt nalodoo-
blogfni˛ ili l˛bomt rcflhannomt r nim
obflhasfl¸rsct, bolff obqfmfnisfl¸nomt, xfm
nalodooblogfnif i rcflhann˚f r nim obfl-
hasfl¸rsca, kosoq˚m poecfqda˛srfl ili modts
poecfqdas¸rfl eqtdif poeobn˚f qfhiefns˚
pfqcodo tpomflntsodo Dorteaqrsca.

5. Pologenifl narsoflzfj rsas¸i nf modts
irsolkoc˚casrfl kak obflh˚ca˛zif oeno Eodo-
caqica˛yffrfl Dorteaqrsco pqfeorsaclfls¸
dqageanam, ˛qieixfrkim liwam ili
paqsnfrscam eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl
Dorteaqrsca nalodoc˚f l¸dos˚, kosoq˚f
pqfeorsaclfl˛srfl dqageanam, ˛qieixfrkim
liwam ili paqsnfqrscam sqfs¸fdo Dor-
teaqrsca c rooscfsrscii ro rpfwial¸n˚mi
rodlayfniflmi.

Rsas¸fl 24

Pqowfetqa chaimnodo rodlarocanifl

1. Frli liwo rxisafs, xso efjrscifl oenodo
ili oboiv Eodocaqica˛zivrfl Dorteaqrsc
pqicoefls ili pqicfets k fdo nalodooblogfn-
i˛ nf c rooscfsrscii r pologfniflmi nar-
soflzfdo Rodlayfnifl, ono mogfs, nfhacirimo
os rqfersc hazis˚, pqfetrmosqfnn˚v na-
wional¸n˚m hakonoeasfl¸rscom ˝siv Dor-
teaqrsc, pqfersacis¸ rcof haflclfnif na qarr-
mosqfnif c kompfsfnsn˚f oqdan˚ sodo Eodo-
caqica˛zfdorfl Dorteaqrsca, qfhiefnsom ko-
soqodo ono flclflfsrfl, ili c kompfsfnsn˚f
oqdan˚ sodo Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrs-
ca, dqageaninom kosoqodo ona flclflfsrfl, frli
fdo rltxaj poepaeafs poe efjrscif ptnksa 1
rsas¸i 23. Haflclfnif eolgno b˚s¸ pqfer-
saclfno c sfxfnif sqfv lfs r momfnsa pfqcodo
tcfeomlfnifl o efjrsciflv, pqicoeflziv k na-
lodooblogfni˛ nf c rooscfsrscii r pologf-
niflmi narsoflzfdo Rodlayfnifl.

2. Kompfsfnsn˚j oqdan btefs rsqfmis¸rfl,
frli on roxsfs haflclfnif obornocann˚m i
frli on ram nf rmogfs pqijsi k teoclfsco-
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myndigheten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider mot
avtalet. I det fall att de behöriga myndighe-
terna träffar överenskommelse, skall de av-
talsslutande staterna påföra skatt och medge
återbetalning eller avräkning av skatt i en-
lighet med sådan överenskommelse. Överens-
kommelse som träffats genomförs utan hinder
av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

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

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i den mening som avses i föregående
stycken.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalss-
lutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de
avtalsslutande staternas interna lagstiftning i
fråga om skatter som omfattas av avtalet, i
den mån beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte till upplysningar
som hänför sig till personer som avses i
artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande
stat mottagit skall behandlas såsom hemliga
på samma sätt som upplysningar, som erhål-
lits enligt den interna lagstiftningen i denna
stat och får yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i

qisfl¸nomt qfyfni˛, qfyis¸ copqor po
chaimnomt rodlari˛ r kompfsfnsn˚mi oq-
danami eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca r wfl¸˛ ihbfganifl nalodooblogf-
nifl, nf rooscfsrsct˛zfdo narsoflzfmt Rod-
layfni˛. C rltxaf, frli kompfsfnsn˚f oq-
dan˚ pqiets k rodlari˛, nalodi btets chi-
mas¸rfl, cohcqas ili haxfs nalodoc btets
pqoihcoeis¸rfl Eodocaqica˛zimirfl Dor-
teaqrscami c rooscfsrscii r sakim rodla-
rifm. L˛bof eorsidntsof rodlarif btefs ir-
polnfno nfhacirimo os l˛b˚v odqanixfnij
co cqfmfni, pqfetrmosqfnn˚v na-
wional¸n˚m hakonoeasfl¸rscom Eodocaqic-
a˛zivrfl Dorteaqrsc.

3. Kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛-
zivrfl Dorteaqrsc btets rsqfmis¸rfl qfyas¸
po chaimnomt rodlari˛ l˛b˚f sqtenorsi ili
romnfnifl, cohnika˛zif pqi solkocanii ili
pqimfnfnii Rodlayfnifl. Oni modts sakgf
konrtl¸siqocas¸rfl eqtd r eqtdom r wfl¸˛
trsqanfnifl ecojnodo nalodooblogfnifl c
rltxaflv, nf pqfetrmosqfnn˚v Rodlayfnifm.

4. Kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛-
zivrfl Dorteaqrsc modts nfporqferscfnno
crstpas˙ c konsaks˚ eqtd r eqtdom elfl wflfj
eorsigfnifl rodlarifl c rm˚rlf pqfe˚etziv
ptnksoc.

Rsas¸fl 25

Obmfn inuoqmawifj

1. Kompfsfnsn˚f oqdan˚ Eodocaqica˛-
zivrfl Dorteaqrsc obmfnica˛srfl inuoqma-
wifj, nfobvoeimoj elfl c˚polnfnifl pologf-
nij narsoflzfdo Rodlayfnifl ili na-
wional¸n˚v hakonoeasfl¸rsc Eodocaqica˛-
zivrfl Dorteaqrsc, kara˛zivrfl nalodoc, na
kosoq˚f qarpqorsqanflfsrfl narsoflzff Rod-
layfnif, c soj xarsi, c kakoj pqfetrmosqfn-
nof nalodooblogfnif nf pqosicoqfxis nar-
soflzfmt Rodlayfni˛. Obmfn inuoqmawifj
nf odqanixicafsrfl inuoqmawifj c osnoyf-
nii liw, tpomflnts˚v c rsas¸f 1. L˛bafl
inuoqmawifl, poltxfnnafl Eodocaqica˛-
zimrfl Dorteaqrscom, rxisafsrfl konuiefn-
wial¸noj sak gf, kak i inuoqmawifl,
poltxfnnafl c qamkav nawional¸nodo ha-
konoeasfl¸rsca ˝sodo Dorteaqrsca, i mogfs
b˚s¸ roobzfna sol¸ko liwam ili oqdanam
(ckl˛xafl rte˚ i aeminirsqasicn˚f oqdan˚),
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fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i stycke 1 anses inte
medföra skyldighet för en avtalsslutande 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
affärshemlighet, industri-, handels- eller yr-
keshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 26

Särskilda privilegier vid beskattningen

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte
de privilegier vid beskattningen som enligt
folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i multilaterala eller bilaterala överens-
kommelser tillkommer medlemmar av diplo-
matisk beskickning eller konsulat.

2. Avtalet tillämpas inte på internationell
organisation, dess organ eller tjänsteman eller
på person som är medlem av tredje stats
diplomatiska beskickning eller konsulat och
som vistas i en avtalsslutande stat samt som
i fråga om inkomstskatter inte i någondera
avtalsslutande staten blir behandlad som
person med hemvist där.

rcflhann˚m r owfnkoj ili rboqom, pqin-
teisfl¸n˚m ch˚rkanifm ili rtefbn˚m
pqfrlfeocanifm, ili qarrmosqfnifm apfllfl-
wij c osnoyfnii nalodoc, na kosoq˚f qarp-
qorsqanflfsrfl narsoflzff Rodlayfnif. Sakif
liwa ili oqdan˚ btets irpol¸hocas¸ inuoq-
mawi˛ sol¸ko c ˝siv wflflv. Oni modts qarkq-
˚cas¸ ˝st inuoqmawi˛ c voef oskq˚s˚v
rtefbn˚v harfeanij ili rtefbn˚v qfyf-
niflv.

2. Ni c kakom rltxaf pologfnifl ptnksa 1
nf btets irsolkoc˚cas¸rfl kak obflh˚ca˛zif
Eodocaqica˛zffrfl Dorteaqrsco:

a) pqocoeis¸ aeminirsqasicn˚f mfq˚,
pqosicoqfxazif hakonoeasfl¸rsct ili ae-
minirsqasicnoj pqaksikf hsodo ili eqtdodo
Eodocaqica˛zfdorfl Dorteaqrsca;

b) pqfeorsaclfls¸ inuoqmawi˛, kosoqafl nf
pqfeorsaclflfsrfl r txfsom hakonoeasfl¸rsca
ili ob˚xnoj aeminirsqasicnoj pqaksiki
˝sodo ili eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca;

r) pqfeorsaclfls¸ inuoqmawi˛, kosoqafl
qarkq˚cala b˚ kakt˛-libo soqdoct˛, pqfep-
qinimasfl¸rkt˛, pqom˚ylfnnt˛,
kommfqxfrkt˛ ili pqoufrrional¸nt˛
sajnt, ili soqdoc˚j pqowfrr, ili inuoqma-
wi˛, qarkq˚sif kosoqoj pqosicoqfxilo b˚
dorteaqrscfnnoj polisikf.

Rsas¸fl 26

Rpfwial¸n˚f nalodoc˚f pqicilfdii

1. Nixso c narsoflzfm Rodlayfnii nf has-
qadicafs nalodoc˚v pqicilfdij rosqtenikoc
eiplomasixfrkiv pqfersacisfl¸rsc ili
konrtl¸rkiv txqfgefnij, pqfeorsaclfnn˚v
obzimi noqmami mfgetnaqoenodo pqaca ili
na ornocanii pologfnij mnodorsoqonniv
ili ectrsoqonniv rodlayfnij.

2. Narsoflzff Rodlayfnif nf pqimfnflfsrfl
k mfgetnaqoen˚m oqdanihawiflm, oqdanam
ili iv rosqtenikam, i k liwam, kosoq˚f
flclfl˛srfl rosqtenikami eiplomasixfrkiv
pqfersacisfl¸rsc ili konrtl¸rkiv
txqfgefnij sqfs¸fdo Dorteaqrsca, pqfb˚ca-
˛ziv c Eodocaqica˛zfmrfl Dorteaqrscf i nf
qarrmasqicafm˚v c kageom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf c kaxfrscf qfhiefnsoc
c osnoyfnii nalodoc na eovoe˚.
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Artikel 27

Avtalets ikraftträdande

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

2. Avtalet träder i kraft femtonde dagen
efter dagen för det senare av de meddelanden
som avses i stycke 1 och dess bestämmelser
tillämpas:

a) i fråga om skatter som innehålls vid
källan, på inkomst som förvärvas den 1
januari det kalenderår som följer närmast efter
det då avtalet träder i kraft eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på
skatter som bestäms för skatteår som börjar
den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Den dag då detta avtal träder i kraft
upphör följande överenskommelse och avtal
mellan Republiken Finlands regering och
Socialistiska rådsrepublikernas Förbunds re-
gering att vara tillämpligt i fråga om de
skatter på vilka avtalet tillämpas enligt
bestämmelserna i stycke 2;

a) överenskommelsen mellan Republiken
Finlands Regering och Socialistiska Rådsre-
publikernas Förbunds Regering om lufttra-
fikföretags och deras personals ömsesidiga
befrielse från skatter och socialskyddsavgifter
som undertecknats i Helsingfors den 5 maj
1972; och

b) avtalet mellan Republiken Finlands
regering och Socialistiska rådsrepublikernas
förbunds regering för att undvika dubbelbe-
skattning beträffande skatter på inkomst och
därtill hörande protokoll som undertecknats i
Moskva den 6 oktober 1987.

1972 års överenskommelse upphör att vara
tillämpligt från de första tidpunkter, då detta
avtal tillämpas enligt bestämmelserna i stycke
2, även i fråga om sådana skatter och avgifter
på vilka detta avtal inte tillämpas.

Rsas¸fl 27

Brmtplfnif Rodlayfnifl c rilt

1. Pqacisfl¸rsca Eodocaqica˛zivrfl Dor-
teaqrsc tcfeomfls eqtd eqtda o c˚polnfnii
konrsistwionn˚v sqfbocanij, nfobvoeim˚v
elfl crstplfnifl c rilt narsoflzfdo Rodlayf-
nifl.

2. Narsoflzff Rodlayfnif crstpis c rilt
xfqfh pflsnaewas¸ enfj porlf eas˚ poltxf-
nifl porlfenfdo ih tcfeomlfnij,
tpomflnts˚v c ptnksf 1, i fdo pologfnifl
btets pqimfnfls¸rfl:

a) c osnoyfnii nalodoc, chimafm˚v t ir-
soxnika — r eovoeoc, poltxfnn˚v 1 flncaqfl
ili porlf 1 flncaqfl kalfneaqnodo doea,
rlfet˛zfdo ha doeom, c kosoqom narsoflzff
Rodlayfnif crstpis c rilt;

b) c osnoyfnii eqtdiv nalodoc na eovoe˚
— ha l˛boj nalodoobladafm˚j pfqioe, na-
xina˛zijrfl 1 flncaqfl ili porlf 1 flncaqfl
kalfneaqnodo doea, rlfet˛zfdo ha doeom, c
kosoqom narsoflzff Rodlayfnif crstpis c
rilt.

3. R eas˚ pqimfnfnifl pologfnij nar-
soflzfdo Rodlayfnifl rlfet˛zif rodlayfnifl
mfget Pqacisfl¸rscom Uinlflnerkoj
Qfrptbliki i Pqacisfl¸rscom Ro˛ha Rocfsr-
kiv Rowialirsixfrkiv Qfrptblik pqfkqa-
za˛s rcof efjrscif c osnoyfnii nalodoc, k
kosoq˚m pqimfnflfsrfl narsoflzff Rodlayf-
nif, c rooscfsrscii r pologfniflmi ptnksa 2:

a) Rodlayfnif o chaimnom orcobogefnii
aciapqfepqiflsij i iv pfqronala os nalodoo-
blogfnifl i chnoroc na rowial¸nof rsqavo-
canif, poepirannof 5 mafl 1972 doea c Vfl¸ri-
nki;

b) Rodlayfnif ob trsqanfnii ecojnodo na-
lodooblogfnifl c osnoyfnij poeovoen˚v na-
lodoc i pqilogfnn˚j k nfmt pqosokol, poe-
pirann˚f 6 oksflbqfl 1987 doea c Morkcf.

Pqi ˝som rodlayfnif 1972 doea pqfkqa-
zafs rcof efjrscif sakgf c osnoyfnii na-
lodoc i chnoroc, k kosoq˚m narsoflzff Rod-
layfnif nf pqimfnflfsrfl, naxinafl r pfqcodo
enfl, r kosoqodo narsoflzff Rodlayfnif
pqimfnflfsrfl c rooscfsrscii r ptnksom 2.
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Artikel 28

Avtalets upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs
upp av en avtalsslutande stat. Vardera av-
talsslutande staten kan, då fem år förflutit från
dagen för ikraftträdandet av avtalet, på
diplomatisk väg säga upp avtalet genom
skriftlig underrättelse härom senast sex må-
nader före utgången av ett kalenderår. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att vara tillämpligt:

a) i fråga om skatter som innehålls vid
källan, på inkomst som förvärvas den 1
januari det kalenderår som följer närmast efter
det då uppsägningen skedde eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på
skatter som bestäms för skatteår som börjar
den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då uppsägningen skedde
eller senare.

Som skedde i Helsingfors den 4 maj 1996
i två exemplar på finska, ryska och engelska
språken, vilka alla tre texter har lika vitsord.
I fall av meningsskiljaktighet om tolkning
skall den engelskspråkiga texten användas.

För Republiken Finlands
regering:

Ole Norrback

För Ryska federationens
regering:

V. G. Panskov

Rsas¸fl 28

Pqfkqazfnif efjrscifl narsoflzfdo

Rodlayfnifl

Narsoflzff Rodlayfnif orsafsrfl c rilf eo
sfv poq, poka fdo efjrscif nf btefs
pqfkqazfno oenim ih Eodocaqica˛yivrfl
Dorteaqrsc. Kageof ih Eodocaqica˛zivrfl
Dorteaqrsc mogfs pqfkqasis¸ efjrscif nar-
soflzfdo Rodlayfnifl ptsfm pfqfeaxi po eip-
lomasixfrkim kanalam pir¸mfnnodo
tcfeomlfnifl o rcofm namfqfnii pqfkqasis¸
fdo efjrscif nf mfnff, xfm ha yfrs¸ mfrflwfc
eo okonxanifl l˛bodo kalfneaqnodo doea
porlf irsfxfnifl pflsi lfs r eas˚ crstplfnifl
narsoflzfdo Rodlayfnifl c rilt. C sakom
rltxaf narsoflzff Rodlayfnif pqfkqazafs
rcof efjrscif:

a) c osnoyfnii nalodoc, chimafm˚v t ir-
soxnika, — r eovoeoc, poltxfnn˚v 1 flncaqfl
ili porlf 1 flncaqfl kalfneaqnodo doea,
rlfet˛zfdo ha doeom, c kosoqom pfqfeano
tcfeomlfnif;

b) c osnoyfnii eqtdiv nalodoc na eovoe˚
— ha l˛boj nalodoobladafm˚j pfqioe, na-
xinafl r 1 flncaqfl ili porlf 1 flncaqfl kalf-
neaqnodo doea, rlfet˛zfdo ha doeom, c koso-
qom pfqfeano tcfeomlfnif.

Rocfqyfno c Vfl¸rinki ’’4’’ mafl 1996 doea
c ectv ˝khfmplflqav na uinrkom, qtrrkom i
andlijrkom flc˚kav, pqixfm crf sfkrs˚
imf˛s oeinakoct˛ rilt. C rltxaf qarvogef-
nifl c solkocanii btefs pqimfnfls¸rfl sfkrs
na andlijrkom flh˚kf.

Ha Pqacisfl¸rsco
Uinlflnerkoj Qfrptbliki

Olf Noqqbak

3a Pqacisfl¸rsco
Qorrijrkoj Ufefqawii

C. D. Panrkoc
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(Översättning)
PROTOKOLL

Vid undertecknandet i dag av avtalet
mellan Republiken Finlands regering och
Ryska federationens regering för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på in-
komst (nedan ’’avtalet’’) har undertecknade
kommit överens om följande bestämmelser
som utgör en integrerande del av avtalet:

Till artikel 5 stycke 3
1. I fall då byggnads-, anläggnings-,

sammansättnings- eller installationsverksam-
het som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat bedriver i den andra avtalsslutande
staten har inletts före underteckandet av
avtalet men fortgår efter den tidpunkt då
avtalet blir tillämpligt, skall tolvmånaderspe-
rioden räknas från sistnämnda tidpunkt. Den-
na förmån skall emellertid inte i något fall
kunna åtnjutas under en period som överstiger
36 månader räknat från den tidpunkt då
verksamheten inleddes.

2. I fall då byggnads-, anläggnings-,
sammansättnings- eller installationsverksam-
het som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat bedriver i den andra avtalsslutande
staten har inletts efter underteckandet av
avtalet, men före den tidpunkt då avtalet blir
tillämpligt, och fortgår efter sistnämnda tid-
punkt, skall tolvmånadersperioden räknas
från den tidpunkt då verksamheten inleddes.

Som skedde i Helsingfors den 4 maj 1996
i två exemplar på finska, ryska och engelska
språken, vilka alla tre texter har lika vitsord.
I fall av meningsskiljaktighet om tolkning
skall den engelskspråkiga texten användas.

För Republiken Finlands
regering:

Ole Norrback

För Ryska federationens
regering:

V. G. Panskov

PQOSOKOL

Pqi poepiranii rfdoenfl Rodlayfnifl
mfget Pqacisfl¸rscom Uinlflnerkoj
Qfrptbliki i Pqacisfl¸rscom Qorrijrkoj
Ufefqawii ob ihbfganii ecojnodo nalodoo-
blogfnifl c osnoyfnii nalodoc na eovoe˚
(ealff imfntfmof ’’Rodlayfnif’’) nigf-
poepiracyifrfl rodlarilir¸ na so, xsob˚
rlfet˛zif pologfnifl rorsaclflli
nfos˙fmlfmt˛ xars¸ Rodlayfnifl:

c osnoyfnii ptnksa 3 rsas¸i 5:

1. C rltxaf, frli qfhiefns Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca imfl rsqoisfl¸nt˛
plozaekt ili rsqoisfl¸n˚j, monsagn˚j
ili rboqoxn˚j ob˙fks c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf eo eas˚ poepiranifl
narsoflzfdo Rodlayfnifl, no qabos˚ na niv
pqoeolga˛srfl porlf eas˚, r kosoqoj
pqimfnfl˛srfl pologfnifl narsoflzfdo Rod-
layfnifl, so ecfnaewasimfrflxn˚j pfqioe
qarrxis˚cafsrfl os porlfenfj tpomflntsoj
eas˚. Sakafl l¸dosa nf eolgna ni pqi kakiv
obrsoflsfl¸rscav efjrscocas¸ bolff 36
mfrflwfc r naxala rtzfrscocanifl rsqoisfl-
¸noj plozaeki ili ob˙fksa.

2. C rltxaf, frli qfhiefns Eodocaqic-
a˛zfdorfl Dorteaqrsca imfl rsqoisfl¸ntdo
plozaekt ili rsqoisfl¸n˚j, monsagn˚j
ili rboqoxn˚j ob˙fks c eqtdom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf porlf eas˚ poepi-
ranifl narsoflzfdo Rodlayfnifl, no eo eas˚, r
kosoqoj pqimfnfl˛srfl pologfnifl narsoflzf-
do Rodlayfnifl, i qabos˚ na niv pqoeol-
ga˛srfl porlf porlfenfj tpomflntsoj eas˚,
so ecfnaewasimfrflxn˚j pfqioe qarrxis˚-
cafsrfl r naxala rtzfrscocanifl rsqoisfl¸noj
plozaeki ili ob˙fksa.

Rocfqyfno c Vfl¸rinki ’’4’’ mafl 1996 doea
c ectv ˝khfmplflqav na uinrkom, qtrrkom i
andlijrkom flc˚kav, pqixfm crf sfkrs˚
imf˛s oeinakoct˛ rilt. C rltxaf qarvogef-
nifl c solkocanii btefs pqimfnfls¸rfl sfkrs
na andlijrkom flh˚kf.

Ha Pqacisfl¸rsqo
Uinlflnerkoj Qfrptbliki

Olf Noqqbak

3a Pqacisfl¸rsco
Qorrijrkoj Ufefqawii

C.D. Panrkoc
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(Översättning)

PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Republiken
Finlands regering och Ryska federationens
regering för att undvika dubbelbeskatt-

ning beträffande skatter på inkomst

Republiken Finlands regering och Ryska
federationens regering,

som önskar ingå ett protokoll om ändring
av det i Helsingfors den 4 maj 1996
undertecknade avtalet mellan Republiken Fin-
lands regering och Ryska federationens re-
gering för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst (nedan ’’av-
talet’’),

har kommit överens om följande:

Artikel I

Artikel 5 stycke 3 i avtalet utgår och ersätts
med följande stycke:

’’3. Plats för byggnads- anläggnings-,
sammansättnings- eller installationsverksam-
het eller övervakningsverksamhet i anslutning
därtill utgör fast driftställe, i dett fall att
verksamheten huvudsakligen består av upp-
förandet av fabriker, verkstäder, kraftverk
eller andra industribyggnader eller industri-
konstruktioner, endast om verksamheten på-
går under en tidsperiod som överstiger ader-
ton månader, och i alla övriga fall, endast om
verksamheten pågår under en tidsperiod som
överstiger tolv månader. Användningen av
installation eller borrplattform eller skepp för
att utforska eller utnyttja naturtillgångar utgör
fast driftställe endast om användningen pågår
under en tidsperiod som överstiger tolv
månader.’’

PQOSOKOL

K Rodlayfni˛ mfget Pqacisfl¸rscom
Uinlflnerkoj Qfrptbliki i Pqacisfl¸r-
scom Qorrijrkoj Ufefqawii ob ihbfganii
ecojnodo nalodooblogfnifl c osnoyfnii na-

lodoc na eovoe˚

Pqacisfl¸rsco Uinlflnerkoj Qfrptbliki
i Pqacisfl¸rsco Qorrijrkoj Ufefqawii,

qtkocoersctflr¸ gflanifm hakl˛xis¸ pqo-
sokol k Rodlayfni˛ mfget Pqacisfl¸rscom
Uinlflnerkoj Qfrptbliki i Pqacisfl¸rscom
Qorrijrkoj Ufefqawii ob ihbfganii ecoj-
nodo navodooblogfnifl c osnoyfnii nalodoc
na eovoe˚, poepirannodo c Vfl¸rinki 4 mafl
1996 d. (c eal¸nfjyfm — Rodlayfnif),

rodlarilir¸ o nigfrlfet˛zfm:

Rsas¸fl 1

Ptnks 3 Rsas¸i 5 Rodlayfnifl eolgfn
b˚s¸ tealfn i hamfnfn rlfet˛zim:

«3. Rsqoisfl¸nafl plozaeka ili
rsqoisfl¸n˚j, monsagn˚j ili rboqoxn˚j
ob˙fks ili efflsfl¸nors¸ po sfvnixfrkomt
naehoqt, rcflhannafl r nimi, obqaht˛s por-
soflnnof pqfersacisfl¸rsco, sol¸ko frli sa-
kafl plozaeka, ob˙fks ili efflsfl¸nors¸, c
rltxaf rsqoisfl¸noj plozaeki ili pqofksa,
rcflhannodo r pqfimtzfrscfnn˚m cohcfef-
nifm hacoeoc, marsfqrkiv, ˝lfksqorsanwij
ili l˛b˚v in˚v pqom˚ylfnn˚j heanij ili
rooqtgfnij, ortzfrsclfl˛srfl c sfxfnif
pfqioea bolff 18 mfrflwfc, i co crfv or-
sal¸n˚v rltxaflv — c sfxfnif pfqioea bolff
12 mfrflwfc. Irpol¸hocanif trsanocki ili
btqocoj trsanocki ili rtena elfl qahcfeki
ili qahqaboski pqiqoen˚v qfrtqroc ob-
qaht˛s porsoflnnof pqfersacisfl¸rsco sol-
¸ko frli oni irpol¸ht˛srfl c sfxfnif pfqioea
bolff 12 mfrflwfc».
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Artikel II

Protokollet till avtalet utgår och ersätts
med följande protokoll:

’’PROTOKOLL

Följande bestämmelser utgör en integre-
rande del av avtalet mellan Republiken
Finlands regering och Ryska federationens
regering för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst som under-
tecknats i Helsingfors den 4 maj 1996 (nedan
’’avtalet’’):

Artikel 5 stycke 3 och artikel 15 stycke 3

I fall då byggnads-, anläggnings-, samman-
sättnings- eller installationsverksamhet som
en person med hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver i den andra avtalsslutande staten
inleds före den 1 januari 2003, fortsätter
tillämpningen av artikel 4 stycke 2 och artikel
11 stycke 2 punkt a i avtalet mellan Repu-
bliken Finlands regering och Socialistiska
rådsrepublikernas förbunds regering för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skat-
ter på inkomst som undertecknats i Moskva
den 6 oktober 1987 och av stycke 1 i
protokollet därtill.’’

Artikel III

1. De avtalsslutande staternas regeringar
meddelar varandra att de konstitutionella
förutsättningarna för ikraftträdandet av detta
protokoll har uppfyllts.

2. Protokollet träder i kraft trettionde dagen
efter dagen för det senare av de meddelanden
som avses i stycke 1 och dess bestämmelser
tillämpas:

a) i fråga om skatter som innehålls vid
källan, på inkomst som förvärvas den 1
januari det kalenderår som följer närmast efter
det då protokollet träder i kraft eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på
skatter som bestäms för skatteår som börjar
den 1 januari det kalenderår som följer

Rsas¸fl 2

Pqosokol k Rodlayfni˛ eolgfn b˚s¸
tealfn i hamfnfn rlfet˛zim:

«PQOSOKOL

Rlfet˛zif pologfnifl flclfl˛srfl
nfos˙fmlfmoj xars¸˛ Rodlayfnifl mfget
Pqacisfl¸rscom Uinlflnerkoj Qfrptbliki i
Pqacisfl¸rscom Qorrijrkoj Ufefqawii ob
ihbfganii ecojnodo nalodooblogfnifl c os-
noyfnii nalodoc na eovoe˚, poepirannodo c
Vfl¸rinki 4 mafl 1996 d (ealff — Rodlayf-
nif):

C osnoyfnii Rsas¸i 5, ptnks 3 i Rsas¸i
15, ptnks 3

C rltxaf, frli rsqoisfl¸nafl plozaeka ili
rsqoisfl¸n˚j, monsagn˚j ili rboqoxn˚j
ob˙fks, navoeflzifrfl c oenom Eodocaqic-
a˛zfmrfl Dorteaqrscf, c kosoqom txarsctfs
qfhiefns eqtdodo Eodocaqica˛zfdorfl Dor-
teaqrsca, naxina˛s rtzfrscocas¸ eo 1
flncaqfl 2003 d., so k nim btets pqoeolgas¸
pqimfnfls¸rfl pologfnifl ptnksa 2 Rsas¸i 4 i
poeptnksa a) ptnksa 2 Rsas¸i 11 Rodlayfnifl
mfget Pqacisfls¸rscom Uinlflnerkoj
Qfrptbliki i Pqacisfl¸rscom Ro˛ha Rocfsr-
kiv Rowiadhirsixfrkiv Qfrptblik ob
trsqanfnii ecojnodo nalodooblogfnifl c os-
noyfnii poeovoen˚v nalodoc, poepirannodo
c Morkcf 6 oksflbqfl 1987 d., a sakgf pologf-
nifl ptnksa 1 Pqosokola k nfmt».

Rsas¸fl H

1. Pqacisfl¸rsca Eodocaqica˛zivrfl Dor-
teaqrsc tcfeomfls eqtd eqtda o c˚polnfnii
cntsqidorteaqrscfnn˚v pqowfetq, nfobvo-
eim˚v elfl crstplfnifl narsoflzfdo Pqosoko-
la c rilt.

2. Narsoflzij Pqosokol crstpafs c rilt
xfqfh sqiewas¸ enfj r eas˚ porlfenfdo ih
tcfeomlfnij, tpomflnts˚v c ptnksf 1, i fdo
pologfnifl btets pqimfnfls¸rfl:

a) c osnoyfnii nalodoc, chimafm˚v t ir-
soxnika, — k eovoeam, poltxfnn˚m 1 flncaqfl
ili porlf 1 flncaqfl kalfneaqnodo doea,
rlfet˛zfdo ha doeom, c kosoqom narsoflzij
Pqosokol crstpis c rilt;

b) c osnoyfnii eqtdiv nalodoc na eovoe˚,
— k nalodam, chimafm˚m c l˛bom nalodocom
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närmast efter det då protokollet träder i kraft
eller senare.

Som skedde i Helsingfors den 14 april 2000
på finska, ryska och engelska språken, vilka
alla texter har lika vitsord. I fall av meningss-
kiljaktighet om tolkning skall den engelsks-
pråkiga texten användas.

För Republiken Finlands
regering:

Suvi-Anne Siimes

För Ryska federationens
regering:

S. D. Sjatalov

doet, naxina˛zfmrfl 1 flncaqfl ili porlf 1
flncaqfl kalfneaqnodo doea, rlfet˛zfdo ha
doeom, c kosoqom narsoflzij Pqosokol
crstpafs c rilt.

Rocfqyfno c Vfl¸rinki, ’’14’’ apqflfl 2000
d. c ectv ˝khfmplflqav na uinrkom, qtrrkom i
andlijrkom flh˚kav, pqixfm crf sfkrs˚
imf˛s oeinakoct˛ rilt. C rltxaf qarvogef-
nifl c solkocanii btefs pqimfnfls¸rfl sfkrs
na andliirkom flh˚kf.

Ha Pqacisfl¸rsco
Uinlflnerkoj Qfrptbliki

Rtci-Annf Rijmfr

Ha Pqacisfl¸rsco
Qorrijrkoj Ufefqawii

R. E. Yasaloc
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