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(Suomen säädöskokoelman n:o 1122/2000)

L a k i

N:o 17

Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Wienissä 26 päivänä heinäkuuta 2000

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa niin kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes
HE 141/2000
VaVM 29/2000
EV 155/2000
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(Suomen säädöskokoelman n:o 220/2001)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 18

Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimi-
alaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Wienissä 26 päivänä heinäkuuta 2000

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehty, edus-
kunnan 21 päivänä marraskuuta 2000 hyväk-
symä ja tasavallan presidentin 15 päivänä
joulukuuta 2000 hyväksymä sopimus, jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3
päivänä tammikuuta 2001, tulee Suomen
osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivästä
huhtikuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-

miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten hyväksymisestä 15 päivä-
nä joulukuuta 2000 annettu, myös Ahvenan-
maan maakunnan osaltaan hyväksymä laki
(1122/2000) tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2001.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimas-
sa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2001.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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SOPIMUS

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi

Suomen tasavalta ja Itävallan tasavalta,

jotka haluavat tehdä sopimuksen tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Henkilöt, joihin sopimusta sovelletaan

Tätä sopimusta sovelletaan henkilöihin,
jotka asuvat sopimusvaltiossa tai molemmissa
sopimusvaltioissa.

2 artikla

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tätä sopimusta sovelletaan tulon ja
varallisuuden perusteella suoritettaviin veroi-
hin, jotka määrätään sopimusvaltion, sen
valtiollisen osan tai sen paikallisviranomaisen
lukuun, riippumatta siitä, millä tavoin verot
kannetaan.

2. Tulon ja varallisuuden perusteella suo-
ritettavina veroina pidetään kaikkia kokonais-
tulon tai kokonaisvarallisuuden taikka tulon

ÜBEREINKOMMEN

zwischen der Republik Finnland und der
Republik Österreich zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen

Die Republik Finnland und die Republik
Österreich,

Von dem Wunsche geleitet, ein Überein-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung und zur Verhinderung der Steuerum-
gehung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen abzusch-
ließen,

Haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Übereinkommen gilt für Personen,
die in einem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig sind.

Artikel 2

Unter das Übereinkommen fallende Steuern

1. Dieses Übereinkommen gilt, ohne Rück-
sicht auf die Art der Erhebung, für Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen, die für
Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner
Gebietskörperschaften erhoben werden.

2. Als Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen gelten alle Steuern, die vom
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen
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tai varallisuuden osan perusteella suoritettavia
veroja, niihin luettuina irtaimen tai kiinteän
omaisuuden luovutuksesta saadun voiton pe-
rusteella suoritettavat verot, yrityksen mak-
samien palkkojen yhteenlasketun määrän pe-
rusteella suoritettavat verot sekä arvonnousun
perusteella suoritettavat verot.

3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin
sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Itävallassa:
1) tulovero;
2) yhtiövero;
3) kiinteistövero;
4) maa- ja metsätalousyritysten vero; ja

5) rakentamattoman maan maapohja-arvos-
ta suoritettava maksu;

(jäljempänä ’’Itävallan vero’’);

b) Suomessa:
1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; ja

7) valtion varallisuusvero;

(jäljempänä ’’Suomen vero’’).

4. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin
samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluontei-
siin veroihin, joita on sopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen suoritettava tällä hetkellä
suoritettavien verojen ohella tai asemesta.
Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten on ilmoitettava toisilleen verolain-
säädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutok-
sista.

oder von Teilen des Einkommens oder des
Vermögens erhoben werden, einschließlich
der Steuern vom Gewinn aus der Veräuße-
rung beweglichen oder unbeweglichen Ver-
mögens, der Lohnsummensteuern sowie der
Steuern vom Vermögenszuwachs.

3. Zu den bestehenden Steuern, für die das
Übereinkommen gilt, gehören

a) in Österreich:
i) die Einkommensteuer;
ii) die Körperschaftsteuer;
iii) die Grundsteuer;
iv) die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben und
v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbe-

bauten Grundstücken;
(im Folgenden ’’österreichische Steuer’’

genannt);
b) in Finnland:
i) die staatlichen Einkommensteuern (val-

tion tuloverot; de statliga inkomstskatterna);
ii) die Körperschaftsteuer (yhteisöjen tulo-

vero; inkomstskatten för samfund);
iii) die Gemeindesteuer (kunnallisvero;

kommunalskatten);
iv) die Kirchensteuer (kirkollisvero; kyr-

koskatten);
v) die im Abzugsweg an der Quelle

einbehaltene Steuer auf Zinsen (korkotulon
lähdevero; källskatten pa ränteinkomst);

vi) die im Abzugsweg an der Quelle
einbehaltene Steuer vom Einkommen Nich-
tansässiger (rajoitetusti verovelvollisen läh-
devero; källskatten för begränsat skattskyl-
dig) und

vii) die staatliche Vermögensteuer (valtion
varallisuusvero; den statliga förmögenhets-
skatten);

(im Folgenden ’’finnische Steuer’’ ge-
nannt).

4. Das Übereinkommen gilt auch für alle
Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähn-
licher Art, die nach der Unterzeichnung des
Übereinkommens neben den bestehenden
Steuern oder an deren Stelle erhoben werden.
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-
ten teilen einander die in ihren Steuergesetzen
eingetretenen wesentlichen Änderungen mit.
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3 artikla

Yleiset määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on
tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sa-
nonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:

a) ’’henkilö’’ käsittää luonnollisen henki-
lön, yhtiön ja muun yhteenliittymän;

b) ’’yhtiö’’ tarkoittaa oikeushenkilöä tai
muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeus-
henkilönä;

c) ’’sopimusvaltiossa oleva yritys’’ ja
’’toisessa sopimusvaltiossa oleva yritys’’ tar-
koittavat yritystä, jota sopimusvaltiossa asuva
henkilö harjoittaa, ja vastaavasti yritystä, jota
toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö har-
joittaa;

d) ’’kansalainen’’ tarkoittaa luonnollista
henkilöä, jolla on sopimusvaltion kansalai-
suus, sekä oikeushenkilöä, yhtymää ja muuta
yhteenliittymää, jotka on muodostettu sopi-
musvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön
mukaan;

e) ’’kansainvälinen liikenne’’ tarkoittaa
kuljetusta laivalla tai ilma-aluksella, jota
sopimusvaltiossa oleva yritys käyttää, paitsi
milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään aino-
astaan toisessa sopimusvaltiossa olevien paik-
kojen välillä;

f) ’’toimivaltainen viranomainen’’ tarkoit-
taa:

1) Itävallassa liittovaltion valtiovarainmi-
nisteriä tai hänen valtuuttamaansa edustajaa;

2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen
valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista,
jonka valtiovarainministeriö määrää toimival-
taiseksi viranomaiseksi.

2. Kun sopimusvaltio soveltaa sopimusta,
katsotaan jokaisella sanonnalla, jota ei ole
sopimuksessa määritelty ja jonka osalta
asiayhteydestä ei muuta johdu, olevan se
merkitys, joka sillä on tämän valtion sopi-

Artikel 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieses Übereinkommens, wenn
der Zusammenhang nichts anderes erfordert,

a) umfasst der Ausdruck ’’Person’’ natür-
liche Personen, Gesellschaften und alle an-
deren Personenvereinigungen;

b) bedeutet der Ausdruck ’’Gesellschaft’’
juristische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen
behandelt werden;

c) bedeuten die Ausdrücke ’’Unternehmen
eines Vertragsstaats’’ und ’’Unternehmen des
anderen Vertragsstaats’’, je nachdem, ein
Unternehmen, das von einer in einem Vert-
ragsstaat ansässigen Person betrieben wird,
oder ein Unternehmen, das von einer im
anderen Vertragsstaat ansässigen Person bet-
rieben wird;

d) bedeutet der Ausdruck ’’Staatsangehö-
rige’’ natürliche Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen und
juristische Personen, Personengesellschaften
und andere Personenvereinigungen, die nach
dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht
errichtet worden sind;

e) bedeutet der Ausdruck ’’internationaler
Verkehr’’ jede Beförderung mit einem See-
schiff oder Luftfahrzeug, das von einem
Unternehmen eines Vertragsstaats betrieben
wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luft-
fahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten
im anderen Vertragsstaat betrieben;

f) bedeutet der Ausdruck ’’zuständige
Behörde’’

i) in Österreich den Bundesminister für
Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vert-
reter;

ii) in Finnland das Finanzministerium,
dessen bevollmächtigten Vertreter oder die
vom Finanzministerium als zuständige Be-
hörde bezeichnete Behörde.

2. Bei der Anwendung des Übereinkom-
mens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der
Zusammenhang nichts anderes erfordert, je-
der im Übereinkommen nicht definierte Aus-
druck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht
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muksessa tarkoitettuihin veroihin sovelletta-
van lainsäädännön mukaan.

4 artikla

Kotipaikka

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla
’’sopimusvaltiossa asuva henkilö’’ tarkoite-
taan henkilöä, joka tämän valtion lainsäädän-
nön mukaan on siellä verovelvollinen do-
misiilin, asumisen, liikkeen johtopaikan tai
muun sellaisen seikan nojalla. Sanonta ei
kuitenkaan käsitä henkilöä, joka on tässä
valtiossa verovelvollinen vain tässä valtiossa
olevista lähteistä saadun tulon tai siellä olevan
varallisuuden perusteella.

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappa-
leen määräysten mukaan asuu molemmissa
sopimusvaltioissa, määritetään hänen koti-
paikkansa seuraavasti:

a) hänen katsotaan asuvan siinä valtiossa,
jossa hänen käytettävänään on vakinainen
asunto; jos hänen käytettävänään on vakinai-
nen asunto molemmissa valtioissa, katsotaan
hänen asuvan siinä valtiossa, johon hänen
henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteensa
ovat kiinteämmät (elinetujen keskus);

b) jos ei voida ratkaista, kummassa valti-
ossa hänen elinetujensa keskus on, tai jos
hänen käytettävänään ei ole vakinaista asun-
toa kummassakaan valtiossa, katsotaan hänen
asuvan siinä valtiossa, jossa hän oleskelee
pysyvästi;

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa
valtioissa tai ei oleskele pysyvästi kummas-
sakaan niistä, katsotaan hänen asuvan siinä
valtiossa, jonka kansalainen hän on;

d) jos hän on molempien valtioiden kan-
salainen tai ei ole kummankaan valtion
kansalainen, on sopimusvaltioiden toimival-
taisten viranomaisten pyrittävä ratkaisemaan
asia keskinäisin sopimuksin.

3. Milloin muu kuin luonnollinen henkilö
1 kappaleen määräysten mukaan asuu mo-

dieses Staates über die Steuern zukommt, für
die das Übereinkommen gilt.

Artikel 4

Ansässige Person

1. Im Sinne dieses Übereinkommens be-
deutet der Ausdruck ’’eine in einem Vert-
ragsstaat ansässige Person’’ eine Person, die
nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund
ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufen-
thalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder
eines anderen ähnlichen Merkmals steuerp-
flichtig ist. Der Ausdruck umfasst jedoch
nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit
Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder
mit in diesem Staat gelegenem Vermögen
steuerpflichtig ist.

2. Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person
in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt
Folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig,
in dem sie über eine ständige Wohnstätte
verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über
eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in
dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren
persönlichen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in wel-
chem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in
keinem der Staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem
der Staaten, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist;

d) ist die Person Staatsangehöriger beider
Staaten oder keines der Staaten, so werden
sich die zuständigen Behörden der Vertragss-
taaten bemühen, die Frage in gegenseitigem
Einvernehmen zu regeln.

3. Ist nach Absatz 1 eine andere als eine
natürliche Person in beiden Vertragsstaaten
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lemmissa sopimusvaltioissa, on sopimusval-
tioiden toimivaltaisten viranomaisten pyrittä-
vä ratkaisemaan asia keskinäisin sopimuksin.

5 artikla

Kiinteä toimipaikka

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla
’’kiinteä toimipaikka’’ tarkoitetaan kiinteää
liikepaikkaa, josta yrityksen toimintaa koko-
naan tai osaksi harjoitetaan.

2. Sanonta ’’kiinteä toimipaikka’’ käsittää
erityisesti:

a) yrityksen johtopaikan;
b) sivuliikkeen;
c) toimiston;
d) tehtaan;
e) työpajan; ja
f) kaivoksen, öljy- tai kaasulähteen, lou-

hoksen tai muun paikan, josta luonnonvaroja
otetaan.

3. Paikka, jossa harjoitetaan rakennus- tai
asennustoimintaa, muodostaa kiinteän toimi-
paikan vain, jos toiminta kestää yli kaksitoista
kuukautta.

4. Tämän artiklan edellä olevien määräys-
ten estämättä sanonnan ’’kiinteä toimipaik-
ka’’ ei katsota käsittävän:

a) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoas-
taan yritykselle kuuluvien tavaroiden varas-
toimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista
varten;

b) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pi-
tämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä
pitämistä tai luovuttamista varten;

c) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pi-
tämistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta
tapahtuvaa muokkaamista tai jalostamista
varten;

d) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämi-
seksi yritykselle;

ansässig, so werden sich die zuständigen
Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die
Frage in gegenseitigem Einvernehmen zu
regeln.

Artikel 5

Betriebstätte

1. Im Sinne dieses Übereinkommens be-
deutet der Ausdruck ’’Betriebstätte’’ eine
feste Geschäftseinrichtung, durch die die
Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.

2. Der Ausdruck ’’Betriebstätte’’ umfasst
insbesondere:

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte und
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkom-

men, einen Steinbruch oder eine andere Stätte
der Ausbeutung von Bodenschätzen.

3. Eine Bauausführung oder Montage ist
nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate überschreitet.

4. Ungeachtet der vorstehenden Bestim-
mungen dieses Artikels gelten nicht als
Betriebstätten:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unternehmens be-
nutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung unter-
halten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes
Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu
werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, für das Unternehmen Güter oder Waren
einzukaufen oder Informationen zu beschaf-
fen;
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e) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
muun luonteeltaan valmistelevan tai avusta-
van toiminnan harjoittamiseksi yritykselle;

f) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
a) — e) kohdassa mainittujen toimintojen
yhdistämiseksi, edellyttäen, että koko se
kiinteästä liikepaikasta harjoitettava toiminta,
joka perustuu tähän yhdistämiseen, on luon-
teeltaan valmistelevaa tai avustavaa.

5. Jos henkilö, olematta itsenäinen edus-
taja, johon 6 kappaletta sovelletaan, toimii
yrityksen puolesta sekä hänellä on sopimus-
valtiossa valtuus tehdä sopimuksia yrityksen
nimissä ja hän käyttää valtuuttaan siellä
tavanomaisesti, katsotaan tällä yrityksellä 1 ja
2 kappaleen määräysten estämättä olevan
kiinteä toimipaikka tässä valtiossa jokaisen
toiminnan osalta, jota tämä henkilö harjoittaa
yrityksen lukuun. Tätä ei kuitenkaan nouda-
teta, jos tämän henkilön toiminta rajoittuu
sellaiseen, joka mainitaan 4 kappaleessa ja
joka, jos sitä harjoitettaisiin kiinteästä liike-
paikasta, ei tekisi tätä kiinteää liikepaikkaa
kiinteäksi toimipaikaksi mainitun kappaleen
määräysten mukaan.

6. Yrityksellä ei katsota olevan kiinteää
toimipaikkaa sopimusvaltiossa pelkästään sen
vuoksi, että se harjoittaa liiketoimintaa siinä
valtiossa välittäjän, komissionäärin tai muun
itsenäisen edustajan välityksellä, edellyttäen,
että tämä henkilö toimii säännönmukaisen
liiketoimintansa rajoissa.

7. Se seikka, että sopimusvaltiossa asuvalla
yhtiöllä on määräämisvalta yhtiössä — tai
siinä on määräämisvalta yhtiöllä — joka asuu
toisessa sopimusvaltiossa taikka joka tässä
toisessa valtiossa harjoittaa liiketoimintaa
(joko kiinteästä toimipaikasta tai muulla
tavoin), ei itsestään tee kumpaakaan yhtiötä
toisen kiinteäksi toimipaikaksi.

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten
auszuüben, die vorbereitender Art sind oder
eine Hilfstätigkeit darstellen;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, mehrere der unter lit. a) bis e) genannten
Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass
die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der
festen Geschäftseinrichtung vorbereitender
Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.

5. Ist eine Person - mit Ausnahme eines
unabhängigen Vertreters im Sinne des Ab-
satzes 6 - für ein Unternehmen tätig und
besitzt sie in einem Vertragsstaat die Voll-
macht, im Namen des Unternehmens Vert-
räge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht
dort gewöhnlich aus, so wird das Unterneh-
men ungeachtet der Absätze 1 und 2 so
behandelt, als habe es in diesem Staat für alle
von der Person für das Unternehmen aus-
geübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei
denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf
die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die,
würden sie durch eine feste Geschäftseinrich-
tung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem
genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte
machten.

6. Ein Unternehmen wird nicht schon
deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhän-
gigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen
im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstä-
tigkeit handeln.

7. Allein dadurch, dass eine in einem
Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Ge-
sellschaft beherrscht oder von einer Gesell-
schaft beherrscht wird, die im anderen Vert-
ragsstaat ansässig ist oder dort (entweder
durch eine Betriebstätte oder auf andere
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der
beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der
anderen.
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6 artikla

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa olevas-
ta kiinteästä omaisuudesta (siihen luettuna
maataloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo),
voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. a) Sanonnalla ’’kiinteä omaisuus’’ on,
jollei b) ja c) kohdan määräyksistä muuta
johdu, sen sopimusvaltion lainsäädännön mu-
kainen merkitys, jossa omaisuus on.

b) Sanonta ’’kiinteä omaisuus’’ käsittää
kuitenkin aina kiinteän omaisuuden tarpeis-
ton, maataloudessa ja metsätaloudessa käy-
tetyn elävän ja elottoman irtaimiston, oikeu-
det, joihin sovelletaan yksityisoikeuden kiin-
teää omaisuutta koskevia määräyksiä, kiin-
teän omaisuuden käyttöoikeuden sekä oikeu-
det määrältään muuttuviin tai kiinteisiin kor-
vauksiin, jotka saadaan kivennäisesiintymien,
lähteiden ja muiden luonnonvarojen hyväk-
sikäytöstä tai oikeudesta niiden hyväksikäyt-
töön.

c) Laivoja ja ilma-aluksia ei pidetä kiin-
teänä omaisuutena.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
sovelletaan tuloon, joka saadaan kiinteän
omaisuuden välittömästä käytöstä, sen vuok-
ralle antamisesta tai muusta käytöstä.

4. Jos osakkeiden tai muiden yhtiöosuuk-
sien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiö-
osuuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle
kuuluvaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulos-
ta, joka saadaan tällaisen hallintaoikeuden
välittömästä käytöstä, sen vuokralle antami-
sesta tai muusta käytöstä, verottaa siinä
sopimusvaltiossa, jossa kiinteä omaisuus on.

5. Tämän artiklan 1 ja 3 kappaleen mää-
räyksiä sovelletaan myös yrityksen omista-
masta kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon
ja itsenäisessä ammatinharjoittamisessa käy-
tetystä kiinteästä omaisuudesta saatuun tu-
loon.

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

1. Einkünfte, die eine in einem Vertragss-
taat ansässige Person aus unbeweglichem
Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben)
bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt,
dürfen im anderen Staat besteuert werden.

2. a) Der Ausdruck ’’unbewegliches Ver-
mögen’’ hat, vorbehaltlich der Unterabsätze
b) und c) die Bedeutung, die ihm nach dem
Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem
das Vermögen liegt.

b) Der Ausdruck ’’unbewegliches Vermö-
gen’’ umfasst in jedem Fall das Zubehör zum
unbeweglichen Vermögen, das lebende und
tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften
des Privatrechts über Grundstücke gelten,
Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermö-
gen sowie Rechte auf veränderliche oder feste
Vergütungen für die Ausbeutung oder das
Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Bodenschätzen.

c) Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht
als unbewegliches Vermögen.

3. Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der
unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder
Verpachtung sowie jeder anderen Art der
Nutzung unbeweglichen Vermögens.

4. Berechtigt das Eigentum an Aktien oder
anderen Gesellschaftsanteilen den Eigentü-
mer solcher Aktien oder Gesellschaftsanteile
zur Nutzung unbeweglichen Vermögens der
Gesellschaft, so dürfen Einkünfte aus der
unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder
Verpachtung sowie jeder anderen Art des
Gebrauchs solcher Nutzungsrechte in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem das
unbewegliche Vermögen liegt.

5. Die Absätze 1 und 3 gelten auch für
Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen ei-
nes Unternehmens und für Einkünfte aus
unbeweglichem Vermögen, das der Ausü-
bung einer selbstständigen Arbeit dient.
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7 artikla

Liiketulo

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa, verotetaan vain siinä valtiossa,
jollei yritys harjoita liiketoimintaa toisessa
sopimusvaltiossa siellä olevasta kiinteästä
toimipaikasta. Jos yritys harjoittaa liiketoi-
mintaa edellä sanotuin tavoin, voidaan toi-
sessa valtiossa verottaa yrityksen saamasta
tulosta, mutta vain niin suuresta tulon osasta,
joka on luettava kiinteään toimipaikkaan
kuuluvaksi.

2. Jos sopimusvaltiossa oleva yritys har-
joittaa liiketoimintaa toisessa sopimusvaltios-
sa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta,
luetaan, jollei 3 kappaleen määräyksistä muu-
ta johdu, kummassakin sopimusvaltiossa kiin-
teään toimipaikkaan kuuluvaksi se tulo, jonka
toimipaikan olisi voitu olettaa tuottavan, jos
se olisi ollut erillinen yritys, joka harjoittaa
samaa tai samanluonteista toimintaa samojen
tai samanluonteisten edellytysten vallitessa ja
itsenäisesti päättää liiketoimista sen yrityksen
kanssa, jonka kiinteä toimipaikka se on.

3. Kiinteän toimipaikan tuloa määrättäessä
on vähennykseksi hyväksyttävä kiinteästä
toimipaikasta johtuneet menot, niihin luettui-
na yrityksen johtamisesta ja yleisestä hallin-
nosta johtuneet menot, riippumatta siitä,
ovatko ne syntyneet siinä valtiossa, jossa
kiinteä toimipaikka on, vai muualla.

4. Tuloa ei lueta kiinteään toimipaikkaan
kuuluvaksi pelkästään sen perusteella, että
kiinteä toimipaikka ostaa tavaroita yrityksen
lukuun.

5. Milloin liiketuloon sisältyy tuloa, jota
käsitellään erikseen tämän sopimuksen muis-
sa artikloissa, tämän artiklan määräykset eivät
vaikuta sanottujen artiklojen määräyksiin.

6. Tässä artiklassa sanonta ’’tulo’’ sisältää
myös tulon, jonka osakas on saanut osallis-
tumisestaan yhteenliittymään, ja Itävallan
osalta myös osallistumisestaan hiljaiseen yh-
teenliittymään (stille Gesellschaft), joka on
muodostettu Itävallan lainsäädännön mukaan.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

1. Gewinne eines Unternehmens eines
Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, das Unterneh-
men übt seine Tätigkeit im anderen Vert-
ragsstaat durch eine dort gelegene Betriebs-
tätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätig-
keit auf diese Weise aus, so dürfen die
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie
dieser Betriebstätte zugerechnet werden kön-
nen.

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragss-
taats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so
werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem
Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewin-
ne zugerechnet, die sie hätte erzielen können,
wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit
unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen
als selbstständiges Unternehmen ausgeübt
hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen,
dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig
gewesen wäre.

3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer
Betriebstätte werden die für diese Betriebs-
tätte entstandenen Aufwendungen, einschlie-
ßlich der Geschäftsführungs- und allgemei-
nen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelas-
sen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem
die Betriebstätte liegt, oder anderswo ents-
tanden sind.

4. Auf Grund des bloßen Einkaufs von
Gütern oder Waren für das Unternehmen wird
einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.

5. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte,
die in anderen Artikeln dieses Übereinkom-
mens behandelt werden, so werden die
Bestimmungen jener Artikel durch die Bes-
timmungen dieses Artikels nicht berührt.

6. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck ’’Gewinne’’ umfasst auch Gewinne
eines Gesellschafters aus seiner Beteiligung
an einer Personengesellschaft und im Fall
Österreichs auch aus der Beteiligung an einer
stillen Gesellschaft des österreichischen
Rechts.
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8 artikla

Merenkulku ja ilmakuljetus

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämi-
sestä kansainväliseen liikenteeseen, verote-
taan vain tässä valtiossa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
sovelletaan myös tuloon, joka saadaan osal-
listumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan
tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön.

9 artikla

Etuyhteydessä keskenään olevat yritykset

1. Milloin
a) sopimusvaltiossa oleva yritys välittö-

mästi tai välillisesti osallistuu toisessa sopi-
musvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai
valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta,
taikka

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti
osallistuvat sekä sopimusvaltiossa olevan yri-
tyksen että toisessa sopimusvaltiossa olevan
yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omis-
tavat osan niiden pääomasta,

noudatetaan seuraavaa.
Jos jommassakummassa tapauksessa yri-

tysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa
sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka
poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yri-
tysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo,
joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle
näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuok-
si ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän
yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän
mukaisesti.

2. Milloin sopimusvaltio tässä valtiossa
olevan yrityksen tuloon lukee — ja tämän
mukaisesti verottaa — tulon, josta toisessa
sopimusvaltiossa olevaa yritystä on verotettu
tässä toisessa valtiossa, sekä siten mukaan
luettua tuloa ensiksi mainittu valtio väittää
tuloksi, joka olisi kertynyt tässä ensiksi

Artikel 8

Seeschifffahrt und Luftfahrt

1. Gewinne eines Unternehmens eines
Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschif-
fen oder Luftfahrzeugen im internationalen
Verkehr dürfen nur in diesem Vertragsstaat
besteuert werden.

2. Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der
Beteiligung an einem Pool, einer Betriebs-
gemeinschaft oder einer internationalen Bet-
riebsstelle.

Artikel 9

Verbundene Unternehmen

1. Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats

unmittelbar oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines
Unternehmens des anderen Vertragsstaats
beteiligt ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder
mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kont-
rolle oder dem Kapital eines Unternehmens
eines Vertragsstaats und eines Unternehmens
des anderen Vertragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fällen die beiden Unterneh-
men in ihren kaufmännischen oder finanziel-
len Beziehungen an vereinbarte oder aufer-
legte Bedingungen gebunden sind, die von
denen abweichen, die unabhängige Unterneh-
men miteinander vereinbaren würden, so
dürfen die Gewinne, die eines der Unterneh-
men ohne diese Bedingungen erzielt hätte,
wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens
zugerechnet und entsprechend besteuert wer-
den.

2. Werden in einem Vertragsstaat den
Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates
Gewinne zugerechnet — und entsprechend
besteuert —, mit denen ein Unternehmen des
anderen Vertragsstaats in diesem Staat bes-
teuert worden ist, und handelt es sich bei den
zugerechneten Gewinnen nach Auffassung
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mainitussa valtiossa olevalle yritykselle, jos
yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet
sellaisia, joista riippumattomien yritysten vä-
lillä olisi sovittu, tämän toisen valtion on
asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä
määrätyn veron määrä, jos tämä toinen valtio
pitää oikaisua oikeutettuna. Tällaista oikaisua
tehtäessä on otettava huomioon tämän sopi-
muksen muut määräykset, ja sopimusvaltioi-
den toimivaltaisten viranomaisten on tarvit-
taessa neuvoteltava keskenään.

10 artikla

Osinko

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asu-
valle henkilölle, voidaan verottaa tässä toi-
sessa valtiossa.

2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon
maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsää-
dännön mukaan, mutta vero ei saa olla
suurempi kuin 10 prosenttia osingon koko-
naismäärästä.

3. Jos osingon saajana on sopimusvaltiossa
asuva yhtiö, joka välittömästi hallitsee vä-
hintään 10 prosenttia osingon maksavan
yhtiön äänimäärästä, osingosta ei saa, 2
kappaleen määräysten estämättä, verottaa toi-
sessa sopimusvaltiossa.

4. Milloin osingon maksava yhtiö asuu
Suomessa, sovelletaan seuraavaa tämän kap-
paleen määräystä 2 ja 3 kappaleen määräysten
asemesta niin kauan kuin Suomessa asuvalla
luonnollisella henkilöllä on oikeus veronhy-
vitykseen Suomessa asuvan yhtiön maksaman
osingon osalta:

Osinko, jonka Suomessa asuva yhtiö mak-
saa Itävallassa asuvalle henkilölle, vapaute-

des erstgenannten Staates um solche, die das
Unternehmen des erstgenannten Staates er-
zielt hätte, wenn die zwischen den beiden
Unternehmen vereinbarten Bedingungen die
gleichen gewesen wären, die unabhängige
Unternehmen miteinander vereinbaren wür-
den, so nimmt der andere Staat eine ents-
prechende Änderung der dort von diesen
Gewinnen erhobenen Steuer vor, wenn dieser
andere Staat die Änderung für gerechtfertigt
erachtet. Bei dieser Änderung sind die übr-
igen Bestimmungen dieses Übereinkommens
zu berücksichtigen; erforderlichenfalls wer-
den die zuständigen Behörden der Vertragss-
taaten einander konsultieren.

Artikel 10

Dividenden

1. Dividenden, die eine in einem Vert-
ragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt,
dürfen im anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Dividenden dürfen jedoch auch in
dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die
Steuer darf aber 10 vom Hundert des Brut-
tobetrags der Dividenden nicht übersteigen.

3. Ist der Empfänger der Dividenden eine
in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft,
die unmittelbar über mindestens 10 vom
Hundert der Stimmrechte der die Dividenden
zahlenden Gesellschaft verfügt, dürfen un-
geachtet des Absatzes 2 diese Dividenden in
dem anderen Vertragsstaat nicht besteuert
werden.

4. Ist die die Dividenden zahlende Gesell-
schaft in Finnland ansässig, gilt die folgende
Bestimmung dieses Absatzes an Stelle der
Absätze 2 und 3, solange eine in Finnland
ansässige natürliche Person in Bezug auf
Dividenden, die von einer in Finnland an-
sässigen Gesellschaft gezahlt werden, einen
Anspruch auf Steuergutschrift hat:

Dividenden, die eine in Finnland ansässige
Gesellschaft an eine in Österreich ansässige
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taan osingosta suoritettavasta Suomen veros-
ta.

5. Sanonnalla ’’osinko’’ tarkoitetaan tässä
artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai
muista oikeuksista, jotka eivät ole saamisia ja
jotka oikeuttavat voitto-osuuteen, samoin
kuin muista yhtiöosuuksista saatua tuloa, jota
sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa
voiton jakava yhtiö asuu, kohdellaan vero-
tuksellisesti samalla tavoin kuin osakkeista
saatua tuloa.

6. Tämän artiklan 1—4 kappaleen mää-
räyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa
asuva osingon saaja harjoittaa toisessa sopi-
musvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö
asuu, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä
toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa
valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä
olevasta kiinteästä paikasta, ja osingon mak-
samisen perusteena oleva osuus tosiasialli-
sesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai
kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa sovel-
letaan 7 artiklan tai 14 artiklan määräyksiä.

7. Jos sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa
tuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen
valtio saa verottaa yhtiön maksamasta osin-
gosta, paitsi siltä osin kuin osinko maksetaan
tässä toisessa valtiossa asuvalle henkilölle tai
siltä osin kuin osingon maksamisen perus-
teena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy tässä
toisessa valtiossa olevaan kiinteään toimi-
paikkaan tai kiinteään paikkaan, eikä myös-
kään määrätä yhtiön jakamattomasta voitosta
tällaisesta voitosta suoritettavaa veroa, vaikka
maksettu osinko tai jakamaton voitto koko-
naan tai osaksi koostuisi tässä toisessa val-
tiossa kertyneestä tulosta.

11 artikla

Korko

1. Korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta ja
maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle

Person zahlt, werden von der finnischen
Steuer auf Dividenden befreit.

5. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck ’’Dividenden’’ bedeutet Einkünfte
aus Aktien oder anderen Rechten - ausgenom-
men Forderungen - mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen
stammende Einkünfte, die nach dem Recht
des Staates, in dem die ausschüttende Ge-
sellschaft ansässig ist, den Einkünften aus
Aktien steuerlich gleichgestellt sind.

6. Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn der in einem Vertragsstaat
ansässige Empfänger im anderen Vertragss-
taat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebs-
tätte oder eine selbstständige Arbeit durch
eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt
und die Beteiligung, für die die Dividenden
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Bet-
riebstätte oder festen Einrichtung gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.

7. Bezieht eine in einem Vertragsstaat
ansässige Gesellschaft Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf
dieser andere Staat weder die von der
Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern,
es sei denn, dass diese Dividenden an eine im
anderen Staat ansässige Person gezahlt wer-
den oder dass die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu
einer im anderen Staat gelegenen Betriebs-
tätte oder festen Einrichtung gehört, noch
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen,
selbst wenn die gezahlten Dividenden oder
die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder
teilweise aus im anderen Staat erzielten
Gewinnen oder Einkünften bestehen.

Artikel 11

Zinsen

1. Zinsen, die aus einem Vertragsstaat
stammen und an eine im anderen Vertragss-
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henkilölle, verotetaan vain tässä toisessa
valtiossa.

2. Sanonnalla ’’korko’’ tarkoitetaan tässä
artiklassa tuloa, joka saadaan kaikenlaatuisis-
ta saamisista, riippumatta siitä, onko ne
turvattu kiinteistökiinnityksellä vai ei, ja
liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen
voitosta vai ei. Sanonnalla tarkoitetaan eri-
tyisesti tuloa, joka saadaan valtion antamista
arvopapereista, ja tuloa, joka saadaan obli-
gaatioista tai debentuureista, siihen luettuina
tällaisiin arvopapereihin, obligaatioihin tai
debentuureihin liittyvät agiomäärät ja voitot.
Maksun viivästymisen johdosta suoritettavia
sakkomaksuja ei tätä artiklaa sovellettaessa
pidetä korkona.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva koron
saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa,
josta korko kertyy, liiketoimintaa siellä ole-
vasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa
tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoi-
mintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja
koron maksamisen perusteena oleva saami-
nen tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään
toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä
tapauksessa sovelletaan 7 artiklan tai 14
artiklan määräyksiä.

4. Koron katsotaan kertyvän sopimusval-
tiosta, kun sen maksaa tämä valtio itse, sen
valtiollinen osa tai paikallisviranomainen tahi
tässä valtiossa asuva henkilö. Jos kuitenkin
koron maksajalla riippumatta siitä, asuuko
hän sopimusvaltiossa vai ei, on sopimusval-
tiossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka,
jonka yhteydessä koron maksamisen perus-
teena oleva velka on syntynyt, ja korko
rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa tai kiinteää
paikkaa, katsotaan koron kertyvän siitä val-
tiosta, jossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä
paikka on.

5. Jos koron määrä maksajan ja saajan tai
heidän molempien ja muun henkilön välisen
erityisen suhteen vuoksi ylittää koron mak-
samisen perusteena olevaan saamiseen näh-
den määrän, josta maksaja ja saaja olisivat
sopineet, jollei tällaista suhdetta olisi, sovel-

taat ansässige Person gezahlt werden, dürfen
nur im anderen Staat besteuert werden.

2. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck ’’Zinsen’’ bedeutet Einkünfte aus
Forderungen jeder Art, auch wenn die For-
derungen durch Pfandrechte an Grundstücken
gesichert oder mit einer Beteiligung am
Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und
insbesondere Einkünfte aus öffentlichen An-
leihen und aus Obligationen einschließlich
der damit verbundenen Aufgelder und der
Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für
verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im
Sinne dieses Artikels.

3. Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger
im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen
stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch
eine dort gelegene Betriebstätte oder eine
selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene
feste Einrichtung ausübt und die Forderung,
für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich
zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 be-
ziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

4. Zinsen gelten dann als aus einem
Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner
dieser Staat selbst, eine seiner Gebietskör-
perschaften oder eine in diesem Staat ansäs-
sige Person ist. Hat aber der Schuldner der
Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem
Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem
Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine
feste Einrichtung und ist die Schuld, für die
die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der
Betriebstätte oder der festen Einrichtung
eingegangen worden und trägt die Betriebs-
tätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so
gelten die Zinsen als aus dem Staat stam-
mend, in dem die Betriebstätte oder die feste
Einrichtung liegt.

5. Bestehen zwischen dem Schuldner und
dem Empfänger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Zinsen,
gemessen an der zu Grunde liegenden For-
derung, den Betrag, den Schuldner und
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letaan tämän artiklan määräyksiä vain vii-
meksi mainittuun määrään. Tässä tapauksessa
verotetaan tämän määrän ylittävästä maksun
osasta kummankin sopimusvaltion lainsää-
dännön mukaan, ottaen huomioon tämän
sopimuksen muut määräykset.

12 artikla

Rojalti

1. Rojaltista, joka kertyy sopimusvaltiosta
ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asu-
valle henkilölle, voidaan verottaa tässä toi-
sessa valtiossa.

2. Rojaltista voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy,
tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta
vero ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia
rojaltin kokonaismäärästä.

3. Sanonnalla ’’rojalti’’ tarkoitetaan tässä
artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan
korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteel-
lisen teoksen (siihen luettuina elokuvafilmi
sekä televisio- tai radiolähetyksessä käytettä-
vä filmi tai nauha) tekijänoikeuden sekä
patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin,
piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistus-
menetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeu-
desta tahi kokemusperäisestä teollis-, kaupal-
lis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mää-
räyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa
asuva rojaltin saaja harjoittaa toisessa sopi-
musvaltiossa, josta rojalti kertyy, liiketoimin-
taa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai
harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä
ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä
paikasta, ja rojaltin maksamisen perusteena
oleva oikeus tai omaisuus tosiasiallisesti
liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiin-
teään paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan
7 artiklan tai 14 artiklan määräyksiä.

Empfänger ohne diese Beziehungen verein-
bart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den
letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem
Recht eines jeden Vertragsstaats und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen
dieses Übereinkommens besteuert werden.

Artikel 12

Lizenzgebühren

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vert-
ragsstaat stammen und an eine im anderen
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt wer-
den, dürfen im anderen Staat besteuert wer-
den.

2. Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch
auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie
stammen, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber 5 vom
Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebüh-
ren nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck ’’Lizenzgebühren’’ bedeutet Ver-
gütungen jeder Art, die für die Benutzung
oder für das Recht auf Benutzung von
Urheberrechten an literarischen, künstleri-
schen oder wissenschaftlichen Werken,
einschließlich kinematografischer Filme und
Filme oder Bänder für Fernseh- oder Rund-
funksendungen, von Patenten, Marken, Mus-
tern oder Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die Mitteilung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht
anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat
ansässige Empfänger im anderen Vertragss-
taat, aus dem die Lizenzgebühren stammen,
eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebstätte oder eine selbstständi-
ge Arbeit durch eine dort gelegene feste
Einrichtung ausübt und die Rechte oder
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Bet-
riebstätte oder festen Einrichtung gehören. In
diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.
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5. Rojaltin katsotaan kertyvän sopimusval-
tiosta, kun sen maksaa tämä valtio itse, sen
valtiollinen osa, paikallisviranomainen tai
tässä valtiossa asuva henkilö. Jos kuitenkin
rojaltin maksajalla riippumatta siitä, asuuko
hän sopimusvaltiossa vai ei, on sopimusval-
tiossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka,
jonka yhteydessä rojaltin maksamisen perus-
teena oleva velvoite on syntynyt, ja rojalti
rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa tai kiinteää
paikkaa, katsotaan rojaltin kertyvän siitä
valtiosta, jossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä
paikka on.

6. Jos rojaltin määrä maksajan ja saajan tai
heidän molempien ja muun henkilön välisen
erityisen suhteen vuoksi ylittää rojaltin mak-
samisen perusteena olevaan käyttöön, oikeu-
teen tai tietoon nähden määrän, josta maksaja
ja saaja olisivat sopineet, jollei tällaista
suhdetta olisi, sovelletaan tämän artiklan
määräyksiä vain viimeksi mainittuun mää-
rään. Tässä tapauksessa verotetaan tämän
määrän ylittävästä maksun osasta kummankin
sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, ottaen
huomioon tämän sopimuksen muut määräyk-
set.

13 artikla

Myyntivoitto

1. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoi-
tetun ja toisessa sopimusvaltiossa olevan
kiinteän omaisuuden luovutuksesta, voidaan
verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa 6 artiklan 4 kappaleessa tarkoi-
tetun osakkeen tai muun yhtiöosuuden luo-
vutuksesta, voidaan verottaa siinä sopimus-
valtiossa, jossa yhtiölle kuuluva kiinteä omai-

5. Lizenzgebühren gelten dann als aus
einem Vertragsstaat stammend, wenn der
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner
Gebietskörperschaften oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rück-
sicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat
eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung
und ist die Verpflichtung zur Zahlung der
Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebstätte
oder der festen Einrichtung eingegangen
worden und trägt die Betriebstätte oder die
feste Einrichtung die Lizenzgebühren, so
gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat
stammend, in dem die Betriebstätte oder die
feste Einrichtung liegt.

6. Bestehen zwischen dem Schuldner und
dem Empfänger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Lizenzgeb-
ühren, gemessen an der zu Grunde liegenden
Leistung, den Betrag, den Schuldner und
Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehun-
gen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel
nur auf den letzteren Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende Betrag
nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats
und unter Berücksichtigung der anderen
Bestimmungen dieses Übereinkommens bes-
teuert werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräusserung von
Vermögen

1. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus der Veräußerung unbe-
weglichen Vermögens im Sinne des Artikels
6 Absatz 2 bezieht, das im anderen Vert-
ragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat
besteuert werden.

2. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus der Veräußerung von
Aktien oder anderen Gesellschaftsanteilen im
Sinne des Artikels 6 Absatz 4 bezieht, dürfen
in dem Vertragsstaat besteuert werden, in
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suus on.

3. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa
olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen
kuuluvan irtaimen omaisuuden tai sopimus-
valtiossa asuvan henkilön toisessa sopimus-
valtiossa itsenäistä ammatinharjoittamista
varten käytettävänä olevaan kiinteään paik-
kaan kuuluvan irtaimen omaisuuden luovu-
tuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa val-
tiossa. Sama koskee voittoa, joka saadaan
tällaisen kiinteän toimipaikan luovutuksesta
(erillisenä tai koko yrityksen mukana) tai
kiinteän paikan luovutuksesta.

4. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa kansainväliseen liikenteeseen käy-
tetyn laivan tai ilma-aluksen taikka tällaisen
laivan tai ilma-aluksen käyttämiseen liittyvän
irtaimen omaisuuden luovutuksesta, verote-
taan vain tässä valtiossa.

5. Voitosta, joka saadaan muun kuin tämän
artiklan edellä olevissa kappaleissa tarkoite-
tun omaisuuden luovutuksesta, verotetaan
vain siinä sopimusvaltiossa, jossa luovuttaja
asuu.

14 artikla

Itsenäinen ammatinharjoittaminen

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa vapaan ammatin tai muun itse-
näisen toiminnan harjoittamisesta, verotetaan
vain tässä valtiossa, jollei hänellä ole toisessa
sopimusvaltiossa kiinteää paikkaa, joka on
vakinaisesti hänen käytettävänään toiminnan
harjoittamista varten. Jos hänellä on tällainen
kiinteä paikka, voidaan tulosta verottaa tässä
toisessa valtiossa, mutta vain niin suuresta
tulon osasta, joka on luettava kiinteään
paikkaan kuuluvaksi.

2. Sanonta ’’vapaa ammatti’’ käsittää eri-
tyisesti itsenäisen tieteellisen, kirjallisen ja

dem das unbewegliche Vermögen der Ge-
sellschaft liegt.

3. Gewinne aus der Veräußerung bewe-
glichen Vermögens, das Betriebsvermögen
einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat
hat, oder das zu einer festen Einrichtung
gehört, die einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person für die Ausübung einer
selbstständigen Arbeit im anderen Vertragss-
taat zur Verfügung steht, einschließlich de-
rartiger Gewinne, die bei der Veräußerung
einer solchen Betriebstätte (allein oder mit
dem übrigen Unternehmen) oder einer sol-
chen festen Einrichtung erzielt werden, dür-
fen im anderen Staat besteuert werden.

4. Gewinne, die ein Unternehmen eines
Vertragsstaats aus der Veräußerung von See-
schiffen oder Luftfahrzeugen, die im inter-
nationalen Verkehr betrieben werden, und
von beweglichem Vermögen, das dem Bet-
rieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient,
bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden.

5. Gewinne aus der Veräußerung des in den
vorstehenden Absätzen dieses Artikels nicht
genannten Vermögens dürfen nur in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der
Veräußerer ansässig ist.

Artikel 14

Selbstständige Arbeit

1. Einkünfte, die eine in einem Vertragss-
taat ansässige Person aus einem freien Beruf
oder aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit
bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, dass der Person im
anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer
Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung
zur Verfügung steht. Steht ihr eine solche
feste Einrichtung zur Verfügung, so dürfen
die Einkünfte im anderen Staat besteuert
werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser
festen Einrichtung zugerechnet werden kön-
nen.

2. Der Ausdruck ’’freier Beruf’’ umfasst
insbesondere die selbstständig ausgeübte wis-
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taiteellisen toiminnan, kasvatus- ja opetustoi-
minnan sekä sen itsenäisen toiminnan, jota
lääkäri, asianajaja, insinööri, arkkitehti, ham-
maslääkäri ja tilintarkastaja harjoittavat.

15 artikla

Yksityinen palvelus

1. Jollei 16, 18, 19 ja 20 artiklan määrä-
yksistä muuta johdu, verotetaan palkasta ja
muusta sellaisesta hyvityksestä, jonka sopi-
musvaltiossa asuva henkilö saa epäitsenäises-
tä työstä, vain tässä valtiossa, jollei työtä
tehdä toisessa sopimusvaltiossa. Jos työ teh-
dään tässä toisessa valtiossa, voidaan työstä
saadusta hyvityksestä verottaa siellä.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten
estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka so-
pimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa
sopimusvaltiossa tekemästään epäitsenäisestä
työstä, vain ensiksi mainitussa valtiossa, jos:

a) saaja oleskelee toisessa valtiossa yhdessä
jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enin-
tään 183 päivää kahdentoista kuukauden
ajanjaksona, ja

b) hyvityksen maksaa työnantaja tai se
maksetaan työnantajan puolesta, joka ei asu
toisessa valtiossa, sekä

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää toimi-
paikkaa tai kiinteää paikkaa, joka työnanta-
jalla on toisessa valtiossa.

3. Edellä tässä artiklassa olevien määräys-
ten estämättä voidaan hyvityksestä, joka
saadaan sopimusvaltiossa asuvan henkilön
kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä
laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitse-
näisestä työstä, verottaa tässä valtiossa.

senschaftliche, literarische, künstlerische, er-
zieherische oder unterrichtende Tätigkeit so-
wie die selbstständige Tätigkeit der Ärzte,
Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zah-
närzte und Buchsachverständigen.

Artikel 15

Unselbstständige Arbeit

1. Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und
20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus unselbstständiger Arbeit
bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden,
es sei denn, die Arbeit wird im anderen
Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort
ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen
Vergütungen im anderen Staat besteuert
werden.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person für eine im anderen Vert-
ragsstaat ausgeübte unselbstständige Arbeit
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert
werden, wenn

a) der Empfänger sich im anderen Staat
insgesamt nicht länger als 183 Tage während
eines Zeitraumes von zwölf Monaten aufhält
und

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber
oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht im anderen Staat ansässig ist, und

c) die Vergütungen nicht von einer Bet-
riebstätte oder einer festen Einrichtung get-
ragen werden, die der Arbeitgeber im anderen
Staat hat.

3. Ungeachtet der vorstehenden Bestim-
mungen dieses Artikels dürfen Vergütungen
für unselbstständige Arbeit, die an Bord eines
Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im in-
ternationalen Verkehr von einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person betrieben
wird, ausgeübt wird, in diesem Staat besteuert
werden.
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16 artikla

Johtokunnan jäsenen
palkkio

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta
sellaisesta suorituksesta, jonka sopimusvalti-
ossa asuva henkilö saa toisessa sopimusval-
tiossa asuvan yhtiön johtokunnan tai muun
sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan ve-
rottaa tässä toisessa valtiossa.

17 artikla

Taiteilijat ja urheilijat

1. Tämän sopimuksen 7, 14 ja 15 artiklan
määräysten estämättä voidaan tulosta, jonka
sopimusvaltiossa asuva henkilö saa viihde-
taiteilijana, kuten teatteri- tai elokuvanäytte-
lijänä, radio- tai televisiotaiteilijana tahi muu-
sikkona, taikka urheilijana, toisessa sopimus-
valtiossa harjoittamastaan henkilökohtaisesta
toiminnasta, verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaitei-
lijan tai urheilijan tässä ominaisuudessaan
harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnas-
ta, ei tule viihdetaiteilijalle tai urheilijalle
itselleen, vaan toiselle henkilölle, voidaan
tästä tulosta, 7, 14 ja 15 artiklan määräysten
estämättä, verottaa siinä sopimusvaltiossa,
jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa
toimintaansa.

18 artikla

Eläke

1. Jollei 19 artiklan 3 kappaleen määräyk-
sistä muuta johdu, verotetaan eläkkeestä ja
muusta samanluonteisesta hyvityksestä, joka
maksetaan sopimusvaltiossa asuvalle henki-
lölle aikaisemman epäitsenäisen työn perus-
teella, vain tässä valtiossa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten

Artikel 16

Aufsichtsrats- und Verwaltungsrats-
vergütungen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergü-
tungen und ähnliche Zahlungen, die eine in
einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrats oder eines ähnlichen Organs
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen
Staat besteuert werden.

Artikel 17

Künstler und Sportler

1. Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15
dürfen Einkünfte, die eine in einem Vert-
ragsstaat ansässige Person als Künstler, wie
Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehküns-
tler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer
im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeüb-
ten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat bes-
teuert werden.

2. Fließen Einkünfte aus einer von einem
Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft
persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem
Künstler oder Sportler selbst, sondern einer
anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte
ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.

Artikel 18

Ruhegehälter

1. Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 3
dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-
gen, die einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person für frühere unselbstständige
Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat
besteuert werden.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 und vorbe-
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estämättä, ja jollei 19 artiklan 3 kappaleen
määräyksistä muuta johdu, verotetaan sopi-
musvaltion sosiaalivakuutusta koskevan lain-
säädännön mukaan maksetusta eläkkeestä ja
muusta tämän lainsäädännön mukaan tapah-
tuneesta suorituksesta vain tässä valtiossa.

19 artikla

Julkinen palvelus

1. a) Hyvityksestä (eläkettä lukuun otta-
matta), jonka sopimusvaltio, sen valtiollinen
osa, julkisyhteisö tai paikallisviranomainen
maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka
tehdään tämän valtion, sen valtiollisen osan,
julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen pal-
veluksessa, verotetaan vain tässä valtiossa.

b) Tällaisesta hyvityksestä verotetaan kui-
tenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos työ
tehdään tässä valtiossa ja henkilö asuu tässä
valtiossa ja

1) henkilö on tämän valtion kansalainen; tai

2) hänestä ei tullut tässä valtiossa asuvaa
ainoastaan tämän työn tekemiseksi.

2. Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan
myös hyvitykseen, jonka Itävallan Suomessa
olevan kaupallisen edustuston jäsen on saanut
tässä ominaisuudessaan tehdystä työstä.

3. a) Eläkkeestä, jonka sopimusvaltio, sen
valtiollinen osa, julkisyhteisö tai paikallisvi-
ranomainen maksaa, tai joka maksetaan nii-
den perustamista rahastoista, luonnolliselle
henkilölle työstä, joka on tehty tämän valtion,
sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai pai-
kallisviranomaisen palveluksessa, verotetaan
vain tässä valtiossa.

b) Tällaisesta eläkkeestä verotetaan kuiten-
kin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos tämä

haltlich des Artikels 19 Absatz 3 dürfen
Ruhegehälter und sonstige Zahlungen, die auf
Grund der Sozialversicherungsgesetzgebung
eines Vertragsstaats gezahlt werden, nur in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 19

Öffentlicher Dienst

1. a) Vergütungen, ausgenommen Ruhe-
gehälter, die von einem Vertragsstaat oder
einer seiner Gebietskörperschaften oder Kör-
perschaften öffentlichen Rechts an eine na-
türliche Person für die diesem Staat oder der
Gebietskörperschaft oder Körperschaft öf-
fentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt
werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden.

b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn
die Dienste in diesem Staat geleistet werden
und die natürliche Person in diesem Staat
ansässig ist und

i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist
oder

ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem
Staat ansässig geworden ist, um die Dienste
zu leisten.

2. Absatz 1 gilt auch für Vergütungen, die
den Mitgliedern der österreichischen Außen-
handelsstelle in Finnland für die in dieser
Eigenschaft erbrachten Dienste gezahlt wer-
den.

3. a) Ruhegehälter, die von einem Vert-
ragsstaat oder einer seiner Gebietskörper-
schaften oder Körperschaften öffentlichen
Rechts oder aus einem von diesem Staat oder
der Gebietskörperschaft oder der Körper-
schaft öffentlichen Rechts errichteten Son-
dervermögen an eine natürliche Person für die
diesem Staat oder der Gebietskörperschaft
oder Körperschaft öffentlichen Rechts geleis-
teten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in
diesem Staat besteuert werden.

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur
im anderen Vertragsstaat besteuert werden,
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henkilö asuu tässä valtiossa ja on tämän
valtion kansalainen.

4. Tämän sopimuksen 15, 16 ja 18 artiklan
määräyksiä sovelletaan hyvitykseen ja eläk-
keeseen, jotka maksetaan sopimusvaltion, sen
valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallis-
viranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yh-
teydessä tehdystä työstä.

20 artikla

Opiskelijat

1. Rahamääristä, jotka opiskelija tai lii-
kealan, teollisuuden, maatalouden tai metsä-
talouden harjoittelija tai ammattioppilas, joka
asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan so-
pimusvaltiossa asui toisessa sopimusvaltiossa
ja joka oleskelee ensiksi mainitussa valtiossa
yksinomaan koulutuksensa tai harjoittelunsa
vuoksi, saa elatustaan, koulutustaan tai har-
joitteluaan varten, ei tässä valtiossa veroteta,
edellyttäen, että nämä rahamäärät kertyvät
tämän valtion ulkopuolella olevista lähteistä.

2. Yliopiston, korkeakoulun tai muun
ylemmän oppilaitoksen opiskelijaa tai lii-
kealan, teollisuuden, maatalouden tai metsä-
talouden harjoittelijaa tai ammattioppilasta,
joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan
sopimusvaltiossa asui toisessa sopimusvalti-
ossa ja joka yhtäjaksoisesti oleskelee ensiksi
mainitussa valtiossa enintään 183 päivää, ei
veroteta tässä ensiksi mainitussa valtiossa
hyvityksestä, jonka hän saa tässä valtiossa
tekemästään epäitsenäisestä työstä, jos työ
liittyy hänen opintoihinsa tai harjoitteluunsa
tässä valtiossa ja hyvitys koostuu hänen
elatustaan varten välttämättömistä ansioista.

wenn die natürliche Person in diesem Staat
ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses
Staates ist.

4. Auf Vergütungen und Ruhegehälter für
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit
einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragss-
taats oder einer seiner Gebietskörperschaften
oder Körperschaften öffentlichen Rechts er-
bracht werden, sind die Artikel 15, 16 und 18
anzuwenden.

Artikel 20

Studenten

1. Zahlungen, die ein Student, kaufmänni-
scher, technischer oder land- und forstwirt-
schaftlicher Praktikant oder Lehrling, der sich
in einem Vertragsstaat ausschließlich zum
Studium oder zur Ausbildung aufhält und der
im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder
dort unmittelbar vor der Einreise in den
erstgenannten Staat ansässig war, für seinen
Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbil-
dung erhält, dürfen im erstgenannten Staat
nicht besteuert werden, sofern diese Zahlun-
gen aus Quellen außerhalb dieses Staates
stammen.

2. Ein Student an einer Universität oder
einer anderen höheren Bildungsanstalt oder
ein kaufmännischer, technischer oder land-
und forstwirtschaftlicher Praktikant oder
Lehrling, der gegenwärtig oder unmittelbar
vor seiner Einreise in einen Vertragsstaat im
anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort
ansässig war und der sich im erstgenannten
Vertragsstaat während eines ununterbroche-
nen Zeitraums von nicht mehr als 183 Tagen
aufhält, wird im erstgenannten Staat in Bezug
auf Einkünfte aus einer in diesem Staat
ausgeübten unselbstständigen Arbeit nicht
besteuert, wenn die unselbstständige Arbeit
im Zusammenhang mit seinen in diesem Staat
ausgeübten Studien oder seiner dort ausgeüb-
ten Ausbildung steht und die Vergütungen für
seinen Lebensunterhalt notwendig sind.
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21 artikla

Muu tulo

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa ja jota ei käsitellä tämän sopi-
muksen edellä olevissa artikloissa, verotetaan
vain tässä valtiossa, riippumatta siitä, mistä
tulo kertyy.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
ei sovelleta tuloon, lukuun ottamatta 6 artik-
lan 2 kappaleessa tarkoitettua kiinteästä omai-
suudesta saatua tuloa, jos sopimusvaltiossa
asuva tulon saaja harjoittaa toisessa sopimus-
valtiossa liiketoimintaa siellä olevasta kiinte-
ästä toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa
valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä
olevasta kiinteästä paikasta, ja tulon maksa-
misen perusteena oleva oikeus tai omaisuus
tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimi-
paikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä ta-
pauksessa sovelletaan 7 artiklan tai 14 artik-
lan määräyksiä.

22 artikla

Varallisuus

1. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus-
valtiossa asuvan henkilön omistamasta 6
artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta ja toisessa
sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuu-
desta, voidaan verottaa tässä toisessa valti-
ossa.

2. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus-
valtiossa asuvan henkilön omistamasta 6
artiklan 4 kappaleessa tarkoitetusta osakkees-
ta tai muusta yhtiöosuudesta, voidaan verottaa
siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiölle kuuluva
kiinteä omaisuus on.

3. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus-
valtiossa olevan yrityksen toisessa sopimus-
valtiossa olevan kiinteän toimipaikan liike-
omaisuuteen kuuluvasta irtaimesta omaisuu-
desta tai sopimusvaltiossa asuvan henkilön
toisessa sopimusvaltiossa itsenäistä ammatin-
harjoittamista varten käytettävänä olevaan
kiinteään paikkaan kuuluvasta irtaimesta

Artikel 21

Andere Einkünfte

1. Einkünfte einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person, die in den vorstehenden
Artikeln dieses Übereinkommens nicht be-
handelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf
ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert
werden.

2. Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als
solche aus unbeweglichem Vermögen im
Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzu-
wenden, wenn der in einem Vertragsstaat
ansässige Empfänger im anderen Vertragss-
taat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine
dort gelegene Betriebstätte oder eine selbsts-
tändige Arbeit durch eine dort gelegene feste
Einrichtung ausübt und die Rechte oder
Vermögenswerte, für die die Einkünfte ge-
zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebs-
tätte oder festen Einrichtung gehören. In
diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.

Artikel 22

Vermögen

1. Unbewegliches Vermögen im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2, das einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person gehört und
im anderen Vertragsstaat liegt, darf im an-
deren Staat besteuert werden.

2. Aktien oder andere Gesellschaftsanteile
im Sinne des Artikels 6 Absatz 4, die einer
in einem Vertragsstaat ansässigen Person
gehören, dürfen in dem Vertragsstaat besteu-
ert werden, in dem das der Gesellschaft
gehörende unbewegliche Vermögen liegt.

3. Bewegliches Vermögen, das Betriebs-
vermögen einer Betriebstätte ist, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, die einer in einem Vert-
ragsstaat ansässigen Person für die Ausübung
einer selbstständigen Arbeit im anderen Vert-
ragsstaat zur Verfügung steht, darf im ande-
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omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa
valtiossa.

4. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus-
valtiossa asuvan henkilön kansainväliseen
liikenteeseen käyttämästä laivasta ja ilma-
aluksesta sekä tällaisen laivan ja ilma-aluksen
käyttämiseen liittyvästä irtaimesta omaisuu-
desta, verotetaan vain tässä valtiossa.

5. Muunlaisesta sopimusvaltiossa asuvan
henkilön varallisuudesta verotetaan vain tässä
valtiossa.

23 artikla

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

1. Itävallassa kaksinkertainen verotus pois-
tetaan seuraavasti:

a) Milloin Itävallassa asuvalla henkilöllä on
tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten
mukaan voidaan verottaa Suomessa, Itävallan
on, jollei b) kohdan määräyksistä muuta
johdu, vähennettävä tämän henkilön tulosta
suoritettavasta verosta Suomessa tulosta mak-
settua veroa vastaava määrä. Vähennyksen
määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se
ennen vähennyksen tekemistä lasketun tulosta
suoritettavan veron osa, joka jakautuu sille
tulolle, josta voidaan verottaa Suomessa.

b) Sopimuksen 10 artiklan 3 kappaleessa
tarkoitettu osinko, jonka Suomessa asuva
yhtiö maksaa, on, jollei Itävallan sisäisen
oikeuden vastaavista määräyksistä muuta joh-
du, mutta tämän oikeuden mukaan mahdol-
lisesti poikkeavien vähimmäisosakkuusvaati-
musten estämättä, vapautettu verotuksesta
Itävallassa.

c) Milloin Itävallassa asuva henkilö omis-
taa varallisuutta, josta tämän sopimuksen
määräysten mukaan voidaan verottaa Suo-
messa, Itävallan on, jollei 3 kappaleen mää-
räyksistä muuta johdu, vapautettava tämä
varallisuus verosta.

2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka

ren Staat besteuert werden.

4. Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im
internationalen Verkehr durch eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person betrieben wer-
den, sowie bewegliches Vermögen, das dem
Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in diesem Vertragsstaat
besteuert werden.

5. Alle anderen Vermögensteile einer in
einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Vermeidung der Doppelbesteuerung

1. In Österreich wird die Doppelbesteu-
erung wie folgt vermieden:

a) Bezieht eine in Österreich ansässige
Person Einkünfte und dürfen diese Einkünfte
nach diesem Übereinkommen in Finnland
besteuert werden, so rechnet Österreich vor-
behaltlich der lit. b) auf die vom Einkommen
dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag
an, der der in Finnland gezahlten Steuer vom
Einkommen entspricht. Der anzurechnende
Betrag darf jedoch den Teil der vor der
Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkom-
men nicht übersteigen, der auf die Einkünfte,
die in Finnland besteuert werden dürfen,
entfällt.

b) Dividenden im Sinn des Artikels 10 Abs.
3, die von einer in Finnland ansässigen
Gesellschaft gezahlt werden, sind, vorbehalt-
lich der entsprechenden Bestimmungen des
innerstaatlichen Rechts Österreichs, aber un-
geachtet allfälliger nach diesem Recht ab-
weichender Mindestbeteiligungserfordernis-
se, in Österreich von der Besteuerung aus-
genommen.

c) Hat eine in Österreich ansässige Person
Vermögen und darf dieses Vermögen nach
diesem Übereinkommen in Finnland besteu-
ert werden, so nimmt Österreich, vorbehalt-
lich des Absatzes 3, dieses Vermögen von der
Besteuerung aus.

2. Vorbehaltlich der finnischen Gesetzge-
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koskee kansainvälisen kaksinkertaisen vero-
tuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin
tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn
yleiseen periaatteeseen), kaksinkertainen ve-
rotus poistetaan Suomessa seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa
tuloa tai hänellä on varallisuutta, josta tämän
sopimuksen määräysten mukaan voidaan ve-
rottaa Itävallassa, Suomen on, jollei b) koh-
dan määräyksistä muuta johdu:

1) vähennettävä tämän henkilön Suomen
tuloverosta Itävallan lainsäädännön mukaan
ja sopimuksen mukaisesti maksettua Itävallan
tuloveroa vastaava määrä, laskettuna saman
tulon perusteella kuin minkä perusteella Suo-
men vero lasketaan;

2) vähennettävä tämän henkilön Suomen
varallisuusverosta Itävallan lainsäädännön
mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua
Itävallan varallisuusveroa vastaava määrä,
laskettuna saman varallisuuden perusteella
kuin minkä perusteella Suomen vero laske-
taan.

b) Osinko, jonka Itävallassa asuva yhtiö
maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapaute-
taan Suomen verosta, jos saaja välittömästi
hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon
maksavan yhtiön äänimäärästä.

3. Jos sopimusvaltiossa asuvan henkilön
tulo tai varallisuus on sopimuksen määräysten
mukaan vapautettu verosta siinä valtiossa,
tämä valtio voi kuitenkin määrätessään tämän
henkilön muusta tulosta tai varallisuudesta
suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen
tulon tai varallisuuden, joka on vapautettu
verosta.

24 artikla

Syrjintäkielto

1. Sopimusvaltion kansalainen ei toisessa

bung über die Vermeidung der internationalen
Doppelbesteuerung (die die nachstehenden
allgemeinen Grundsätze nicht beeinträchtigen
darf) wird in Finnland die Doppelbesteuerung
wie folgt vermieden:

a) Bezieht eine in Finnland ansässige
Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen
nach diesem Übereinkommen in Österreich
besteuert werden, so rechnet Finnland, vor-
behaltlich der lit.b),

i) auf die finnische Einkommensteuer
dieser Person den Betrag an, der der in
Österreich nach der Gesetzgebung Öster-
reichs und in Übereinstimmung mit dem
Übereinkommen gezahlten Steuer vom Ein-
kommen entspricht und von den gleichen
Einkünften berechnet worden ist, von denen
die finnische Steuer berechnet worden ist;

ii) auf die finnische Vermögensteuer dieser
Person den Betrag an, der der in Österreich
nach der Gesetzgebung Österreichs und in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen
gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht
und von dem gleichen Vermögen berechnet
worden ist, von dem die finnische Steuer
berechnet worden ist.

b) Dividenden, die eine in Österreich
ansässige Gesellschaft an eine in Finnland
ansässige Gesellschaft zahlt, welche unmit-
telbar über mindestens 10 vom Hundert der
Stimmrechte der die Dividenden zahlenden
Gesellschaft verfügt, werden von der finni-
schen Besteuerung ausgenommen.

3. Einkünfte oder Vermögen einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person, die nach
dem Übereinkommen von der Besteuerung in
diesem Staat auszunehmen sind, dürfen
gleichwohl in diesem Staat bei der Festset-
zung der Steuer für das übrige Einkommen
oder Vermögen der Person einbezogen wer-
den.

Artikel 24

Gleichbehandlung

1. Staatsangehörige eines Vertragsstaats
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sopimusvaltiossa saa joutua sellaisen vero-
tuksen tai siihen liittyvän velvoituksen koh-
teeksi, joka on muunlainen tai raskaampi kuin
verotus tai siihen liittyvä velvoitus, jonka
kohteeksi tämän toisen valtion kansalainen
samoissa olosuhteissa joutuu tai saattaa jou-
tua. Tämän sopimuksen 1 artiklan määräysten
estämättä sovelletaan tätä määräystä myös
henkilöön, joka ei asu sopimusvaltiossa tai
molemmissa sopimusvaltioissa.

2. Verotus, joka kohdistuu sopimusvalti-
ossa olevan yrityksen toisessa sopimusvalti-
ossa olevaan kiinteään toimipaikkaan, ei tässä
toisessa valtiossa saa olla epäedullisempi kuin
verotus, joka kohdistuu tässä toisessa valti-
ossa olevaan samanlaista toimintaa harjoitta-
vaan yritykseen. Tämän määräyksen ei kat-
sota velvoittavan sopimusvaltiota myöntä-
mään toisessa sopimusvaltiossa asuvalle hen-
kilölle sellaista henkilökohtaista vähennystä
verotuksessa, vapautusta verosta tai alennusta
veroon siviilisäädyn taikka perheen huolto-
velvollisuuden johdosta, joka myönnetään
omassa valtiossa asuvalle henkilölle.

3. Muussa kuin sellaisessa tapauksessa,
jossa 9 artiklan 1 kappaleen, 11 artiklan 5
kappaleen tai 12 artiklan 6 kappaleen mää-
räyksiä sovelletaan, ovat korko, rojalti ja muu
maksu, jotka sopimusvaltiossa oleva yritys
suorittaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle
henkilölle, vähennyskelpoisia tämän yrityk-
sen verotettavaa tuloa määrättäessä samoin
ehdoin kuin maksu ensiksi mainitussa valti-
ossa asuvalle henkilölle. Samoin on sopimus-
valtiossa olevan yrityksen velka toisessa
sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle vähen-
nyskelpoinen tämän yrityksen verotettavaa
varallisuutta määrättäessä samoin ehdoin kuin
velka ensiksi mainitussa valtiossa asuvalle
henkilölle.

4. Sopimusvaltiossa oleva yritys, jonka
pääoman toisessa sopimusvaltiossa asuva
henkilö tai siellä asuvat henkilöt välittömästi
tai välillisesti joko kokonaan tai osaksi
omistavat tai josta he tällä tavoin määräävät,
ei ensiksi mainitussa valtiossa saa joutua

dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Bes-
teuerung oder damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender ist als die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verp-
flichtungen, denen Staatsangehörige des an-
deren Staates unter gleichen Verhältnissen
unterworfen sind oder unterworfen werden
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet
des Artikels 1 auch für Personen, die in
keinem Vertragsstaat ansässig sind.

2. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die
ein Unternehmen eines Vertragsstaats im
anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen
Staat nicht ungünstiger sein als die Besteu-
erung von Unternehmen des anderen Staates,
die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese
Bestimmung ist nicht so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im
anderen Vertragsstaat ansässigen Personen
Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -er-
mäßigungen auf Grund des Personenstandes
oder der Familienlasten zu gewähren, die er
seinen ansässigen Personen gewährt.

3. Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel
11 Absatz 5 oder Artikel 12 Absatz 6
anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren
und andere Entgelte, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats an eine im anderen
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne
dieses Unternehmens unter den gleichen
Bedingungen wie Zahlungen an eine im
erstgenannten Staat ansässige Person zum
Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind
Schulden, die ein Unternehmen eines Vert-
ragsstaats gegenüber einer im anderen Vert-
ragsstaat ansässigen Person hat, bei der
Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens
dieses Unternehmens unter den gleichen
Bedingungen wie Schulden gegenüber einer
im erstgenannten Staat ansässigen Person
zum Abzug zuzulassen.

4. Unternehmen eines Vertragsstaats, deren
Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder
mittelbar einer im anderen Vertragsstaat
ansässigen Person oder mehreren solchen
Personen gehört oder ihrer Kontrolle unter-
liegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner
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sellaisen verotuksen tai siihen liittyvän vel-
voituksen kohteeksi, joka on muunlainen tai
raskaampi kuin verotus tai siihen liittyvä
velvoitus, jonka kohteeksi ensiksi mainitussa
valtiossa oleva muu samanluonteinen yritys
joutuu tai saattaa joutua.

5. Tämän sopimuksen 2 artiklan estämättä
sovelletaan tämän artiklan määräyksiä kai-
kenlaatuisiin veroihin.

25 artikla

Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion
tai molempien sopimusvaltioiden toimenpi-
teet ovat johtaneet tai johtavat hänen osaltaan
verotukseen, joka on tämän sopimuksen
määräysten vastainen, hän voi saattaa asiansa
sen sopimusvaltion toimivaltaisen viranomai-
sen käsiteltäväksi, jossa hän asuu tai, jos
kysymyksessä on 24 artiklan 1 kappaleen
soveltaminen, jonka kansalainen hän on,
ilman että tämä vaikuttaa hänen oikeuteensa
käyttää näiden valtioiden sisäisessä oikeus-
järjestyksessä olevia oikeussuojakeinoja. Asia
on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden
kuluessa siitä kun henkilö sai tiedon toimen-
piteestä, joka on aiheuttanut sopimuksen
määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havait-
see huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse
voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, vi-
ranomaisen on pyrittävä toisen sopimusval-
tion toimivaltaisen viranomaisen kanssa kes-
kinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia siinä
tarkoituksessa, että vältetään verotus, joka on
sopimuksen vastainen. Siinä tapauksessa, että
toimivaltaiset viranomaiset pääsevät sopi-
mukseen, sopimusvaltiot määräävät veroa ja
palauttavat sitä tai myöntävät veronhyvitystä
tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus pan-
naan täytäntöön sopimusvaltioiden sisäisessä
lainsäädännössä olevien aikarajojen estämät-
tä.

Besteuerung oder damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender ist als die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verp-
flichtungen, denen andere ähnliche Unterneh-
men des erstgenannten Staates unterworfen
sind oder unterworfen werden können.

5. Dieser Artikel gilt ungeachtet des Ar-
tikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

Artikel 25

Verständigungsverfahren

1. Ist eine Person der Auffassung, dass
Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung
führen oder führen werden, die diesem
Übereinkommen nicht entspricht, so kann sie
unbeschadet der nach dem innerstaatlichen
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechts-
mittel ihren Fall der zuständigen Behörde des
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder,
sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst
wird, der zuständigen Behörde des Vertragss-
taats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger
sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei
Jahren nach der ersten Mitteilung der Maß-
nahme unterbreitet werden, die zu einer dem
Übereinkommen nicht entsprechenden Bes-
teuerung führt.

2. Hält die zuständige Behörde die Ein-
wendung für begründet und ist sie selbst nicht
in der Lage, eine befriedigende Lösung
herbeizuführen, so wird sie sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit der zus-
tändigen Behörde des anderen Vertragsstaats
so zu regeln, dass eine dem Übereinkommen
nicht entsprechende Besteuerung vermieden
wird. Sofern sich die zuständigen Behörden
auf eine Verständigungsregelung einigen,
erfolgt die Besteuerung und die Erstattung
oder Anrechnung der Steuern durch die
Vertragsstaaten gemäß dieser Verständi-
gungsregelung. Die Verständigungsregelung
ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen
Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen.
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3. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin
ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai so-
veltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoi-
suutta aiheuttavat kysymykset. Ne voivat
myös neuvotella keskenään kaksinkertaisen
verotuksen poistamiseksi sellaisissa tapauk-
sissa, joita ei säännellä sopimuksessa.

4. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viran-
omaiset voivat olla välittömässä yhteydessä
keskenään sopimukseen pääsemiseksi siinä
merkityksessä kuin tarkoitetaan edellä ole-
vissa kappaleissa. Jos suullisten keskustelujen
katsotaan helpottavan sopimukseen pääsemis-
tä, voidaan tällaiset keskustelut käydä toimi-
kunnassa, johon kuuluu sopimusvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten edustajia.

26 artikla

Tietojen vaihtaminen

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten on vaihdettava keskenään sellaisia
tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän so-
pimuksen tai sopimusvaltioiden sopimuksen
piiriin kuuluvia veroja koskevan sisäisen
lainsäädännön määräysten soveltamiseksi,
mikäli tämän lainsäädännön perusteella ta-
pahtuva verotus ei ole sopimuksen vastainen.
Sopimuksen 1 artikla ei rajoita tietojen
vaihtamista. Sopimusvaltion vastaanottamia
tietoja on käsiteltävä salaisina samalla tavalla
kuin tämän valtion sisäisen lainsäädännön
perusteella saatuja tietoja ja niitä saadaan
ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille
(niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoeli-
met), jotka määräävät, kantavat tai perivät
sopimuksen piiriin kuuluvia veroja tai käsit-
televät näitä veroja koskevia syytteitä tai
valituksia. Näiden henkilöiden tai viran-
omaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin
tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja jul-
kisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistui-
men ratkaisuissa.

3. Die zuständigen Behörden der Vert-
ragsstaaten werden sich bemühen, Schwie-
rigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung
oder Anwendung des Übereinkommens ents-
tehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu
beseitigen. Sie können auch gemeinsam da-
rüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in
Fällen vermieden werden kann, die im Übe-
reinkommen nicht behandelt sind.

4. Die zuständigen Behörden der Vert-
ragsstaaten können zur Herbeiführung einer
Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze
unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint
ein mündlicher Meinungsaustausch für die
Herbeiführung der Einigung zweckmäßig, so
kann ein solcher Meinungsaustausch in einer
Kommission durchgeführt werden, die aus
Vertretern der zuständigen Behörden der
Vertragsstaaten besteht.

Artikel 26

Informationsaustausch

1. Die zuständigen Behörden der Vert-
ragsstaaten tauschen die Informationen aus,
die zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens oder des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsstaaten betreffend die unter das Übe-
reinkommen fallenden Steuern erforderlich
sind, soweit die diesem Recht entsprechende
Besteuerung nicht dem Übereinkommen wi-
derspricht. Der Informationsaustausch ist
durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. Alle
Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten
hat, sind ebenso geheim zu halten wie die auf
Grund des innerstaatlichen Rechts dieses
Staates beschafften Informationen und dürfen
nur den Personen oder Behörden (einschlie-
ßlich der Gerichte und der Verwaltungsbe-
hörden) zugänglich gemacht werden, die mit
der Veranlagung oder Erhebung, der Vollst-
reckung oder Strafverfolgung oder mit der
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich
der unter das Übereinkommen fallenden
Steuern befasst sind. Diese Personen oder
Behörden dürfen die Informationen nur für
diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die
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2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten
ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota:

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poik-
keavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopi-
musvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytän-
nöstä;

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimus-
valtion tai toisen sopimusvaltion lainsäädän-
nön mukaan tai säännönmukaisessa hallinto-
menettelyssä ei voida hankkia;

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat
liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen
ja ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoi-
minnassa käytetyn menettelytavan, taikka
tietoja, joiden ilmaiseminen olisi vastoin
yleistä järjestystä (ordre public).

27 artikla

Diplomaattisen edustuston ja konsuliedustus-
ton jäsenet

Tämä sopimus ei vaikuta niihin verotuk-
sellisiin erioikeuksiin, jotka kansainvälisen
oikeuden yleisten sääntöjen tai erityisten
sopimusten määräysten mukaan myönnetään
diplomaattisen edustuston tai konsuliedustus-
ton jäsenille.

28 artikla

Sopimuksen soveltaminen

Tämän sopimuksen ei katsota estävän
kumpaakaan sopimusvaltiota soveltamasta si-
säisen lainsäädäntönsä mukaista veron läh-
teellä pidättämistä koskevaa järjestelmää. Jos
kuitenkin sopimuksen mukaan myönnetään
vapautus verosta tai veroa alennetaan, palau-
tetaan sopimuksessa määrättyjen rajoitusten
ylittävä pidätetyn veron määrä hakemuksesta
kysymyksessä olevaan huojennukseen oikeu-
tetulle verovelvolliselle.

Informationen in einem öffentlichen Ge-
richtsverfahren oder in einer Gerichtsent-
scheidung offen legen.

2. Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als
verpflichte er einen Vertragsstaat,

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen,
die von den Gesetzen und der Verwaltungs-
praxis dieses oder des anderen Vertragsstaats
abweichen;

b) Informationen zu erteilen, die nach den
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver-
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats
nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Han-
dels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsge-
heimnis oder ein Geschäftsverfahren preis-
geben würden oder deren Erteilung dem
Ordre public widerspräche.

Artikel 27

Mitglieder diplomatischer Missionen und
konsularischer Vertretungen

Dieses Übereinkommen berührt nicht die
steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern
diplomatischer Missionen und konsularischer
Vertretungen nach den allgemeinen Regeln
des Völkerrechts oder auf Grund besonderer
Übereinkünfte zustehen.

Artikel 28

Durchführung

Dieses Übereinkommen ist nicht so aus-
zulegen, als hindere es die Vertragsstaaten,
ihre im innerstaatlichen Recht vorgesehenen
Abzugsteuersysteme weiterhin anzuwenden.
Sieht jedoch das Übereinkommen in Bezug
auf diese Besteuerung eine Befreiung oder
Ermäßigung vor, so werden die über diese
übereinkommensgemäße Begrenzung hinaus
eingehobenen Steuern über Ersuchen des
berechtigten Steuerpflichtigen rückerstattet.
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29 artikla

Voimaantulo

1. Sopimusvaltiot ilmoittavat diplomaatti-
teitse toisilleen, että laissa sopimuksen voi-
maan tulemiseksi edellytetyt toimenpiteet on
suoritettu. Sopimus tulee voimaan sen kol-
mannen kuukauden ensimmäisenä päivänä,
joka seuraa sitä kuukautta, jona myöhempi
edellä tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja
sitä sovelletaan tämän jälkeen molemmissa
sopimusvaltioissa:

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta,
tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona sopimus
tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenteri-
vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä tai
sen jälkeen;

b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta,
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona
sopimus tulee voimaan, lähinnä seuraavan
kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen
verotuksen estämiseksi Wienissä 8 päivänä
lokakuuta 1963 allekirjoitettua sopimusta,
sellaisena kuin se on muutettuna Wienissä 21
päivänä syyskuuta 1970 allekirjoitetulla pöy-
täkirjalla, (jäljempänä ’’vuoden 1963 sopi-
mus’’) lakataan soveltamasta veroihin, joihin
tätä sopimusta 1 kappaleen määräysten mu-
kaan sovelletaan. Vuoden 1963 sopimus
lakkaa olemasta voimassa sinä viimeisenä
ajankohtana, jona sitä tämän kappaleen edellä
olevan määräyksen mukaan sovelletaan.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten
estämättä sovelletaan kuuden vuoden aikana
siitä ajankohdasta, jona vuoden 1963 sopimus
lakkaa olemasta voimassa 2 kappaleen mää-
räysten mukaan, seuraavia määräyksiä 19
artiklan 1 kappaleen määräysten asemesta:

’’Palkasta, palkkiosta ja muusta saman-
luonteisesta hyvityksestä, jotka sopimusvaltio
tai sen alueellinen yhdyskunta, Suomessa
myös seurakunta, taikka muu julkisoikeudel-
linen oikeushenkilö välittömästi tai sitä varten

Artikel 29

Inkrafttreten

1. Die Vertragsstaaten teilen einander auf
diplomatischem Weg mit, dass die gesetz-
lichen Verfahrensschritte zum Inkrafttreten
dieses Übereinkommens erfüllt wurden. Das
Übereinkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats in Kraft, der dem Monat folgt,
in dem die letzte der oben genannten Mit-
teilungen erfolgt ist, und seine Bestimmungen
finden in beiden Vertragsstaaten Anwendung:

a) in Bezug auf Steuern, die an der Quelle
einbehalten werden, auf Einkünfte, die am
oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres
bezogen werden, das jenem unmittelbar folgt,
in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt;

b) in Bezug auf andere Steuern vom
Einkommen und Steuern vom Vermögen für
Steuern aller Steuerjahre, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen,
das jenem unmittelbar folgt, in dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt.

2. Das am 8. Oktober 1963 in Wien
unterzeichnete Abkommen zwischen der Re-
publik Finnland und der Republik Österreich
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen in der Fassung des am
21. September 1970 in Wien unterzeichneten
Änderungsprotokolls (im Folgenden ’’das
1963-Abkommen’’ genannt) findet nicht
mehr Anwendung auf Steuern, auf die sich
dieses Übereinkommen gemäß Absatz 1
bezieht. Das 1963-Abkommen verliert am
letzten Tag, an dem es nach den vorstehenden
Bestimmungen dieses Absatzes anzuwenden
ist, seine Wirksamkeit.

3. Ungeachtet des Absatzes 2 finden
während eines Zeitraums von sechs Jahren ab
dem Zeitpunkt, in dem das 1963-Abkommen
gemäß Absatz 2 seine Wirksamkeit verliert,
folgende Bestimmungen an Stelle von Artikel
19 Absatz 1 Anwendung:

’’Gehälter, Löhne und andere ähnliche
Vergütungen, die von einem Vertragsstaat
oder einer seiner Gebietskörperschaften, in
Finnland auch der Kirchengemeinden, oder
einer anderen juristischen Person des öffent-
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perustetuista rahastoista suorittaa luonnolli-
selle henkilölle virkatehtävien tai työsuori-
tusten perusteella, verotetaan vain tässä val-
tiossa.’’

30 artikla

Päättyminen

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jom-
pikumpi sopimusvaltio sen irtisanoo. Kum-
pikin sopimusvaltio voi viiden vuoden kulut-
tua siitä päivästä, jona sopimus tulee voi-
maan, irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse
tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen
viimeistään kunkin kalenterivuoden kesäkuun
kolmantenakymmenentenä päivänä. Tässä ta-
pauksessa sopimuksen soveltaminen lakkaa
molemmissa sopimusvaltioissa:

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta,
tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona irtisa-
nomisilmoitus tehdään, lähinnä seuraavan
kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen;

b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta,
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona
irtisanomisilmoitus tehdään, lähinnä seuraa-
van kalenterivuoden tammikuun ensimmäise-
nä päivänä tai sen jälkeen alkavilta vero-
vuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat molempien sopi-
musvaltioiden täysivaltaiset edustajat, asian-
mukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoitta-
neet tämän sopimuksen.

lichen Rechts unmittelbar oder aus einem von
ihnen hiefür errichteten Sondervermögen an
eine natürliche Person für Dienst- oder
Arbeitsleistungen gezahlt werden, werden nur
in diesem Staat besteuert.’’

Artikel 30

Kündigung

Dieses Übereinkommen bleibt in Kraft,
solange es nicht von einem Vertragsstaat
gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann es
am oder vor dem 30. Juni eines jeden
Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren
nach seinem Inkrafttreten schriftlich auf
diplomatischem Weg kündigen. In diesem
Fall findet das Übereinkommen nicht mehr
Anwendung

a) in Bezug auf Steuern, die an der Quelle
einbehalten werden, auf Einkünfte, die am
oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres
bezogen werden, das jenem unmittelbar folgt,
in dem die Kündigung stattgefunden hat;

b) in Bezug auf andere Steuern vom
Einkommen und Steuern vom Vermögen für
Steuern aller Steuerjahre, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen,
das jenem unmittelbar folgt, in dem die
Kündigung stattgefunden hat.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu
gehörig Bevollmächtigten dieses Überein-
kommen unterzeichnet.
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Tehty Wienissä 26 päivänä heinäkuuta
2000 kahtena suomen- ja saksankielisenä
kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä
todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan puolesta:

Hillel Skurnik

Itävallan tasavallan puolesta:

G. Deiss

GESCHEHEN zu Wien, am 26. Juli 2000
in zwei Urschriften, jede in finnischer und
deutscher Sprache, wobei beide Texte
gleichermaßen authentisch sind

Für die Republik Finnland:

Hillel Skurnik

Für die Republik Österreich:

G. Deiss
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 19

helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää
erityiskalustoa koskevan sopimuksen I liitteen muutosten voimaantulosta

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että helpos-
ti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä
kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytet-
tävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen
(ATP) (SopS 48/81) 1 liitteeseen 11 päivänä
elokuuta 2000 tehdyt muutokset, jotka tasa-
vallan presidentti on hyväksynyt 9 päivänä

kesäkuuta 2000, ovat sopimuksen 18 artiklan
6 kappaleen mukaisesti voimassa 11 päivästä
helmikuuta 2001.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat
nähtävinä ja saatavissa elintarvikevirastossa,
joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja
ruotsiksi.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta
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