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N:o 89
(Suomen säädöskokoelman n:o 323/2008)

Laki
Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2007
Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-

räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.
2§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen
HE 1/2008
UaVM 2/2008
EV 32/2008
26—2008
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N:o 90
(Suomen säädöskokoelman n:o 644/2008)

Tasavallan presidentin asetus
Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten
edistämisestä ja suojaamisesta Helsingissä 12
päivänä syyskuuta 2007 tehty sopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä huhtikuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 16 päivänä toukokuuta 2008 ja
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 17 päivänä syyskuuta 2008, on voimassa 17 päivästä lokakuuta 2008 niin kuin
siitä on sovittu.
2§
Mauritiuksen kanssa tehdyn sijoitusten

edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä toukokuuta 2008 annettu laki (323/2008) tulee
voimaan 5 päivänä marraskuuta 2008.
3§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen
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(Suomennos)

Sopimus

Agreement

Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten
edistämisestä ja suojaamisesta

between the Government of the Republic of
Finland and the Government of the Republic
of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments

Suomen tasavallan hallitus ja Mauritiuksen
The Government of the Republic of
tasavallan hallitus, jäljempänä ”sopimuspuo- Finland and the Government of the Republic
let”, jotka
of Mauritius, hereinafter referred to as the
“Contracting Parties”,
OVAT TIETOISIA tarpeesta suojata sopiRECOGNISING the need to protect inmuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen vestments of the investors of one Contracting
alueella olevia sijoituksia ketään syrjimättä;
Party in the territory of the other Contracting
Party on a non-discriminatory basis;
HALUAVAT LISÄTÄ sopimuspuolten väDESIRING to promote greater economic
listä taloudellista yhteistyötä sellaisten sijoi- co-operation between them, with respect to
tusten osalta, joita sopimuspuolen kansalaiset investments by nationals and companies of
ja yritykset ovat tehneet toisen sopimuspuo- one Contracting Party in the territory of the
len alueella;
other Contracting Party;
TIEDOSTAVAT, että sopimus tällaisille
RECOGNISING that agreement on the
sijoituksille myönnettävästä kohtelusta edis- treatment to be accorded such investments
tää yksityisen pääoman siirtoja ja sopimus- will stimulate the flow of private capital and
puolten taloudellista kehitystä;
the economic development of the Contracting
Parties;
OVAT SAMAA MIELTÄ siitä, että vakaat
AGREEING that a stable framework for
puitteet sijoituksille tehostavat osaltaan ta- investment will contribute to enhancing the
loudellisten voimavarojen käyttöä ja paranta- effective utilization of economic resources
vat elintasoa;
and improve living standards;
OVAT TIETOISIA siitä, että taloudellisten
RECOGNISING that the development of
yhteyksien ja liikeyhteyksien kehittäminen economic and business ties can promote revoi edistää kansainvälisesti tunnustettujen spect for internationally recognized labour
työelämään liittyvien oikeuksien kunnioitta- rights;
mista;
OVAT SAMAA MIELTÄ siitä, että nämä
AGREEING that these objectives can be
tavoitteet voidaan saavuttaa lieventämättä achieved without relaxing health, safety and
vaatimuksia, jotka liittyvät yleisesti sovellet- environmental measures of general applicataviin terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä tion; and
koskeviin toimenpiteisiin; ja
ovat päättäneet tehdä sijoitusten edistämisHaving resolved to conclude an Agreement
tä ja suojaamista koskevan sopimuksen;
concerning the promotion and protection of
investments;
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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1 artikla
Määritelmät

Article 1
Definitions

Tässä sopimuksessa:
1. ”Sijoitus” tarkoittaa kaikenlaista varallisuutta, jonka sopimuspuolen sijoittaja on perustanut tai hankkinut toisen sopimuspuolen
alueella tämän sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti, mukaan luettuna erityisesti, ei kuitenkaan yksinomaan:

For the purpose of this Agreement:
1. The term “investment’ means every kind
of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory
of the other Contracting Party in accordance
with the laws and regulations of the latter
Contracting Party, including in particular,
though not exclusively:
(a) movable and immovable property or
any property rights such as mortgages,
liens, pledges, leases, usufruct and similar rights;

a) irtain ja kiinteä omaisuus tai omaisuuteen kohdistuvat oikeudet, kuten kiinnitykset, pantti- ja pidätysoikeudet, vuokra- ja nautintaoikeudet ja muut vastaavat
oikeudet;
b) uudelleen sijoitettu tuotto;
c) yrityksen osakkeet ja joukkovelkakirjat ja muut osuudet yrityksestä;
d) vaateet rahaan tai oikeudet suoritteisiin, joilla on taloudellista arvoa;
e) henkiseen omaisuuteen kohdistuvat
oikeudet, kuten patentit, tekijänoikeudet,
tavaramerkit, teolliset mallioikeudet, toiminimet, maantieteelliset merkinnät sekä
tekniset valmistusmenetelmät, tietotaito
ja goodwill-arvo; ja
f) lakiin, hallinnolliseen toimenpiteeseen tai toimivaltaisen viranomaisen
kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat
toimiluvat, mukaan luettuna luvat etsiä,
ottaa käyttöön, louhia tai hyödyntää
luonnonvaroja.
Myös sellaiset sijoitukset, joita sopimuspuolen oikeushenkilö on tehnyt tämän sopimuspuolen alueella, mutta jotka ovat tosiasiallisesti toisen sopimuspuolen sijoittajien
omistuksessa tai suorassa tai välillisessä hallinnassa, katsotaan viimeksi mainitun sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiksi, jos ne on
tehty ensin mainitun sopimuspuolen lakien ja
määräysten mukaisesti.
Mikään varallisuuden sijoitus- tai jälleensijoitusmuodon muutos ei vaikuta varallisuuden luonteeseen sijoituksena.
2. ”Tuotto” tarkoittaa sijoituksesta saatuja
tuloja ja siihen sisältyy erityisesti, ei kuitenkaan yksinomaan voitto, osingot, korot, rojaltit, omaisuuden luovutusvoitto tai sijoitukseen liittyvät luontoissuoritukset.

(b) reinvested returns;
(c) shares in and stocks and debentures
of a company or any other forms of participation in a company;
(d) claims to money or rights to a performance having an economic value;
(e) intellectual property rights, such as
patents, copyrights, trade marks, industrial designs, business names, geographical indications as well as technical processes, know-how and goodwill; and
(f) concessions conferred by law, by an
administrative act or under a contract by
a competent authority, including concessions to search for, develop, extract or
exploit natural resources.
Investments made in the territory of one
Contracting Party by any legal entity of that
same Contracting Party, but actually owned
or controlled, directly or indirectly, by investors of the other Contracting Party, shall
likewise be considered as investments of investors of the latter Contracting Party if they
have been made in accordance with the laws
and regulations of the former Contracting
Party.
Any change in the form in which assets are
invested or reinvested does not affect their
character as investments.
2. The term “returns” means the amounts
yielded by investments and shall in particular, though not exclusively, include profits,
dividends, interest, royalties, capital gains or
any payments in kind related to an investment.
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3. ”Sijoittaja” tarkoittaa kummankin sopimuspuolen osalta seuraavia henkilöitä, jotka
sijoittavat toisen sopimuspuolen alueella jälkimmäisen sopimuspuolen lainsäädännön ja
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti:
a) luonnollista henkilöä, joka on jommankumman sopimuspuolen kansalainen
sen lainsäädännön mukaisesti;
b) oikeushenkilöä, esimerkiksi yhtiötä,
yhtymää, toiminimeä, taloudellista yhdistystä, yleishyödyllistä laitosta tai järjestöä, joka on perustettu tai muodostettu
sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti ja jonka rekisteröity toimipaikka,
keskushallinto tai päätoimipaikka on kyseisen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan
kuuluvalla alueella, riippumatta siitä, onko sen tarkoituksena taloudellisen voiton
tuottaminen ja onko sen vastuuta rajoitettu.
4. ”Alue” tarkoittaa
1) Mauritiuksen tasavallan osalta sen kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti
i) kaikkia Mauritiuksen valtion muodostavia alueita ja saaria,
ii) Mauritiuksen aluemerta ja
iii) sellaisia Mauritiuksen aluemeren
ulkopuolisia alueita, jotka voidaan nimetä
alueiksi, mukaan luettuna mannerjalusta,
joilla Mauritiuksen valtio voi käyttää täysivaltaisia oikeuksiaan tai lainkäyttövaltaansa mereen, merenpohjaan ja sen sisustaan sekä niiden luonnonvaroihin nähden;
2) Suomen tasavallan osalta Suomen tasavallan maa-aluetta, sisäisiä aluevesiä ja aluemerta ja niiden yläpuolella olevaa ilmatilaa
sekä aluemeren ulkopuolisia merivyöhykkeitä, mukaan luettuna merenpohja ja sen sisusta, joihin nähden Suomen tasavallalla on
voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä
ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti täysivaltaiset oikeudet tai lainkäyttövalta näiden
alueiden luonnonvarojen tutkimisen ja hyödyntämisen osalta.
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3. The term “investor” means, for either
Contacting Party, the following subjects who
invest in the territory of the other Contracting
Party in accordance with the laws of the latter Contracting Party and the provisions of
this Agreement:
(a) any natural person who is a national
of either Contracting Party in accordance
with its laws; or
(b) any legal entity such as company,
corporation, firm, partnership, business
association, institution or organization,
incorporated or constituted in accordance
with the laws and regulations of the Contracting Party and having its registered
office or central administration or principal place of business within the jurisdiction of that Contracting Party, whether or
not for profit and whether its liabilities
are limited or not.
4. The term “territory” means:
(1) in the case of the Republic of Mauritius,
in accordance with its national laws and international law (i) all the territories and islands which
constitute the State of Mauritius;
(ii) the territorial sea of Mauritius; and
(iii) any area outside the territorial sea
of Mauritius, which may be designated as
an area, including the Continental Shelf,
within which the sovereign rights and jurisdiction of Mauritius with respect to the
sea, the sea-bed and sub-soil and their
natural resources may be exercised;
(2) in the case of the Republic of Finland,
the land territory, internal waters and territorial sea of the Republic of Finland and the
airspace above, as well as the maritime zones
beyond the territorial sea, including the seabed and subsoil, over which the Republic of
Finland exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national laws in
force and international law, for the purpose
of exploration and exploitation of the natural
resources of such areas.
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2 artikla

Article 2

Sijoitusten edistäminen ja suojaaminen

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall promote in
1. Kumpikin sopimuspuoli edistää alueellaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoi- its territory investments by investors of the
tuksia ja hyväksyy tällaiset sijoitukset lakien- other Contracting Party and shall, in accordance with its laws and regulations admit
sa ja määräystensä mukaisesti.
such investments.
2. Each Contracting Party shall in its terri2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää alueellaan oikeudenmukaisen kohtelun sekä täysi- tory accord to investments and returns of inmääräisen ja jatkuvan suojan ja turvan toisen vestments of investors of the other Contractsopimuspuolen sijoittajien sijoituksille ja nii- ing Party fair and equitable treatment and full
den tuotolle. Joka tapauksessa sopimuspuoli and constant protection and security. In any
myöntää kohtelun, joka on vähintään yhtä case a Contracting Party shall accord treatedullinen kuin kansainvälisen oikeuden edel- ment not less favourable than required by international law.
lyttämä kohtelu.
3. Neither Contracting Party shall in its ter3. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan
haittaa kohtuuttomin tai mielivaltaisin toi- ritory impair by unreasonable or arbitrary
menpitein toisen sopimuspuolen sijoittajien measures the acquisition, expansion, operasijoitusten hankintaa, laajentamista, toimin- tion, management, maintenance, use, enjoytaa, hoitoa, ylläpitoa, käyttöä, hyödyntämistä ment and sale or other disposal of investment
of investors of the other Contracting Party.
ja myyntiä tai muuta luovuttamista.
3 artikla

Article 3

Sijoitusten kohtelu

Treatment of Investment

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja näiden sijoituksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin
se myöntää omille sijoittajilleen ja näiden sijoituksille sijoitusten hankinnan, laajentamisen, toiminnan, hoidon, ylläpidon, käytön,
hyödyntämisen ja myynnin tai muun luovuttamisen osalta.
2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja näiden sijoituksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin
se myöntää suosituimmuusasemassa olevan
maan sijoittajille ja näiden sijoituksille niiden
perustamisen, hankinnan, laajentamisen, toiminnan, hoidon, ylläpidon, käytön, hyödyntämisen ja myynnin tai muun luovuttamisen
osalta.
3. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja näiden sijoituksille tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen edellyttämistä kohteluista paremman sen mukaan,
kumpi niistä on sijoittajalle tai sijoituksille
edullisempi.
4. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan
määrää tai pane täytäntöön toisen sopimus-

1. Each Contracting Party shall accord to
investors of the other Contracting Party and
to their investments, a treatment not less favourable than the treatment it accords to its
own investors and their investments with respect to the acquisition, expansion, operation,
management, maintenance, use, enjoyment
and sale or other disposal of investments.
2. Each Contracting Party shall accord to
investors of the other Contracting Party and
to their investments, a treatment no less favourable than the treatment it accords to investors of the most favoured nation and to
their investments with respect to the establishment, acquisition, expansion, operation,
management, maintenance, use, enjoyment,
and sale or other disposal of investments.
3. Each Contracting Party shall accord to
investors of the other Contracting Party and
to their investments the better of the treatments required by paragraph 1 and paragraph
2 of this Article, whichever is the more favourable to the investors or investments.
4. Neither Contracting Party shall mandate
or enforce in its territory measures on in-
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puolen sijoittajien sijoituksiin kohdistuvia
tarvikkeiden hankintaa, tuotantovälineitä,
toimintaa, kuljetuksia tai sen tuotteiden
markkinointia koskevia toimenpiteitä tai anna muita vastaavia määräyksiä, joilla on syrjiviä vaikutuksia. Näihin vaatimuksiin eivät
sisälly etuisuuksien saamista tai jatkumista
koskevat ehdot.

vestments by investors of the other Contracting Party, concerning purchase of materials,
means of production, operation, transport,
marketing of its products or similar orders
having discriminatory effects. Such requirements do not include conditions for the
receipt or continued receipt of an advantage.

4 artikla

Article 4

Poikkeukset sijoitusten kohtelusta

Exemptions

Tämän sopimuksen määräysten ei katsota
velvoittavan sopimuspuolta ulottamaan toisen sopimuspuolen sijoittajiin ja näiden sijoituksiin kohtelua, etua tai erivapautta, joka perustuu olemassa olevaan tai tulevaan:

The provisions of this Agreement shall not
be construed so as to as to oblige one Contracting Party to extend to the investors and
investments by investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment,
preference or privilege by virtue of any existing or future:
(a) free trade area, customs union,
common market, economic and monetary
union or other similar regional economic
integration agreement, including regional
labour market agreements, to which one
of the Contracting Parties is or may become a party, or

a) vapaakauppa-alueeseen, tulliliittoon,
yhteismarkkina-alueeseen, talous- ja rahaliittoon tai muuhun vastaavaan alueelliseen taloudellista yhdentymistä koskevaan sopimukseen, mukaan luettuna alueelliset työmarkkinasopimukset, jonka
osapuolena toinen sopimuspuoli on tai
jonka osapuoleksi se voi tulla, tai
b) kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaan sopimukseen tai muuhun kokonaan tai pääasiassa verotusta
koskevaan kansainväliseen sopimukseen.

(b) agreement for the avoidance of
double taxation or other international
agreement relating wholly or mainly to
taxation.

5 artikla

Article 5

Pakkolunastus

Expropriation

1. Sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen alueella olevia sijoituksia ei pakkolunasteta tai kansallisteta eikä niihin kohdisteta muita suoria tai välillisiä toimenpiteitä, joilla on pakkolunastusta tai kansallistamista vastaava vaikutus (jäljempänä “pakkolunastus”), ellei sitä tehdä yleisen edun vuoksi, ketään syrjimättä, oikeudenmukaista menettelyä noudattaen ja maksamalla siitä välitön, riittävä ja tosiasiallinen korvaus kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

1. Investments by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measures,
direct or indirect, having an effect equivalent
to expropriation or nationalization (hereinafter referred to as “expropriation”), except for
a purpose which is in the public interest, on a
non-discriminatory basis, in accordance with
due process of law, and against prompt , adequate and effective compensation in accordance with international law.
2. Such compensation shall amount to the
value of the expropriated investment at the
time immediately before the expropriation or
before the impending expropriation became

2. Tällaisen korvauksen on vastattava pakkolunastetun sijoituksen arvoa, joka sillä oli
välittömästi ennen pakkolunastuksen suorittamista tai ennen kuin pakkolunastus tuli
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yleiseen tietoon, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi. Arvo määritetään
yleisesti hyväksyttyjen arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon muun
muassa sijoitetun pääoman, todellisen jälleenhankinta-arvon, arvonnousun, nykyisen
tuoton, odotettavissa olevan myöhemmän
tuoton, goodwill-arvon ja muut merkittävät
tekijät.
3. Korvauksen tulee olla täysin realisoitavissa ja se maksetaan rajoituksetta ja viipymättä. Korvaukseen sisältyy maksuvaluutan
markkinakoron mukainen korko pakkolunastetun omaisuuden menettämispäivästä korvauksen maksupäivään saakka.
4. Sopimuspuolen pakkolunastaessa kokonaan tai osittain sellaisen yrityksen varat, joka on perustettu tai muodostettu jossakin tämän sopimuspuolen oman alueen osassa
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja
jonka osakkeita toisen sopimuspuolen sijoittajat omistavat, ensin mainittu sopimuspuoli
varmistaa, että tämän artiklan 1–3 kappaleen
määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin on tarpeen, jotta näitä osakkeita omistaville toisen
sopimuspuolen sijoittajille taataan korvaus
niiden sijoituksista.
5. Sijoittajalla, jonka sijoituksia pakkolunastetaan, on oikeus saada tapauksensa viipymättä kyseisen sopimuspuolen oikeusviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi sekä oikeus sijoitustensa arvonmääritykseen tässä artiklassa
mainittujen periaatteiden mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 9
artiklan määräysten soveltamista.

public knowledge, whichever is the earlier.
The value shall be determined in accordance
with generally accepted principles of valuation, taking into account, inter alia, the capital invested, replacement value, appreciation,
current returns, the projected flow of future
returns, goodwill and other relevant factors.
3. Compensation shall be fully realizable
and shall be paid without any restriction or
delay. It shall include interest at a commercial rate established on a market basis for the
currency of payment from the date of dispossession of the expropriated property until the
date of actual payment.
4. Where a Contracting Party expropriates
the assets or part thereof of a company which
is incorporated or constituted under the
law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other
Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraphs 1 to
3 of this Article are applied to the extent
necessary to guarantee compensation in respect of their investment to such investors of
the Contracting Party who are owners of
those shares.
5. Without prejudice to the provisions of
Article 9 of this Agreement, the investor
whose investments are expropriated shall
have the right to prompt review of its case
and of valuation of its investments in accordance with the principles set out in this Article, by a judicial or other competent authority
of that Contracting Party.

6 artikla

Article 6

Menetysten korvaaminen

Compensation for Losses

1. Sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen sijoittajille, joiden kyseisen sopimuspuolen alueella oleville sijoituksille aiheutuu
menetyksiä tällä alueella olevan sodan tai
muun aseellisen selkkauksen, kansallisen hätätilan, kansannousun, kapinan tai mellakan
vuoksi, edunpalautuksen, hyvityksen, korvauksen tai muun järjestelyn osalta vähintään
yhtä edullisen kohtelun kuin se myöntää
omille sijoittajilleen tai suosituimmuusasemassa olevan maan sijoittajille, sen mukaan

1. Investors of one Contracting Party
whose investments in the territory of the
other Contracting Party suffer losses owing
to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot
in the territory of the latter Contracting Party,
shall be accorded by the latter Contracting
Party, as regards restitution, indemnification,
compensation or other settlement, a treatment
no less favourable than the one accorded by
the latter Contracting Party to its own inves-
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kumpi niistä on sijoittajan mukaan edulli- tors or investors of the most favoured nation,
whichever, according to the investor, is the
sempi.
more favourable.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this
2. Sen vaikuttamatta tämän artiklan 1 kappaleen soveltamiseen, sopimuspuolen sijoit- Article, investors of one Contracting Party
tajalle, joka kyseisessä kappaleessa tarkoite- who, in any of the situations referred to in
tussa tilanteessa kärsii toisen sopimuspuolen that paragraph, suffer losses in the territory
of the other Contracting Party resulting from:
alueella menetyksiä, jotka johtuvat:
(a) requisitioning of its investment or a
a) siitä, että viimeksi mainitun sopipart thereof by the latter’s authorities, or
muspuolen viranomaiset ovat pakkoottaneet sen sijoituksen tai sijoituksen
osan, tai
(b) destruction of its investment or a
b) siitä, että viimeksi mainitun sopipart thereof by the latter’s armed forces
muspuolen asevoimat tai viranomaiset
or authorities, which was not required by
ovat tuhonneet sen sijoituksen tai sijoithe necessity of the situation,
tuksen osan, vaikka tilanne ei olisi edellyttänyt sitä,
shall be accorded by the latter Contracting
myönnetään viimeksi mainitun sopimuspuolen toimesta edunpalautus tai korvaus, Party restitution or compensation which in
jonka tulee kummassakin tapauksessa olla either case shall be prompt, adequate and efvälitön, riittävä ja tosiasiallinen, ja korvaus fective and with respect to compensation,
tulee maksaa 5 artiklan 1-3 kappaleen mukai- shall be in accordance with Article 5 parasesti pakko-oton tai tuhoamisen ajankohdasta graphs 1-3 from the date of requisitioning or
destruction until the date of actual payment.
maksupäivään saakka.
7 artikla

Article 7

Vapaat siirrot

Free Transfer

1. Kumpikin sopimuspuoli takaa toisen sopimuspuolen sijoittajille oikeuden siirtää vapaasti näiden sijoituksia ja sijoituksiin liittyviä siirtomaksuja alueelleen ja alueeltaan.
Näihin siirtomaksuihin sisältyvät erityisesti,
ei kuitenkaan yksinomaan:
a) peruspääoma sekä sijoituksen ylläpitämiseen, kehittämiseen tai kasvattamiseen tarkoitetut lisäsummat;
b) tuotto;
c) kokonaan tai osittain tapahtuvasta sijoituksen myynnistä tai luovuttamisesta
saadut tulot, mukaan luettuna osakkeiden
myynnistä saadut tulot;
d) sijoituksen toiminnasta aiheutuvien
kulujen maksamiseen vaaditut rahasummat, kuten lainojen takaisinmaksut, rojaltit, hallinnointikorvaukset, lisenssimaksut
tai muut vastaavat kulut;

1. Each Contracting Party shall ensure to
investors of the other Contracting Party the
free transfer, into and out of its territory, of
their investments and transfer payments related to investments. Such payments shall
include in particular, though not exclusively:
(a) principal and additional amounts to
maintain, develop or increase the investment;
(b) returns;
(c) proceeds obtained from the total or
partial sale or disposal of an investment,
including the sale of shares;

e) tämän sopimuksen 5, 6, 8 ja 9 artiklan mukaisesti maksettavat korvaukset;
f) ulkomailta palkatun ja sijoituksen

(d) amounts required for the payment
of expenses which arise from the operation of the investment, such as loans repayments, payment of royalties, management fees, licence fees or other similar expenses;
(e) compensation payable pursuant to
Articles 5, 6, 8 and 9;
(f) earnings and other remuneration of
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yhteydessä työskentelevän henkilökunnan ansiotulot ja muut palkkiot.
2. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa myös,
että tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut
siirrot tehdään rajoituksetta vapaasti vaihdettavassa valuutassa ja siirrettävään valuuttaan
siirtopäivänä sovellettavan markkinakurssin
mukaisesti ja että ne ovat välittömästi siirrettävissä.
3. Jos valuuttamarkkinoita ei ole käytettävissä, sovellettava vaihtokurssi vastaa viimeisintä vaihtokurssia, jota on käytetty valuuttojen
muuttamiseksi
erityisnostooikeuksiksi.
4. Mikäli isäntäsopimuspuoli aiheuttaa siirron viivästymisen, siirtoon sisältyy kyseisen
valuutan markkinakoron mukainen korko siitä päivästä alkaen, jona siirtoa on pyydetty,
siirtopäivään saakka, ja kyseinen sopimuspuoli vastaa sen maksamisesta.
5. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 ja 2
kappaleessa määrätään, ja edellyttäen, että
toimitaan oikeudenmukaisesti, syrjimättömästi ja vilpittömässä mielessä eikä kyseisiä
toimenpiteitä käytetä keinona välttää tähän
sopimukseen perustuvia sopimuspuolen sitoumuksia tai velvoitteita,
i) kyseinen sopimuspuoli voi vakavien
maksutasevaikeuksien vallitessa tai uhatessa soveltaa sijoituksiin liittyviin siirtomaksuihin rajoituksia, jotka ovat sopusoinnussa sen muiden kansainvälisestä
oikeudesta johtuvien velvoitteiden kanssa. Rajoituksia saa soveltaa ainoastaan
niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä;
ii) sopimuspuoli voi vaatia, että ennen
sijoitukseen liittyvien maksujen siirtoa sijoittaja täyttää tähän sijoitukseen liittyvät
velkojien oikeudet ja verovelvoitteet.

personnel engaged from abroad and
working in connection with an investment.
2. Each Contracting Party shall further ensure that the transfers referred to in paragraph
1 of this Article shall be made without any
restriction in a freely convertible currency
and at the prevailing market rate of exchange
applicable on the date of transfer to the currency to be transferred and shall be immediately transferable.
3. In the absence of a market for foreign
exchange, the rate to be used shall be the
most recent exchange rate for the conversions of currencies into Special Drawing
Rights.
4. In case of a delay in transfer caused by
the host Contracting Party, the transfer shall
also include interest at a commercial rate established on a market basis for the currency
in question from the date on which the transfer was requested until the date of actual
transfer and shall be borne by that Contracting Party.
5. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of
this Article and provided that it shall be equitable, non-discriminatory and applied in good
faith and shall not be used as a means of
avoiding the Contracting Party’s commitments or obligations under this agreement:
(i) a Contracting Party concerned may,
in the event of serious balance-of payments difficulties or threat thereof, adopt
restrictions on transfer payments related
to investments consistent with its other
obligations under international law. The
duration of the restrictions shall be applied only for a period that is absolutely
necessary.
(ii) a Contracting party may require
that, prior to the transfer of payments relating to an investment creditors’ rights
and tax obligations in relation to such an
investment are fulfilled by the investor.

8 artikla

Article 8

Sijaantulo

Subrogation

If a Contracting Party or its designated
Jos sopimuspuoli tai sen edustajaksi määrätty taho suorittaa maksun toisen sopimus- agency makes a payment under an indemnity,
puolen alueella olevaan sijoitukseen liittyvän guarantee or contract of insurance given in

N:o 90

613

korvausvastuun tai takuu- tai vakuutussopimuksen perusteella, viimeksi mainittu sopimuspuoli tunnustaa sijoittajan oikeuksien ja
vaateiden siirtämisen ensin mainitulle sopimuspuolelle tai sen edustajaksi määrätylle
taholle, sekä ensin mainitun sopimuspuolen
tai sen edustajaksi määrätyn tahon oikeuden
käyttää näitä oikeuksia ja vaateita sijaantulon
perusteella samassa määrin kuin niiden edellinen haltija.

respect of an investment of an investor in the
territory of the other Contracting Party, the
latter Contracting Party shall recognize the
assignment of any right or claim of such an
investor to the former Contracting Party or its
designated agency, and the right of the former Contracting Party or its designated
agency to exercise by virtue of subrogation
any such right and claim to the same extent
as its predecessor in title.

9 artikla

Article 9

Sijoittajan ja sopimuspuolen väliset riidat

Disputes between an Investor and a Contracting Party

1. Sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen
1. Any dispute arising directly from an insijoittajan väliset riidat, jotka johtuvat suo- vestment between one Contracting Party and
raan sijoituksesta, tulisi ratkaista sovinnolli- an investor of the other Contracting Party
sesti riidan osapuolten kesken.
should be settled amicably between the two
parties to the dispute.
2. Jos riitaa ei ole ratkaistu kolmen (3) kuu2. If the dispute has not been settled within
kauden kuluessa siitä päivästä, jona riidasta three months from the date on which it was
on ilmoitettu kirjallisesti, riita voidaan sijoit- raised in writing, the dispute may, at the
tajan valinnan mukaisesti saattaa:
choice of the investor, be submitted:
a) sen sopimuspuolen toimivaltaiseen
(a) to the competent courts of the Contuomioistuimeen, jonka alueella sijoitus
tracting Party in whose territory the inon tehty; tai
vestment is made; or
b) ratkaistavaksi välimiesmenettelyn
(b) to arbitration by the International
avulla sijoituksia koskevien riitaisuuksien
Centre for Settlement of Investment Diskansainväliseen ratkaisukeskukseen (ICputes (ICSID), established pursuant to
SID), joka on perustettu 18 päivänä maathe Convention on the Settlement of Inliskuuta 1965 Washingtonissa allekirjoivestment Disputes between States and
tettavaksi avatun valtioiden ja toisten valNationals of other States, opened for sigtioiden kansalaisten välisten sijoituksia
nature at Washington on 18 March 1965
koskevien riitaisuuksien ratkaisemista
(hereinafter referred to as the “Centre”),
koskevan yleissopimuksen mukaisesti
if the Centre is available; or
(jäljempänä “keskus”), jos keskus on
käytettävissä; tai
c) tilapäiseen välimiesoikeuteen, joka
(c) to any ad hoc arbitration tribunal
perustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien
which unless otherwise agreed on by the
kansainvälisen kauppaoikeuden komitean
parties to the dispute, is to be established
(UNCITRAL) välimiesmenettelysääntöunder the Arbitration Rules of the United
jen mukaisesti, elleivät riidan osapuolet
Nations Commission on International
toisin sovi.
Trade Law (UNCITRAL).
3. Sijoittaja, joka on saattanut riidan kan3. An investor who has submitted the dissalliseen tuomioistuimeen, voi kuitenkin vie- pute to a national court may nevertheless
lä saattaa sen jonkin tämän artiklan 2 kappa- have recourse to one of the arbitral tribunals
leen b tai c kohdassa mainitun välimiesoi- mentioned in paragraphs 2(b) or 2(c) of this
keuden käsiteltäväksi, jos hän ilmoittaa luo- Article if, before a judgment has been delivpuvansa tapauksen ajamisesta kansallisessa ered on the subject matter by a national court,
oikeudenkäynnissä ja vetää tapauksen pois the investor declares not to pursue the case
ennen kuin kansallinen tuomioistuin on anta- any longer through national proceedings and
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nut tapauksen asiasisältöä koskevan tuomion.
4. Tämän artiklan mukainen välimiesmenettely toteutetaan kumman tahansa riidan
osapuolen pyynnöstä sellaisessa valtiossa,
joka on New Yorkissa 10 päivänä kesäkuuta
1958 allekirjoitettavaksi avatun ulkomaisten
välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen (New
Yorkin yleissopimus) sopimuspuoli. Tämän
artiklan mukaisesti välimiesmenettelyyn saatettujen riitojen katsotaan New Yorkin yleissopimuksen 1 artiklan soveltamistarkoituksessa johtuvan kaupallisesta suhteesta tai liiketoimesta.
5. Kumpikin sopimuspuoli antaa ehdoitta
suostumuksensa siihen, että sopimuspuolen
ja toisen sopimuspuolen sijoittajan välinen
riita saatetaan välimiesmenettelyyn tämän artiklan mukaisesti.
6. Kumpikaan sopimuspuolista, joka on riidan osapuolena, ei voi esittää vastalausetta
missään välimiesmenettelyn tai välimiestuomion täytäntöönpanon vaiheessa sillä perusteella, että sijoittaja, joka on riidan toisena
osapuolena, on saanut vakuutuksen perusteella hyvityksen, joka kattaa sen menetykset
kokonaan tai osittain.
7. Välimiestuomio on lopullinen ja sitoo
riidan osapuolia, ja se pannaan täytäntöön
sen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön
mukaisesti, jonka alueella välimiestuomioon
vedotaan, kyseisen sopimuspuolen viranomaisten toimesta välimiestuomiossa mainittuun päivämäärään mennessä.

withdraws the case.
4. Any arbitration under this Article shall,
at the request of either party to the dispute,
be held in a state that is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), opened for signature at New York
on 10 June 1958. Claims submitted to arbitration under this Article shall be considered
to arise out of a commercial relationship or
transaction for purposes of Article 1 of the
New York Convention.

10 artikla

Article 10

Sopimuspuolten väliset riidat

Disputes between the Contracting Parties

1. Sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan diplomaattiteitse.
2. Jos riitaa ei voida ratkaista tällä tavoin
kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä
lukien, jona jompikumpi sopimuspuoli on
pyytänyt neuvotteluja, se saatetaan jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä välimiesoikeuden ratkaistavaksi.
3. Välimiesoikeus perustetaan kutakin yksittäistapausta varten seuraavalla tavalla.
Kahden (2) kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön vastaanottamises-

1. Disputes between the Contracting Parties
concerning the interpretation and application
of this Agreement shall, as far as possible, be
settled through diplomatic channels
2. If the dispute cannot thus be settled
within six (6) months following the date on
which such negotiations were requested by
either Contracting Party, it shall at the request of either Contracting Party be submitted to an Arbitral Tribunal.
3. Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the
receipt of the request for arbitration, each

5. Each Contracting Party hereby gives its
unconditional consent to the submission of a
dispute between it and an investor of the
other Contracting Party to arbitration in accordance with this Article.
6. Neither of the Contracting Parties, which
is a party to a dispute, can raise an objection,
at any phase of the arbitration procedure or
of the execution of an arbitral award, on account of the fact that the investor, which is
the other party to the dispute, has received an
indemnification covering a part or the whole
of its losses by virtue of an insurance.
7. The award shall be final and binding on
the parties to the dispute and shall be executed in accordance with national law of the
Contracting Party in whose territory the
award is relied upon, by the competent authorities of the Contracting Party by the date
indicated in the award.
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Contracting Party shall appoint one member
of the Tribunal. Those two members shall
then select a national of a third State who on
approval by the two Contracting Parties shall
be appointed Chairman of the Tribunal. The
Chairman shall be appointed within four (4)
months from the date of appointment of the
other two members.
4. If the necessary appointments have not
been made within the periods specified in
paragraph 3 of this Article, either Contracting
Party may, in the absence of any other
agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or otherwise is prevented from discharging the said
function, the Member of the International
Court of Justice next in seniority who is not a
national of either Contracting Party or is not
otherwise prevented from discharging the
said function, shall be invited to make the
necessary appointments.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions
of the Tribunal shall be final and binding on
both Contracting Parties. Each Contracting
Party shall bear the costs of the member appointed by that Contracting Party and of its
representation in the arbitral proceedings.
Both Contracting Parties shall assume an
equal share of the costs of the Chairman, as
well as any other costs. The Tribunal may
make a different decision regarding the sharing of the costs. In all other respects, the Arbitral Tribunal shall determine its own rules
of procedure.
6. Issues subject to dispute referred to in
6. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut
riidat ratkaistaan tämän sopimuksen määrä- paragraph 1 of this Article shall be decided in
ysten ja yleisesti tunnustettujen kansainväli- accordance with the provisions of this
Agreement and the generally recognized
sen oikeuden periaatteiden mukaisesti.
principles of international law.
ta, kumpikin sopimuspuoli nimittää yhden
välimiesoikeuden jäsenen. Nämä kaksi jäsentä valitsevat kolmannen valtion kansalaisen,
joka molempien sopimuspuolten hyväksynnästä nimitetään välimiesoikeuden puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja nimitetään neljän
(4) kuukauden kuluessa kahden muun jäsenen nimittämispäivästä.
4. Jos tarvittavia nimityksiä ei ole tehty tämän artiklan 3 kappaleessa mainittujen ajanjaksojen kuluessa, kumpi tahansa sopimuspuoli voi muun sopimuksen puuttuessa pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa tekemään tarvittavat nimitykset. Jos
Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja on jommankumman sopimuspuolen kansalainen tai on muuten estynyt hoitamasta kyseistä tehtävää, virkaiältään seuraavaksi vanhinta Kansainvälisen tuomioistuimen jäsentä,
joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen tai joka ei muutoin ole estynyt hoitamasta kyseistä tehtävää, pyydetään tekemään tarvittavat nimitykset.
5. Välimiesoikeus tekee päätöksensä äänten
enemmistöllä. Välimiesoikeuden päätökset
ovat lopullisia ja sitovat molempia sopimuspuolia. Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittämänsä jäsenen kustannuksista ja edustuksensa aiheuttamista kustannuksista välimiesmenettelyn aikana. Molemmat sopimuspuolet
vastaavat yhtä suurin osuuksin puheenjohtajan kustannuksista sekä muista mahdollisista
kustannuksista. Välimiesoikeus voi tehdä erilaisen päätöksen kustannusten jakamisen
osalta. Kaikilta muilta osin välimiesoikeus
päättää omista menettelysäännöistään.

11 artikla

Article 11

Luvat

Permits

1. Kumpikin sopimuspuoli kohtelee lakiensa ja määräystensä mukaisesti suotuisasti sijoituksiin liittyviä lupahakemuksia ja myöntää nopeasti luvat, joita sen alueella tarvitaan
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia
varten.

1. Each Contracting Party shall, subject to
its laws and regulations, treat favourably the
applications relating to investments and grant
expeditiously the necessary permits required
in its territory in connection with investments
by investors of the other Contracting Party.
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2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää lakiensa ja määräystensä mukaisesti väliaikaisen
maahantulo- ja oleskeluluvan ja antaa tarvittavat luvan vahvistavat asiakirjat sellaisille
luonnollisille henkilöille, jotka on palkattu
ulkomailta työskentelemään toisen sopimuspuolen sijoittajan sijoituksen yhteydessä johtajina, asiantuntijoina tai teknisenä henkilökuntana, ja jotka ovat yritykselle oleellisia,
niin kauan kuin nämä henkilöt täyttävät tämän kappaleen vaatimukset. Tällaisten työntekijöiden
lähimmille
perheenjäsenille
myönnetään vastaava kohtelu isäntäsopimuspuolen alueella maahantulon ja väliaikaisen
oleskelun osalta.

2. Each Contracting Party shall, subject to
its laws and regulations, grant temporary entry and stay and provide any necessary confirming documentation to natural persons
who are employed from abroad as executives, managers, specialists or technical personnel in connection with an investment by
an investor of the other Contracting Party,
and who are essential for the enterprise, as
long as these persons continue to meet the
requirements of this paragraph. Immediate
family members of such personnel shall also
be granted a similar treatment with regard to
entry and temporary stay in the territory of
the host Contracting Party.

12 artikla

Article 12

Muiden määräysten soveltaminen

Applications of Other Rules

1. Jos jommankumman sopimuspuolen
lainsäädännön määräykset tai tämän sopimuksen lisäksi sopimuspuolten välillä olemassa olevat tai myöhemmin vahvistettavat
kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteet
sisältävät joko yleisiä tai erityisiä määräyksiä, joiden mukaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille voidaan myöntää edullisempi kohtelu kuin tämän sopimuksen mukainen kohtelu, sellaiset määräykset ovat ensisijaisia tämän sopimuksen määräyksiin
nähden siinä määrin kuin ne ovat sijoittajalle
edullisempia.
2. Kumpikin sopimuspuoli noudattaa muita
velvoitteita, joita sillä mahdollisesti on toisen
sopimuspuolen sijoittajan yksittäisen sijoituksen osalta.

1. If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law, existing at present or established
hereafter between the Contracting Parties in
addition to this Agreement, contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other
Contracting Party to a treatment more favourable than is provided by this Agreement,
such provisions shall, to the extent that they
are more favourable to the investor, prevail
over this Agreement.

13 artikla

Article 13

Sopimuksen soveltaminen

Application of the Agreement

Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, joita sopimuspuolen sijoittajat ovat
tehneet toisen sopimuspuolen alueella, riippumatta siitä, onko ne tehty ennen tämän sopimuksen voimaantuloa vai sen jälkeen, mutta sitä ei sovelleta sellaisiin sijoituksia koskeviin riitoihin, jotka ovat syntyneet, eikä
sellaisiin vaateisiin, jotka on ratkaistu ennen
sopimuksen voimaantuloa.

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after
the entry into force of this Agreement, but
shall not apply to any dispute concerning an
investment which arose or any claim which
was settled before its entry into force.

2. Each Contracting Party shall observe any
other obligation it may have with regard to a
specific investment of an investor of the
other Contracting Party.
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14 artikla

Article 14

Yleiset poikkeukset

General derogations

1. Minkään tämän sopimuksen määräyksen
ei katsota estävän sopimuspuolta ryhtymästä
sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
sen merkittävien turvallisuuteen liittyvien
etujen suojelemiseksi sodan tai aseellisen
selkkauksen aikana tai muun kansainvälisen
hätätilan aikana.
2. Tämän artiklan määräykset eivät koske
tämän sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen e
kohtaa.

1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from
taking any action necessary for the protection
of its essential security interests in time of
war or armed conflict, or other emergency in
international relations.

15 artikla

Article 15

Avoimuusperiaate

Transparency

1. Kumpikin sopimuspuoli julkaisee viipymättä tai pitää muuten julkisesti saatavilla
yleisesti sovellettavat lakinsa, määräyksensä,
menettelytapansa ja hallinnolliset päätöksensä ja tuomioistuintensa päätökset sekä kansainväliset sopimukset, jotka voivat vaikuttaa
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiin,
jotka ovat ensin mainitun sopimuspuolen
alueella.
2. Mikään tämän sopimuksen määräys ei
aseta sopimuspuolelle velvollisuutta luovuttaa luottamuksellisia tai omistamiseen liittyviä tietoja tai antaa pääsyä sellaisiin tietoihin,
mukaan luettuna yksittäisiä sijoittajia tai sijoituksia koskevat tiedot, joiden paljastaminen haittaisi lainvalvontaa tai olisi kyseisen
sopimuspuolen asiakirjajulkisuutta koskevan
lainsäädännön vastaista tai haittaisi yksittäisten sijoittajien oikeutettuja kaupallisia etuja.

1. Each Contracting Party shall promptly
publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, procedures and
administrative rulings and judicial decisions
of general application as well as international
agreements which may affect the investments
of investors of the other Contracting Party in
the territory of the former Contracting Party.

16 artikla

Article 16

Neuvottelut

Consultations

Sopimuspuolet neuvottelevat ajoittain keskenään jommankumman sopimuspuolen
pyynnöstä käsitelläkseen tämän sopimuksen
täytäntöönpanoa ja tarkastellakseen sellaisia
kysymyksiä, joita tästä sopimuksesta voi johtua. Tällaiset neuvottelut käydään sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten välillä
sellaisessa paikassa ja sellaisena ajankohtana,
joista on sovittu asianmukaisella tavalla.

The Contracting Parties shall, at the request
of either Contracting Party, hold consultations for the purpose of reviewing the implementation of this Agreement and studying
any issue that may arise from this Agreement. Such consultations shall be held between the competent authorities of the Contracting Parties in a place and at a time
agreed on through appropriate channels.

2. The provisions of this Article shall not
apply to Article 7 paragraph 1(e) of this
Agreement.

2. Nothing in this Agreement shall require
a Contracting Party to furnish or allow access
to any confidential or proprietary information, including information concerning particular investors or investments, the disclosure of which would impede law enforcement or be contrary to its laws protecting
confidentiality or prejudice legitimate commercial interests of particular investors.
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17 artikla

Article 17

Sopimuksen voimaantulo, voimassaoloaika ja
voimassaolon päättyminen

Entry into Force, Duration and Termination

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun
niiden valtiosäännön mukaiset vaatimukset
tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona
jälkimmäinen ilmoitus on vastaanotettu.
2. Tämä sopimus on voimassa kahdenkymmenen (20) vuoden ajan ja on sen jälkeen edelleen voimassa samoin ehdoin, kunnes jompikumpi sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti aikomuksestaan päättää sopimuksen voimassaolo
kahdentoista (12) kuukauden kuluttua.
3. Sellaisten sijoitusten osalta, jotka on tehty ennen tämän sopimuksen voimassaolon
päättymispäivää, 1–16 artiklan määräykset
ovat edelleen voimassa seuraavan kahdenkymmenen (20) vuoden ajan tämän sopimuksen voimassaolon päättymispäivästä lukien.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet
edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

1. The Contracting Parties shall notify each
other when their constitutional requirements
for the entry into force of this Agreement
have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day following
the date of receipt of the last notification.
2. This Agreement shall remain in force for
a period of twenty (20) years and shall thereafter remain in force on the same terms until
either Contracting Party notifies the other in
writing of its intention to terminate the
Agreement in twelve (12) months.
3. In respect of investments made prior to
the date of termination of this Agreement, the
provisions of Articles 1 to 16 shall remain in
force for a further period of twenty (20) years
from the date of termination of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, being duly authorized
thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Helsinki on 12th of
Tehty kahtena kappaleena Helsingissä 12
September 2007 in the English language.
päivänä syyskuuta 2007 englannin kielellä.
Suomen tasavallan
hallituksen puolesta

For the Government of
The Republic of Finland

Mauritiuksen tasavallan
hallituksen puolesta

For the Government of
the Republic of Mauritius
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N:o 91
(Suomen säädöskokoelman n:o 459/2008)

Laki
Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2008
Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2§
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
3§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 52/2008
VaVM 10/2008
EV 62/2008
3 /26
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N:o 92
(Suomen säädöskokoelman n:o 665/2008)

Tasavallan presidentin asetus
Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä,
säädetään:
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2008 annettu, myös Ahvenanmaan
maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki
(459/2008) tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2008.

1§
Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2008
Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty,
eduskunnan 12 päivänä kesäkuuta 2008 hyväksymä ja tasavallan presidentin 26 päivänä
kesäkuuta 2008 hyväksymä sopimus, jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu
10 päivänä lokakuuta 2008, tulee voimaan
9 päivänä marraskuuta 2008 niin kuin siitä on
sovittu.

3§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

2§
Moldovan kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja

4§
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jyri Häkämies

N:o 92

SOPIMUS
Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
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AGREEMENT
between the government of the Republic of
Finland and the government of the Republic of Moldova for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Suomen tasavallan hallitus ja Moldovan taThe Government of the Republic of
savallan hallitus,
Finland and the Government of the Republic
of Moldova,
jotka haluavat tehdä sopimuksen tuloveroja
Desiring to conclude an Agreement for the
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä- avoidance of double taxation and the prevenmiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi,
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income,
ovat sopineet seuraavasta:
Have agreed as follows:
1 artikla

Article 1

Sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt

Persons covered

Tätä sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotThis Agreement shall apply to persons who
ka asuvat sopimusvaltiossa tai molemmissa are residents of one or both of the Contractsopimusvaltioissa.
ing States.
2 artikla

Article 2

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

Taxes covered

1. Tätä sopimusta sovelletaan tulon perusteella suoritettaviin veroihin, jotka määrätään
sopimusvaltion tai sen hallinnollis-alueellisen
yksikön tai paikallisviranomaisten lukuun,
riippumatta siitä, millä tavoin verot kannetaan.
2. Tulon perusteella suoritettavina veroina
pidetään kaikkia kokonaistulon taikka tulon
osan perusteella suoritettavia veroja, niihin
luettuina irtaimen tai kiinteän omaisuuden
luovutuksesta saadun voiton perusteella suoritettavat verot sekä arvonnousun perusteella
suoritettavat verot.
3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin
sopimusta sovelletaan, ovat:
a) Moldovassa:
tulovero;
(jäljempänä "Moldovan vero");
b) Suomessa:
1) valtion tuloverot;

1. This Agreement shall apply to taxes on
income imposed on behalf of a Contracting
State or of its administrative-territorial units
or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or
on elements of income, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital
appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:
a) in Moldova:
the income tax;
(hereinafter referred to as "Moldovan tax");
b) in Finland:
1) the state income taxes;
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2) yhteisöjen tulovero;
3) kunnallisvero;
4) kirkollisvero;
5) korkotulon lähdevero, ja
6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Suomen vero").
4. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin
samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suoritettava tällä hetkellä
suoritettavien verojen ohella tai asemesta.
Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen verolainsäädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutoksista.

2) the corporate income tax;
3) the communal tax;
4) the church tax;
5) the tax withheld at source from interest,
and
6) the tax withheld at source from nonresidents' income;
(hereinafter referred to as "Finnish tax").
4. The Agreement shall apply also to any
identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of
the Contracting States shall notify each other
of any significant changes which have been
made in their respective taxation laws.

3 artikla

Article 3

Yleiset määritelmät

General definitions

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:
a) "Moldova" tarkoittaa Moldovan tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, sen rajojen sisällä olevaa sen aluetta,
joka muodostuu maaperästä, sisustasta, vesialueista ja maaperän ja vesialueiden yläpuolella olevasta ilmatilasta, joilla Moldovan tasavalta sisäisen lainsäädäntönsä ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti käyttää ehdotonta
ja yksinomaista suvereeniuttaan ja tuomiovaltaansa;
b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja,
maantieteellisessä merkityksessä käytettynä,
Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi
lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan
merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

1. For the purposes of this Agreement,
unless the context otherwise requires:
a) the term "Moldova" means the Republic
of Moldova and, when used in a geographical
sense, means its territory within its borders,
consisting of soil, subsoil, waters and aerial
space above soil and waters, over which the
Republic of Moldova exercises its absolute
and exclusive sovereignty and jurisdiction, in
accordance with its internal legislation and
international law;

b) the term "Finland" means the Republic
of Finland and, when used in a geographical
sense, means the territory of the Republic of
Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within
which, under the laws of Finland and in accordance with international law, the rights of
Finland with respect to the exploration for
and exploitation of the natural resources of
the sea bed and its subsoil and of the superjacent waters may be exercised;
c) the terms "a Contracting State" and "the
c) "sopimusvaltio" ja "toinen sopimusvaltio" tarkoittaa Moldovaa tai Suomea sen mu- other Contracting State" mean Moldova or
Finland, as the context requires;
kaan kuin asiayhteys edellyttää;
d) the term "person" includes an individual,
d) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön,
a company and any other body of persons;
yhtiön ja muun yhteenliittymän;
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e) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai
muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;
f) sanontaa "yritys" sovelletaan kaikkeen
liiketoiminnan harjoittamiseen;
g) "sopimusvaltiossa oleva yritys" ja "toisessa sopimusvaltiossa oleva yritys" tarkoittavat yritystä, jota sopimusvaltiossa asuva
henkilö harjoittaa, ja vastaavasti yritystä, jota
toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö harjoittaa;
h) "kansalainen" tarkoittaa:
1) luonnollista henkilöä, jolla on sopimusvaltion kansalaisuus;
2) oikeushenkilöä, yhtymää tai muuta yhteenliittymää, joka on muodostettu sopimusvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaan;
i) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta laivalla tai ilma-aluksella, jota sopimusvaltiossa oleva yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa sopimusvaltiossa olevien paikkojen välillä;
j) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:
1) Moldovassa valtiovarainministeriötä tai
sen valtuuttamaa edustajaa;
2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen
valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista,
jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;
k) "liiketoiminta" käsittää vapaan ammatin
ja muun itsenäisen toiminnan harjoittamisen.
2. Kun sopimusvaltio jonakin ajankohtana
soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla,
jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se
merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän valtion niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, joihin sopimusta sovelletaan, ja tässä valtiossa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän valtion muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.
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e) the term "company" means any body
corporate or any entity that is treated as a
body corporate for tax purposes;
f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
g) the terms "enterprise of a Contracting
State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
h) the term "national" means:
1) any individual possessing the nationality
of a Contracting State;
2) and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the
laws in force in a Contracting State;
i) the term "international traffic" means any
transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;
j) the term "competent authority" means:
1) in Moldova, the Ministry of Finance or
its authorised representative;
2) in Finland, the Ministry of Finance, its
authorised representative or the authority
which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority;
k) the term "business" includes the performance of professional services and of
other activities of an independent character.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law of that
State for the purposes of the taxes to which
the Agreement applies, any meaning under
the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under
other laws of that State.

4 artikla

Article 4

Sopimusvaltiossa asuva henkilö

Resident

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla

1. For the purposes of this Agreement, the
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"sopimusvaltiossa asuva henkilö" tarkoitetaan
henkilöä, joka tämän valtion lainsäädännön
mukaan on siellä verovelvollinen domisiilin,
asumisen, liikkeen johtopaikan, rekisteröintipaikan tai muun sellaisen seikan nojalla, ja
sanonta käsittää myös tämän valtion ja sen
hallinnollis-alueellisen yksikön, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen. Sanonta ei kuitenkaan käsitä henkilöä, joka on tässä valtiossa verovelvollinen vain tässä valtiossa olevista lähteistä saadun tulon perusteella.
2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen
määräysten mukaan asuu molemmissa sopimusvaltioissa, hänen kotipaikkansa määritetään seuraavasti:
a) hänen katsotaan asuvan vain siinä valtiossa, jossa hänen käytettävänään on vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto molemmissa valtioissa, hänen katsotaan asuvan vain siinä valtiossa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset
suhteensa ovat kiinteämmät (elinetujen keskus);
b) jos ei voida ratkaista, kummassa valtiossa hänen elinetujensa keskus on, tai jos hänen
käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa
kummassakaan valtiossa, hänen katsotaan
asuvan vain siinä valtiossa, jossa hän oleskelee pysyvästi;
c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa
valtioissa tai ei oleskele pysyvästi kummassakaan niistä, hänen katsotaan asuvan vain
siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on;
d) jos hän on molempien valtioiden kansalainen tai ei ole kummankaan valtion kansalainen, sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ratkaistava asia keskinäisin
sopimuksin.
3. Milloin muu kuin luonnollinen henkilö 1
kappaleen määräysten mukaan asuu molemmissa sopimusvaltioissa, sopimusvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on ratkaistava
asia keskinäisin sopimuksin ja määrättävä,
miten sopimusta sovelletaan tällaiseen henkilöön.

term "resident of a Contracting State" means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place
of incorporation (registration) or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State and any administrativeterritorial unit or statutory body or local authority thereof. This term, however, does not
include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources
in that State.
2. Where by reason of the provisions of
paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only
of the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent
home available to him in both States, he shall
be deemed to be a resident only of the State
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of
vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States
or in neither of them, he shall be deemed to
be a resident only of the State of which he is
a national;
d) if he is a national of both States or of
neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of
paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, the
competent authorities of the Contracting
States shall settle the question by mutual
agreement and determine the mode of application of the Agreement to such person.
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5 artikla

Article 5

Kiinteä toimipaikka

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the
1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla
"kiinteä toimipaikka" tarkoitetaan kiinteää term "permanent establishment" means a filiikepaikkaa, josta yrityksen toimintaa koko- xed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
naan tai osaksi harjoitetaan.
carried on.
2. The term "permanent establishment" in2. Sanonta "kiinteä toimipaikka" käsittää
cludes especially:
erityisesti:
a) a place of management;
a) yrityksen johtopaikan;
b) a branch;
b) sivuliikkeen;
c) an office;
c) toimiston;
d) a factory;
d) tehtaan;
e) a workshop, and
e) työpajan, ja
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or
f) kaivoksen, öljy- tai kaasulähteen, louhoksen tai muun paikan, josta luonnonvaroja ote- any other place of extraction of natural resources.
taan.
3. The term "permanent establishment"
3. Sanonta "kiinteä toimipaikka" käsittää
also includes:
myös:
a) a building site, construction, assembly or
a) paikan, jossa harjoitetaan rakennus-, kokoonpano- tai asennustoimintaa taikka siihen installation project or supervisory activities
liittyvää valvontatoimintaa, mutta vain, jos in connection therewith, but only if such site,
project or activities continue for a period of
toiminta kestää yli kaksitoista kuukautta;
more than twelve months;
b) the furnishing of services, including conb) palvelut, niihin luettuina konsulttipalvelut, joita sopimusvaltiossa oleva yritys pitää sultancy services, by an enterprise of a Consaatavilla, palvelukseensa tätä tarkoitusta var- tracting State through employees or other
ten ottamiensa työntekijöiden tai muun henki- personnel engaged by the enterprise for such
löstön välityksellä, mutta vain jos tällainen purpose, but only if activities of that nature
toiminta kestää (saman hankkeen tai keske- continue (for the same or a connected pronään yhteydessä olevien hankkeiden osalta) ject) within the other Contracting State for a
toisessa sopimusvaltiossa ajanjakson tai ajan- period or periods aggregating more than six
jaksoja, jotka yhteensä ylittävät kuusi kuu- months within any twelve-month period.
kautta kahdentoista kuukauden ajanjaksona.
4. Notwithstanding the preceding provi4. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä sanonnan "kiinteä toimipaikka" sions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
ei katsota käsittävän:
a) the use of facilities solely for the pura) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoastaan yritykselle kuuluvien tavaroiden varas- pose of storage, display or delivery of goods
toimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista or merchandise belonging to the enterprise;
varten;
b) the maintenance of a stock of goods or
b) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or depitämistä tai luovuttamista varten;
livery;
c) the maintenance of a stock of goods or
c) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta merchandise belonging to the enterprise soletapahtuvaa muokkaamista tai jalostamista ly for the purpose of processing by another
enterprise;
varten;
d) the maintenance of a fixed place of busid) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
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tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämi- ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting inforseksi yritykselle;
mation, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of busie) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
muun luonteeltaan valmistelevan tai avusta- ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a preparavan toiminnan harjoittamiseksi yritykselle;
tory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of busif) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan
a)—e) kohdassa mainittujen toimintojen yh- ness solely for any combination of activities
distämiseksi, edellyttäen, että koko se kiinte- mentioned in sub-paragraphs a) to e), proästä liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka vided that the overall activity of the fixed
perustuu tähän yhdistämiseen, on luonteeltaan place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary characvalmistelevaa tai avustavaa.
ter.
5. Notwithstanding the provisions of para5. Jos henkilö, olematta itsenäinen edustaja,
johon sovelletaan 6 kappaletta, toimii yrityk- graphs 1 and 2, where a person other than
sen puolesta sekä hänellä on sopimusvaltiossa an agent of an independent status to whom
valtuus tehdä sopimuksia yrityksen nimissä ja the provisions of paragraph 6 apply is acting
hän valtuuttaan siellä tavanomaisesti käyttää, on behalf of an enterprise and has, and hakatsotaan tällä yrityksellä 1 ja 2 kappaleen bitually exercises, in a Contracting State an
määräysten estämättä olevan kiinteä toimi- authority to conclude contracts in the name
paikka tässä valtiossa jokaisen toiminnan of the enterprise, that enterprise shall be
osalta, jota tämä henkilö harjoittaa yrityksen deemed to have a permanent establishment in
lukuun. Tätä ei kuitenkaan noudateta, jos tä- that State in respect of any activities which
män henkilön toiminta rajoittuu sellaiseen, that person undertakes for the enterprise,
joka mainitaan 4 kappaleessa ja joka, jos sitä unless the activities of such person are limharjoitettaisiin kiinteästä liikepaikasta, ei te- ited to those mentioned in paragraph 4
kisi tätä kiinteää liikepaikkaa kiinteäksi toi- which, if exercised through a fixed place of
mipaikaksi mainitun kappaleen määräysten business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
mukaan.
provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to
6. Yrityksellä ei katsota olevan kiinteää toimipaikkaa sopimusvaltiossa pelkästään sen have a permanent establishment in a Convuoksi, että se harjoittaa liiketoimintaa siinä tracting State merely because it carries on
valtiossa välittäjän, komissionäärin tai muun business in that State through a broker, genitsenäisen edustajan välityksellä, edellyttäen, eral commission agent or any other agent of
että tämä henkilö toimii säännönmukaisen lii- an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of
ketoimintansa rajoissa.
their business.
7. Notwithstanding the preceding provi7. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä katsotaan sopimusvaltiossa ole- sions of this Article, an insurance company
valla vakuutusyrityksellä, jälleenvakuutusta of a Contracting State shall, except in regard
lukuun ottamatta, olevan kiinteä toimipaikka to reinsurance, be deemed to have a permatoisessa sopimusvaltiossa, jos se kantaa va- nent establishment in the other Contracting
kuutusmaksuja tämän toisen sopimusvaltion State if it collects insurance premiums in the
alueella tai vakuuttaa siellä olevia riskejä territory of that other Contracting State or inmuun henkilön kuin sellaisen itsenäisen edus- sures risks situated therein through a person,
tajan välityksellä, johon sovelletaan 6 kappa- other than an agent of an independent status
to whom the provisions of paragraph 6 apply.
leen määräyksiä.
8. The fact that a company which is a resi8. Se seikka, että sopimusvaltiossa asuvalla
yhtiöllä on määräämisvalta yhtiössä – tai sii- dent of a Contracting State controls or is connä on määräämisvalta yhtiöllä –, joka asuu trolled by a company which is a resident of
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toisessa sopimusvaltiossa taikka joka tässä
toisessa valtiossa harjoittaa liiketoimintaa
(joko kiinteästä toimipaikasta tai muulla tavoin), ei itsestään tee kumpaakaan yhtiötä toisen kiinteäksi toimipaikaksi.

the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether
through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.

6 artikla

Article 6

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo

Income from immovable property

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa olevasta 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 mukainen merkitys, jossa omaisuus on.

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.
2. a) The term "immovable property" shall,
subject to the provisions of sub paragraphs b)
and c), have the meaning which it has under
the law of the Contracting State in which the
property in question is situated.
b) The term "immovable property" shall in
any case include buildings, property accessory to immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of general law
respecting landed property apply, usufruct of
immovable property and rights to variable or
fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

b) Sanonta "kiinteä omaisuus" käsittää kuitenkin aina rakennuksen, kiinteän omaisuuden tarpeiston, maataloudessa ja metsätaloudessa käytetyn elävän ja elottoman irtaimiston, oikeudet, joihin sovelletaan yksityisoikeuden kiinteää omaisuutta koskevia määräyksiä, kiinteän omaisuuden käyttöoikeuden
sekä oikeudet määrältään muuttuviin tai kiinteisiin korvauksiin, jotka saadaan kivennäisesiintymien, lähteiden ja muiden luonnonvarojen hyväksikäytöstä tai oikeudesta niiden
hyväksikäyttöön.
c) Laivoja ja ilma-aluksia ei pidetä kiinteänä omaisuutena.
3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
sovelletaan tuloon, joka saadaan kiinteän
omaisuuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muusta käytöstä.
4. Jos osakkeiden tai muiden yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle
kuuluvaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulosta, joka saadaan tällaisen hallintaoikeuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta
tai muusta käytöstä, verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa kiinteä omaisuus on.

c) Ships and aircraft shall not be regarded
as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable property.
4. Where the ownership of shares or other
corporate rights in a company entitles the
owner of such shares or corporate rights to
the enjoyment of immovable property held
by the company, the income from the direct
use, letting, or use in any other form of such
right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1 and 3
5. Tämän artiklan 1 ja 3 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös yrityksen omistamas- shall also apply to the income from immov-
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ta kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon.

able property of an enterprise.

7 artikla

Article 7

Liiketulo

Business profits

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa, verotetaan vain siinä valtiossa,
jollei yritys harjoita liiketoimintaa toisessa
sopimusvaltiossa siellä olevasta kiinteästä
toimipaikasta. Jos yritys harjoittaa liiketoimintaa edellä sanotuin tavoin, voidaan toisessa valtiossa verottaa yrityksen saamasta tulosta, mutta vain niin suuresta tulon osasta, joka
on luettava kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi.
2. Jos sopimusvaltiossa oleva yritys harjoittaa liiketoimintaa toisessa sopimusvaltiossa
siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta, luetaan, jollei 3 kappaleen määräyksistä muuta
johdu, kummassakin sopimusvaltiossa kiinteään 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.

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

3. Kiinteän toimipaikan tuloa määrättäessä
on vähennykseksi hyväksyttävä kiinteästä
toimipaikasta johtuneet menot, niihin luettuina yrityksen johtamisesta ja yleisestä hallinnosta 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 tulolajeja,
joita käsitellään erikseen tämän sopimuksen
muissa artikloissa, tämän artiklan määräykset
eivät vaikuta sanottujen artiklojen määräyksiin.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,
where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar
activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the
purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.
5. Where profits include items of income
which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.
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8 artikla

Article 8

Merenkulku ja ilmakuljetus

Shipping and air transport

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan
vain tässä valtiossa.
2. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa tavarankuljetukseen käytetyn kontin (siihen luettuina perävaunu, proomu ja
vastaavanlainen kontin kuljetukseen tarvittava kalusto) käytöstä, kunnossapidosta tai
vuokralle antamisesta, verotetaan vain tässä
valtiossa, paitsi milloin konttia käytetään tavarankuljetukseen vain toisessa sopimusvaltiossa olevien paikkojen välillä.

1. Profits of an enterprise of a Contracting
State from the operation of ships or aircraft
in international traffic shall be taxable only in
that State.
2. Profits of an enterprise of a Contracting
State from the use, maintenance or rental of
containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise shall be taxable only in that State,
except where such containers are used for the
transport of goods or merchandise solely between places within the other Contracting
State.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös tuloon, joka saadaan
osallistumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön.
9 artikla

Article 9

Etuyhteydessä keskenään olevat yritykset

Associated enterprises

1. Milloin:
a) sopimusvaltiossa oleva yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisessa sopimusvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka
b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti
osallistuvat sekä sopimusvaltiossa olevan yrityksen että toisessa sopimusvaltiossa olevan
yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta, noudatetaan seuraavaa:
Jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka
poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen
vuoksi ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän
mukaisesti.
2. Milloin sopimusvaltio tässä valtiossa olevan yrityksen tuloon lukee – ja tämän mukai-

1. Where:
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or
indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in
the profits of an enterprise of that State – and
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sesti verottaa – tulon, josta toisessa sopimusvaltiossa olevaa yritystä on verotettu tässä
toisessa valtiossa, sekä siten mukaan luettu
tulo on tuloa, joka olisi kertynyt ensiksi mainitussa valtiossa olevalle yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä
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 sopimuksen muut määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa neuvoteltava keskenään.

taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has
been charged to tax in that other State and the
profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the firstmentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those
which would have been made between independent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other
provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

10 artikla

Article 10

Osinko

Dividends

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon
maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta jos osinkoetuuden
omistaja on toisessa sopimusvaltiossa asuva
henkilö, vero ei saa olla suurempi kuin:

1. Dividends paid by a company which is a
resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.
2. However, such dividends may also be
taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according to laws of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the
dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds
directly at least 25 per cent of the capital of
the company paying the dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the
dividends in all other cases.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not affect the taxation of the company
in respect of the profits out of which the
dividends are paid.
4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by
the laws of the State of which the company

a) 5 prosenttia osingon kokonaismäärästä,
jos etuuden omistaja on yhtiö (lukuun ottamatta yhtymää), joka välittömästi omistaa
vähintään 25 prosenttia osingon maksavan
yhtiön pääomasta;
b) 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä
muissa tapauksissa.
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset eivät vaikuta yhtiön verottamiseen siitä
voitosta, josta osinko maksetaan.
4. 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 verotukses-
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sa samalla tavoin kuin osakkeista saatua tuloa.
5. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva
osinkoetuuden omistaja harjoittaa toisessa
sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta, ja osingon maksamisen
perusteena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy
tähän kiinteään toimipaikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan määräyksiä.
6. Jos sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa tuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen
valtio saa verottaa yhtiön maksamasta osingosta, paitsi mikäli osinko maksetaan tässä
toisessa valtiossa asuvalle henkilölle tai mikäli osingon maksamisen perusteena oleva
osuus tosiasiallisesti liittyy tässä toisessa valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan, eikä
myöskään määrätä yhtiön jakamattomasta
voitosta tällaisesta voitosta suoritettavaa veroa, vaikka maksettu osinko tai jakamaton
voitto kokonaan tai osaksi koostuisi tässä toisessa valtiossa kertyneestä tulosta.
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making the distribution is a resident.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the
holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
6. Where a company which is a resident of
a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as
such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a
tax on the company's undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits
or income arising in such other State.

11 artikla

Article 11

Korko

Interest

1. Korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta ja
maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle
henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa
valtiossa.
2. Korosta voidaan kuitenkin verottaa myös
siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy, tämän
valtion lainsäädännön mukaan, mutta jos korkoetuuden omistaja on toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö, vero ei saa olla suurempi
kuin 5 prosenttia koron kokonaismäärästä.

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

2. However, such interest may also be
taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed 5 per cent of
the gross amount of the interest.
3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten
3. Notwithstanding the provisions of paraestämättä,
graph 2,
a) korosta, joka kertyy Suomesta, verotea) interest arising in Finland shall be taxtaan vain Moldovassa, jos korko maksetaan:
able only in Moldova if the interest is paid:
1) Moldovan tasavallan hallitukselle;
1) to the Government of the Republic of
Moldova;
2) to the National Bank of Moldova;
2) Moldovan Kansallispankille (National
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Bank of Moldova);
3) to any institution, the capital of which is
3) laitokselle, jonka pääoman Moldovan tasavallan hallitus kokonaan omistaa ja josta wholly owned by the Government of the Resopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset public of Moldova, as may be agreed from
time to time between the competent authorisaattavat keskenään sopia;
ties of the Contracting States;
b) interest arising in Moldova shall be taxb) korosta, joka kertyy Moldovasta, veroteable only in Finland if the interest is paid:
taan vain Suomessa, jos korko maksetaan:
1) to the State of Finland, or a statutory
1) Suomen valtiolle, sen julkisyhteisölle tai
body or a local authority thereof;
paikallisviranomaiselle;
2) to the Bank of Finland;
2) Suomen Pankille;
3) to the Finnish Fund for Industrial Co3) Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
(FINNFUND) tai muulle laitokselle, josta so- operation (FINNFUND) or any other institupimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tion, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Consaattavat keskenään sopia;
tracting States;
c) interest arising in a Contracting State
c) korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta,
verotetaan vain toisessa sopimusvaltiossa, jos shall be taxable only in the other Contracting
korko maksetaan sellaisen valtion tukeman State if the interest is paid in respect of a
luoton tai lainan johdosta, jota sääntelevät government supported loan or credit which is
kansainvälisesti hyväksytyt, julkisesti tuettuja governed by internationally accepted guidelines for officially supported export credits.
luottoja koskevat ohjeet.
4. The term "interest" as used in this Arti4. Sanonnalla "korko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka saadaan kaikenlaatuisista cle means income from debt-claims of every
saamisista riippumatta siitä, onko ne turvattu kind, whether or not secured by mortgage
kiinteistökiinnityksellä vai ei, ja liittyykö nii- and whether or not carrying a right to particihin oikeus osuuteen velallisen voitosta vai ei. pate in the debtor's profits, and in particular,
Sanonnalla tarkoitetaan erityisesti tuloa, joka income from government securities and insaadaan valtion antamista arvopapereista, ja come from bonds or debentures, including
tuloa, joka saadaan obligaatioista tai deben- premiums and prizes attaching to such secutuureista, siihen luettuina tällaisiin arvopape- rities, bonds or debentures. Penalty charges
reihin, obligaatioihin tai debentuureihin liit- for late payment shall not be regarded as intyvät agiomäärät ja voitot. Maksun viivästy- terest for the purpose of this Article.
misen johdosta suoritettavia sakkomaksuja ei
tätä artiklaa sovellettaessa pidetä korkona.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2
5. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva shall not apply if the beneficial owner of the
korkoetuuden omistaja harjoittaa toisessa so- interest, being a resident of a Contracting
pimusvaltiossa, josta korko kertyy, liiketoi- State, carries on business in the other Conmintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikas- tracting State in which the interest arises,
ta, ja koron maksamisen perusteena oleva through a permanent establishment situated
saaminen tosiasiallisesti liittyy tähän kiinte- therein, and the debt-claim in respect of
ään toimipaikkaan. Tässä tapauksessa sovel- which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In
letaan 7 artiklan määräyksiä.
such case the provisions of Article 7 shall
apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a
6. Koron katsotaan kertyvän sopimusvaltiosta, kun sen maksaa tässä valtiossa asuva Contracting State when the payer is a resihenkilö. Jos kuitenkin koron maksajalla riip- dent of that State. Where, however, the perpumatta siitä, asuuko hän sopimusvaltiossa son paying the interest, whether he is a resivai ei, on sopimusvaltiossa kiinteä toimipaik- dent of a Contracting State or not, has in a
ka, jonka yhteydessä koron maksamisen pe- Contracting State a permanent establishment
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rusteena oleva velka on syntynyt, ja korko rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa, katsotaan
koron kertyvän siitä valtiosta, jossa kiinteä
toimipaikka on.
7. Jos koron määrä maksajan ja korkoetuuden omistajan tai heidän molempien ja muun
henkilön välisen erityisen suhteen vuoksi ylittää koron maksamisen perusteena olevaan
saamiseen nähden määrän, josta maksaja ja
korkoetuuden omistaja olisivat sopineet, jollei
tällaista suhdetta olisi, tämän artiklan määräyksiä sovelletaan vain viimeksi mainittuun
määrään. Tässä tapauksessa verotetaan tämän
määrän ylittävästä maksun osasta kummankin
sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, ottaen
huomioon tämän sopimuksen muut määräykset.
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in connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be
deemed to arise in the State in which the
permanent establishment is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner of the interest or between both of them
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner of the interest in the
absence of such relationship, the provisions
of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State,
due regard being had to the other provisions
of this Agreement.

12 artikla

Article 12

Rojalti

Royalties

1. Rojaltista, joka kertyy sopimusvaltiosta
ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
2. Rojaltista voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy,
tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta
jos rojaltietuuden omistaja on toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö, vero ei saa olla
suurempi kuin:
a) 3 prosenttia rojaltin kokonaismäärästä,
milloin kyseessä on suoritus, joka saadaan patentin, tietokoneohjelman, mallin tai muotin,
piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käytöstä tai käyttöoikeudesta
taikka kokemusperäisestä teollis-, kaupallistai tieteellisluonteisesta tiedosta;
b) 7 prosenttia rojaltin kokonaismäärästä
muissa tapauksissa.
3. Sanonnalla "rojalti" tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan
korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen (siihen luettuina elokuvafilmi
sekä televisio- tai radiolähetyksessä käytettävä filmi tai nauha) tekijänoikeuden, patentin,

1. Royalties arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be
taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is
a resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed:
a) 3 per cent of the gross amount of the
royalties, in the case of payments received
for the use of, or the right to use, any patent,
computer software, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience;
b) 7 per cent of the gross amount or the
royalties in all other cases.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films,
and films or tapes for television or radio
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tietokoneohjelman, tavaramerkin, mallin tai
muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käytöstä tai käyttöoikeudesta taikka kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta.
4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva
rojaltietuuden omistaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, josta rojalti kertyy, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta, ja rojaltin maksamisen perusteena oleva
oikeus tai omaisuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan määräyksiä.
5. Rojaltin katsotaan kertyvän sopimusvaltiosta, kun sen maksaa tässä valtiossa asuva
henkilö. Jos kuitenkin rojaltin maksajalla
riippumatta siitä, asuuko hän sopimusvaltiossa vai ei, on sopimusvaltiossa kiinteä toimipaikka, jonka yhteydessä rojaltin maksamisen
perusteena oleva velvoite on syntynyt, ja rojalti rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa, katsotaan rojaltin kertyvän siitä valtiosta, jossa
kiinteä toimipaikka on.
6. Jos rojaltin määrä maksajan ja rojaltietuuden omistajan tai heidän molempien ja
muun henkilön välisen erityisen suhteen
vuoksi ylittää rojaltin maksamisen perusteena
olevaan käyttöön, oikeuteen tai tietoon nähden määrän, josta maksaja ja rojaltietuuden
omistaja olisivat sopineet, jollei tällaista suhdetta olisi, tämän artiklan määräyksiä sovelletaan vain viimeksi mainittuun määrään. Tässä
tapauksessa verotetaan tämän määrän ylittävästä maksun osasta kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, ottaen huomioon
tämän sopimuksen muut määräykset.

broadcasting, any patent, computer software,
trade mark, design or model, plan, secret
formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific
experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2
shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, and the right or property in respect of
which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7
shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment
in connection with which the liability to pay
the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment,
then such royalties shall be deemed to arise
in the State in which the permanent establishment is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner of the royalties or between both of
them and some other person, the amount of
the royalties, having regard to the use, right
or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial
owner of the royalties in the absence of such
relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.

13 artikla

Article 13

Myyntivoitto

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con1. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoite- tracting State from the alienation of immov-
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tun ja toisessa sopimusvaltiossa olevan kiinteän omaisuuden luovutuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa sellaisen yhtiön osakkeen tai
muun osuuden luovutuksesta, jonka varoista
enemmän kuin puolet koostuu toisessa sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
3. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa
olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen
kuuluvan irtaimen omaisuuden luovutuksesta,
voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Sama koskee voittoa, joka saadaan tällaisen
kiinteän toimipaikan luovutuksesta (erillisenä
tai koko yrityksen mukana).
4. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa kansainväliseen liikenteeseen käytetyn laivan tai ilma-aluksen taikka tällaisen
laivan tai ilma-aluksen käyttämiseen liittyvän
irtaimen omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain tässä valtiossa.
5. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa tavarankuljetukseen käytetyn kontin (siihen luettuina perävaunu, proomu ja
vastaavanlainen kontin kuljetukseen tarvittava kalusto) luovutuksesta, verotetaan vain
tässä valtiossa, paitsi milloin konttia käytetään tavarankuljetukseen vain toisessa sopimusvaltiossa olevien paikkojen välillä.
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6. Voitosta, joka saadaan muun kuin tämän
artiklan edellä olevissa kappaleissa tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta, verotetaan
vain siinä sopimusvaltiossa, jossa luovuttaja
asuu.

able property referred to in paragraph 2 of
Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or
other corporate rights in a company of whose
assets more than one-half consists of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of movable
property forming part of the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State, including such gains
from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.
4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be taxable only
in that State.
5. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of containers (including trailers, barges and related
equipment for the transport of containers)
used for the transport of goods or merchandise shall be taxable only in that State, except
where such containers are used for the transport of goods or merchandise solely between
places within the other Contracting State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which
the alienator is a resident.

14 artikla

Article 14

Työtulo

Income from employment

1. Jollei 15, 17 ja 18 artiklan määräyksistä
muuta johdu, verotetaan palkasta ja muusta
sellaisesta hyvityksestä, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa epäitsenäisestä työstä,
vain tässä valtiossa, jollei työtä tehdä toisessa
sopimusvaltiossa. Jos työ tehdään tässä toisessa valtiossa, työstä saadusta hyvityksestä
voidaan verottaa siellä.

1. Subject to the provisions of Articles 15,
17 and 18, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
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2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten
estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa tekemästään epäitsenäisestä
työstä, vain ensiksi mainitussa valtiossa, jos:

4. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan sopimusvaltiossa olevan yrityksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä
työstä, verottaa tässä valtiossa.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the firstmentioned State if:
a) the recipient is present in the other State
for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days within any twelve-month
period commencing or ending in the calendar
year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf
of, an employer who is not a resident of the
other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer
has in the other State.
3. Paragraph 2 of this Article shall not apply to remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State
and paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of that other State if:
a) the recipient renders services in the
course of that employment to a person other
than the employer and that person, directly or
indirectly, supervises, directs or controls the
manner in which those services are performed, and
b) those services constitute an integral part
of the business activities carried on by that
person.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State,
may be taxed in that State.

15 artikla

Article 15

Johtajanpalkkio

Directors’ fees

Johtajanpalkkiosta ja muusta sellaisesta
suorituksesta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa asuvan
yhtiön johtokunnan tai muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

Directors' fees and other similar payments
derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of
directors or any other similar organ of a
company which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other
State.

a) saaja oleskelee toisessa valtiossa yhdessä
jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enintään 183 päivää kahdentoista kuukauden ajanjaksona, joka alkaa tai päättyy kysymyksessä
olevan kalenterivuoden aikana, ja
b) hyvityksen maksaa työnantaja tai se
maksetaan työnantajan puolesta, joka ei asu
toisessa valtiossa, sekä
c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää toimipaikkaa, joka työnantajalla on toisessa valtiossa.
3. Tämän artiklan 2 kappaletta ei sovelleta
hyvitykseen, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa tehdystä työstä ja jonka maksaa sellainen työnantaja
tai joka maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei asu tässä toisessa valtiossa, jos:
a) saaja suorittaa tämän työn aikana palveluja muulle henkilölle kuin työnantajalle ja
tämä henkilö suoraan tai välillisesti valvoo,
ohjaa tai kontrolloi tapaa, jolla palvelut suoritetaan, ja
b) palvelut ovat olennainen osa tämän henkilön harjoittamaa liiketoimintaa.
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16 artikla

Article 16

Taiteilijat ja urheilijat

Artistes and sportspersons

1. Tämän sopimuksen 7 ja 14 artiklan määräysten estämättä voidaan tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa viihdetaiteilijana, kuten teatteri- tai elokuvanäyttelijänä,
radio- tai televisiotaiteilijana tahi muusikkona, taikka urheilijana, toisessa sopimusvaltiossa harjoittamastaan henkilökohtaisesta toiminnasta, verottaa tässä toisessa valtiossa.
2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaiteilijan tai urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei
tule viihdetaiteilijalle tai urheilijalle itselleen,
vaan toiselle henkilölle, voidaan tästä tulosta,
7 ja 14 artiklan määräysten estämättä, verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa toimintaansa.

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident
of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsperson himself
but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and
14, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

17 artikla

Article 17

Eläke, elinkorko ja muu sellainen suoritus

Pensions, annuities and similar payments

1. Jollei 18 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, verotetaan eläkkeestä ja
muusta samanluonteisesta hyvityksestä, joka
maksetaan sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle aikaisemman epäitsenäisen työn perusteella, tai elinkorosta, joka maksetaan tässä
valtiossa asuvalle henkilölle, vain tässä valtiossa.
2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten
estämättä, ja jollei 18 artiklan 2 kappaleen
määräyksistä muuta johdu, voidaan sopimusvaltion sosiaalivakuutuslainsäädännön tai sopimusvaltion järjestämän muun julkisen sosiaaliturvan mukaan toistuvasti tai kertakorvauksena maksettavasta eläkkeestä ja muusta
etuudesta, tai elinkorosta, joka kertyy sopimusvaltiosta, verottaa tässä valtiossa.

1. Subject to the provisions of paragraph 2
of Article 18, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment, or any annuity, paid to a resident of a
Contracting State shall be taxable only in that
State.

3. Sanonnalla "elinkorko" tarkoitetaan tässä
artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka toistuvasti maksetaan luonnolliselle henkilölle
vahvistettuina ajankohtina joko henkilön
elinkautena tai yksilöitynä taikka määritettävissä olevana aikana ja joka perustuu velvoi-

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, and subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions paid and
other benefits, whether periodic or lump-sum
compensation, awarded under the social security legislation of a Contracting State or
under any public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes, or
any annuity arising in a Contracting State,
may be taxed in that State.
3. The term "annuity" as used in this Article means a stated sum payable periodically
to an individual at stated times during his
life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the
payments in return for adequate and full con-
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tukseen toimeenpanna maksut täyden raha- sideration in money or money's worth (other
tai rahanarvoisen suorituksen (muun kuin than services rendered).
tehdyn työn) vastikkeeksi.
18 artikla

Article 18

Julkinen palvelus

Government service

1. a) Palkasta ja muusta sellaisesta hyvityksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka sopimusvaltio tai sen hallinnollis-alueellinen yksikkö, julkisyhteisö tai paikallisviranomainen
maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka
tehdään tämän valtion tai yksikön, yhteisön
tai viranomaisen palveluksessa, verotetaan
vain tässä valtiossa.
b) Tällaisesta palkasta ja muusta sellaisesta
hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain siinä
sopimusvaltiossa, jossa tämä henkilö asuu,
jos työ tehdään tässä valtiossa ja:

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or an administrativeterritorial unit or a statutory body or a local
authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or unit or
body or authority shall be taxable only in that
State.
b) However, such salaries, wages and other
similar remuneration shall be taxable only in
the Contracting State of which the individual
is a resident if the services are rendered in
that State and the individual:
1) is a national of that State; or
2) did not become a resident of that State
solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds
created by, a Contracting State or an administrative-territorial unit or a statutory body or
a local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State or
unit or body or authority shall be taxable only in that State.

1) henkilö on tämän valtion kansalainen; tai
2) hänestä ei tullut tässä valtiossa asuvaa
ainoastaan tämän työn tekemiseksi.
2. a) Eläkkeestä, jonka sopimusvaltio, sen
hallinnollis-alueellinen yksikkö, julkisyhteisö
tai paikallisviranomainen maksaa, tai joka
maksetaan niiden perustamista rahastoista,
luonnolliselle henkilölle työstä, joka on tehty
tämän valtion tai sen yksikön, yhteisön tai viranomaisen palveluksessa, verotetaan vain
tässä valtiossa.
b) Tällaisesta eläkkeestä verotetaan kuitenkin vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tämä
henkilö asuu, jos hän on tämän valtion kansalainen.
3. Tämän sopimuksen 14, 15, 16 ja 17 artiklan määräyksiä sovelletaan palkkaan ja muuhun sellaiseen hyvitykseen sekä eläkkeeseen,
jotka maksetaan sopimusvaltion tai sen hallinnollis-alueellisen yksikön, julkisyhteisön
tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä.

b) However, such pension shall be taxable
only in the Contracting State of which the individual is a resident if he is a national of that
State.
3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and
17 shall apply to salaries, wages and other
similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State
or an administrative-territorial unit or a statutory body or a local authority thereof.

19 artikla

Article 19

Opiskelijat ja harjoittelijat

Students and trainees

Rahamääristä, jotka opiskelija, ammattiop-

Payments which a student, or an apprentice
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pilas tai liikealan, teollisuuden, maatalouden
tai metsätalouden harjoittelija, joka asuu tai
välittömästi ennen oleskeluaan sopimusvaltiossa asui toisessa sopimusvaltiossa ja joka
oleskelee ensiksi mainitussa valtiossa yksinomaan koulutuksensa tai harjoittelunsa vuoksi, saa elatustaan, koulutustaan tai harjoitteluaan varten, ei tässä valtiossa veroteta, edellyttäen, että nämä rahamäärät kertyvät tämän
valtion ulkopuolella olevista lähteistä.

or business, technical, agricultural or forestry
trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for
the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources
outside that State.

20 artikla

Article 20

Muu tulo

Other income

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa ja jota ei käsitellä tämän sopimuksen edellisissä artikloissa, verotetaan vain
tässä valtiossa, riippumatta siitä, mistä tulo
kertyy.
2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
ei sovelleta tuloon, lukuun ottamatta 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua kiinteästä
omaisuudesta saatua tuloa, jos sopimusvaltiossa asuva tulon saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa liiketoimintaa siellä olevasta
kiinteästä toimipaikasta, ja tulon maksamisen
perusteena oleva oikeus tai omaisuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan.
Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan määräyksiä.

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

21 artikla

Article 21

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Elimination of double taxation

1. Milloin Moldovassa asuva henkilö saa
tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten
mukaan voidaan verottaa Suomessa, Moldovan on vähennettävä tämän henkilön tuloverosta Suomessa maksettua tuloveroa vastaava
määrä.

1. Where a resident of Moldova derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Finland, Moldova shall allow as a deduction
from the tax on the income of that resident,
an amount equal to the income tax paid in
Finland.
Such deduction shall not, however, exceed
that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in
Finland.
2. Subject to the provisions of Finnish law

Vähennyksen määrä ei kuitenkaan saa ylittää sitä tuloveron määrää, joka lasketaan ennen vähennyksen myöntämistä ja joka kohdistuu tuloon, josta voidaan verottaa Suomessa.
2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka kos-

2. The provisions of paragraph 1 shall not
apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph
2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
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kee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn
yleiseen periaatteeseen), kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa seuraavasti:
a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta sopimuksen määräysten mukaan
voidaan verottaa Moldovassa, Suomen on,
jollei jäljempänä olevan b) kohdan määräyksistä muuta johdu, vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta Moldovan lainsäädännön
mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua
Moldovan veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tulon perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero lasketaan.

regarding the elimination of international
double taxation (which shall not affect the
general principle hereof), double taxation
shall be eliminated in Finland as follows:

3. Jos sopimusvaltiossa asuvan henkilön tulo on sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta tässä valtiossa, tämä valtio voi
kuitenkin määrätessään tämän henkilön
muusta tulosta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta.

a) Where a resident of Finland derives income which, in accordance with the provisions of the Agreement, may be taxed in
Moldova, Finland shall, subject to the provisions of sub-paragraph b), allow as a deduction from the Finnish tax of that person, an
amount equal to the Moldovan tax paid under
the law of Moldova and in accordance with
the Agreement, as computed by reference to
the same income by reference to which the
Finnish tax is computed.
b) Dividends paid by a company being a
resident of Moldova to a company which is a
resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power
in the company paying the dividends shall be
exempt from Finnish tax.
3. Where in accordance with any provision
of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from
tax in that State, such State may nevertheless,
in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into
account the exempted income.

22 artikla

Article 22

Syrjintäkielto

Non-discrimination

1. Sopimusvaltion kansalainen ei toisessa
sopimusvaltiossa saa joutua sellaisen verotuksen tai siihen liittyvän velvoituksen kohteeksi, joka on muunlainen tai raskaampi kuin
verotus tai siihen liittyvä velvoitus, jonka
kohteeksi tämän toisen valtion kansalainen
samoissa, erityisesti kotipaikkaa koskevissa
olosuhteissa joutuu tai saattaa joutua. Tämän
sopimuksen 1 artiklan määräysten estämättä
sovelletaan tätä määräystä myös henkilöön,
joka ei asu sopimusvaltiossa tai molemmissa
sopimusvaltioissa.
2. Verotus, joka kohdistuu sopimusvaltiossa
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa
olevaan kiinteään toimipaikkaan, ei tässä toisessa valtiossa saa olla epäedullisempi kuin
verotus, joka kohdistuu tässä toisessa valtios-

1. Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances, in particular
with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding
the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of
the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises

b) Osinko, jonka Moldovassa asuva yhtiö
maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi
hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon
maksavan yhtiön äänimäärästä.
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sa olevaan samanlaista toimintaa harjoittavaan yritykseen. Tämän määräyksen ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota myöntämään
toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle
sellaista henkilökohtaista vähennystä verotuksessa, vapautusta verosta tai alennusta veroon siviilisäädyn taikka perheen huoltovelvollisuuden johdosta, joka myönnetään omassa valtiossa asuvalle henkilölle.
3. Muussa kuin sellaisessa tapauksessa, jossa 9 artiklan 1 kappaleen, 11 artiklan 7 kappaleen tai 12 artiklan 6 kappaleen määräyksiä
sovelletaan, ovat korko, rojalti ja muu maksu,
jotka sopimusvaltiossa oleva yritys suorittaa
toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle,
vähennyskelpoisia tämän yrityksen verotettavaa tuloa määrättäessä samoin ehdoin kuin
maksu 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 sellaisen verotuksen tai siihen liittyvän velvoituksen 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 määräysten
estämättä sovelletaan tämän artiklan määräyksiä kaikenlaatuisiin veroihin.

of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed
as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of civil
status or family responsibilities which it
grants to its own residents.

23 artikla

Article 23

Keskinäinen sopimusmenettely

Mutual agreement procedure

1. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion
tai molempien sopimusvaltioiden toimenpiteet ovat johtaneet tai johtavat hänen osaltaan
verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi saattaa asiansa sen
sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen
käsiteltäväksi, jossa hän asuu tai, jos kysymyksessä on 22 artiklan 1 kappaleen soveltaminen, jonka kansalainen hän on, ilman että
tämä vaikuttaa hänen oikeuteensa käyttää
näiden valtioiden sisäisessä oikeusjärjestyksessä olevia oikeussuojakeinoja. Asia on saa-

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this
Agreement, he may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of
those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of
which he is a resident or, if his case comes
under paragraph 1 of Article 22, to that of the
Contracting State of which he is a national.
The case must be presented within three

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article
11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the
capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises
of the first mentioned State are or may be
subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
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tettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä kun henkilö sai tiedon toimenpiteestä,
joka on aiheuttanut sopimuksen määräysten
vastaisen verotuksen.
2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse
voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen sopimusvaltion
toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia siinä tarkoituksessa, että vältetään verotus, joka on sopimuksen vastainen. Tehty sopimus pannaan
täytäntöön sopimusvaltioiden sisäisessä lainsäädännössä olevien aikarajojen estämättä.
3. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin
ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset. Ne voivat
myös neuvotella keskenään kaksinkertaisen
verotuksen poistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joita ei säännellä sopimuksessa.
4. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat olla välittömässä yhteydessä
keskenään, myös sellaisessa yhteisessä toimikunnassa, johon ne itse kuuluvat tai johon
kuuluu heidän edustajiaan, sopimukseen pääsemiseksi siinä merkityksessä kuin tarkoitetaan edellä olevissa kappaleissa.

years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with
the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a
satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view
to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the provisions of the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation
in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly, including through a joint
commission consisting of themselves or their
representatives, for the purpose of reaching
an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

24 artikla

Article 24

Tietojen vaihtaminen

Exchange of information

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia
tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden merkityksellisiä tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi tai sopimusvaltioiden tai niiden hallinnollis-alueellisten yksiköiden tai paikallisviranomaisten lukuun määrättäviä kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lainsäädännön
hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole tämän sopimuksen vastainen. Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita
tietojen vaihtamista.
2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella
vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina
samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying
out the provisions of this Agreement or to the
administration or enforcement of the domestic law concerning taxes of every kind and
description imposed on behalf of the Contracting States or of their administrativeterritorial units or local authorities, insofar as
the taxation thereunder is not contrary to the
Agreement. The exchange of information is
not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be
treated as secret in the same manner as in-
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lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja
niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet
ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat
tai perivät 1 kappaleessa mainittuja veroja tai
käsittelevät näitä veroja koskevia syytteitä tai
valituksia, taikka valvovat edellä mainittuja
toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten
on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. He saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa.
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden määräysten ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota:
a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poikkeavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä;
b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puitteissa ei voi hankkia;
c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai
ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja,
joiden ilmaiseminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).
4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän
artiklan mukaisesti, toisen sopimusvaltion on
käytettävä tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä toinen valtio ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin
verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelliseen
lauseeseen sisältyvän velvollisuuden osalta
sovelletaan 3 kappaleen rajoituksia, mutta
näiden rajoitusten ei voida milloinkaan katsoa
sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että ne eivät
sen osalta koske kansallista etua.
5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten
ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että
sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja
vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun
rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai
uskotun miehen hallussa tai ne koskevat
omistusosuuksia henkilössä.
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formation obtained under the domestic law of
that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to
in paragraph 1, or the oversight of the above.
Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose
on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at
variance with the law and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;
b) to supply information which is not obtainable under the law or in the normal course of the administration of that or of the other
Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which
would be contrary to public policy (ordre
public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the
requested information, even though that other
State may not need such information for its
own tax purposes. The obligation contained
in the preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no case shall
such limitations be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.
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25 artikla

Article 25

Diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston jäsenet

Members of diplomatic missions and consular posts

Tämä sopimus ei vaikuta niihin verotusta
koskeviin erioikeuksiin, jotka kansainvälisen
oikeuden yleisten sääntöjen tai erityisten sopimusten määräysten mukaan myönnetään
diplomaattisen edustuston tai konsuliedustuston jäsenille.

Nothing in this Agreement shall affect the
fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general
rules of international law or under the provisions of special agreements.

26 artikla

Article 26

Voimaantulo

Entry into force

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän sopimuksen voimaantulolle asetetut
edellytykset.
2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan
molemmissa sopimusvaltioissa:
a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;
b) muiden tulosta suoritettavien verojen
osalta, veroihin, jotka määrätään sopimuksen
voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen
alkavilta verovuosilta.

1. The Governments of the Contracting
States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force
of this Agreement have been complied with.
2. The Agreement shall enter into force
thirty days after the date of the later of the
notifications referred to in paragraph 1 and
its provisions shall have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on
income derived on or after 1 January in the
calendar year next following the year in
which the Agreement enters into force;
b) in respect of other taxes on income, for
taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the Agreement enters into force.

27 artikla

Article 27

Päättyminen

Termination

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopimusvaltio sen irtisanoo. Kumpikin
sopimusvaltio voi viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään
kuusi kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tässä tapauksessa sopimuksen soveltaminen lakkaa molemmissa sopimusvaltioissa:

This Agreement shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving
a written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year
following after the period of five years from
the date on which the Agreement enters into
force. In such event, the Agreement shall
cease to have effect in both Contracting States:
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a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan irtisanomisilmoituksen antamisvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;
b) muiden tulosta suoritettavien verojen
osalta, veroihin, jotka määrätään irtisanomisilmoituksen antamisvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä
tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.
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a) in respect of taxes withheld at source, on
income derived on or after 1 January in the
calendar year next following the year in
which the notice of termination is given;
b) in respect of other taxes on income, for
taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the notice of
termination is given.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet,
In witness whereof the undersigned, duly
asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekir- authorised thereto, have signed this Agreejoittaneet tämän sopimuksen.
ment.
Tehty Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta
2008, kahtena suomen-, moldovan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien
ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen
teksti ratkaiseva.

Done in duplicate at Helsinki this 16th day
of April 2008, in the Finnish, Moldovan and
English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of
interpretation the English text shall prevail.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

For the Government of the Republic of
Finland:

Kirsti Eskelinen

Kirsti Eskelinen

Moldovan tasavallan hallituksen puolesta:

For the government of the Republic of
Moldova:

Valeriu Ostalep

Valeriu Ostalep
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