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Hallituksen esitys Eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi heinäkuussa 2000 tehdyn sopimuksen.
Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) Jaatimalle mallisopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle fY'yönnetään oikeus verottaa eri tuloja ja
erilajista varallisuutta, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöön perustuvaa
verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvä-

Iinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotustietojen vaihtoa koskevia
määräyksiä.
Sopimus tulee voimaan sen kolmannen
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sitä kuukautta, jona sopimusvaltioiden
hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

2. Asian valmistelu

Suomen ja Itävallan välillä tehtiin 8 päivänä lokakuuta 1963 sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi
(SopS 511 964). Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuodelta 1963
toimitetussa verotuksessa. Sopimusta muutettiin 21 päivänä syyskuuta 1970 allekirjoitetulla pöytäkirjalla (SopS 6/1 972).
Kaksinkertaisen verotuksen välttämisen
alalla tapahtuneen kehityksen johdosta on
Itävallan kanssa voimassa olevaa verosopimusta pidettävä vanhentuneena ja siten tarkistusta kaipaavana. Lisäksi on sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen sekä Suomen että
Itävallan verolainsäädäntöön tehty olennaisia
muutoksia. Näistä syistä uuden sopimuksen
tekeminen Itävallan kanssa on ollut tarkoituksenmukaista.

Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin
Wienissä huhtikuussa 1989. Neuvotteluja jatkettiin Helsingissä lokakuussa 1989, jolloin
neuvottelujen päätteeksi parafoitiin englannin kielellä laadittu sopimusluonnos. Lopuksi
sopimusluonnosta on vielä tarkistettu eräiltä
osin kirjeenvaihdolla.
Sopimus allekirjoitettiin Wienissä 26 päivänä heinäkuuta 2000.
Sopimus noudattaa pääasiallisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimaa mallia kahdenkeskiseksi
verosopimukseksi. Poikkeamat tästä mallista
koskevat muun muassa osingon, koron ja rojaltin verottamista.
Sekä Suomi että Itävalta soveltavat veronhyvitysmenetelmää päämenetelmänä kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.
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3. Esityksen taloudelliset vaikutukset
Sopimuksen tarkoituksesta johtuu, että sopimusvaltio ja muut sopimuksessa tarkoitettujen verojen saajat eivät käytä verottamisoikeuttaan sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tai että ne sopimuksessa edellytetyllä

tavalla muutoin myöntävät huojennusta verosta. Sopimusmääräysten soveltaminen merkitsee Suomen osalta tällöin, että valtio ja
kunnat sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja
ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnat luopuvat vähäisestä osasta verotulojaan, jotta
kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältettäisiin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1.

Sopimuksen sisältö

1 artikla. Tässä artiklassa määritetään ne
henkilöt, joihin sopimusta sovelletaan. Artikla on OECD:n mallisopimuksen mukainen.
Sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka asuvat sopimusvaltiossa tai molemmissa sopimusvaltioissa. Sanonta "sopimusvaltiossa
asuva henkilö" määritellään 4 artiklassa.
Eräässä tapauksessa sopimusta voidaan välillisesti soveltaa myös kolmannessa valtiossa
asuvaan henkilöön. Tietojen vaihtamista koskevan 26 artiklan mukaan vaihdettavat tiedot
voivat nimittäin koskea henkilöitä, jotka eivät asu kummassakaan sopimusvaltiossa.
2 artikla. Verot, joihin sopimusta sovelle··
taan, määritellään ja mainitaan tässä artiklassa. Vaikka Itävallassa ei ole varallisuusveroa
eikä kansainvälistä kaksinkertaista verotusta
siten tällä hetkellä voi syntyä varallisuuden
osalta, Suomen varallisuusvero on sisällytetty sopimuksen soveltamisalaan.
3-5 artikla. Näissä artikloissa määritellään eräät sopimuksessa esiintyvät sanonnat.
Eräin poikkeamin artiklat ovat OECD:n mallisopimuksen
mukaisia.
Sopimuksen
3 artiklassa on yleisiä määritelmiä. Sanonta
"sopimusvaltiossa asuva henkilö" määritellään 4 artiklassa. Tämän artiklan määräykset
poikkeavat sanamuodoltaan OECD:n mallisopimuksesta muun muassa siinä, että kaksoisasumistapauksessa muun kuin luonnollisen henkilön kotipaikka ratkaistaan sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisin sopimuksin. Sanonta "kiinteä toimipaikka", joka on tärkeä erityisesti liiketulon
verotusta koskevan 7 artiklan soveltamisen
kannalta, määritellään 5 artiklassa.
Määritelmiä on myös sopimuksen muissa
artikloissa. Niinpä määritellään esimerkiksi
sanonnat "osinko", "korko" ja "rojalti" niissä

artikloissa, joissa käsitellään näiden tulolajien verotusta (1 0, 11 ja 12 artikla).
6 artikla. Kiinteästä omaisuudesta saatua
tuloa voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa omaisuus on. Tällaiseen tuloon rinnastetaan artiklan mukaan muun muassa tulo,
joka saadaan kiinteistöyhteisön osakkeen tai
muun yhteisöosuuden perusteella hallitun
huoneiston vuokralleannosta. Niin ollen voidaan esimerkiksi tuloa, jonka suomalaisen
asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja saa
niin sanotun osakehuoneiston vuokralleannosta, verottaa Suomessa.
7 artikla. Tämän artiklan mukaan sopimusvaltiossa olevan yrityksen saamasta liiketulosta voidaan verottaa toisessa sopimusvaltiossa vain, jos yritys harjoittaa toimintaansa
viimeksi mainitussa valtiossa olevasta kiinteästä toimipaikasta. Kiinteän toimipaikan käsite määritellään sopimuksen 5 artiklassa.
Milloin liiketuloon sisältyy tuloja, joita käsitellään erikseen sopimuksen muissa artikloissa, näihin tuloihin sovelletaan tässä tarkoitettuja erityismääräyksiä (5 kappale).
8 artikla. Tämä artikla sisältää merenkulusta ja ilmakuljetuksesta saadun tulon osalta
poikkeuksia 7 artiklan määräyksiin. Tulosta,
jonka sopimusvaltiossa oleva yritys saa kansainvälisestä merenkulusta tai ilmakuljetuksesta, verotetaan vain tässä valtiossa, silloinkin kun tulo on luettava kuuluvaksi kiinteään
toimipaikkaan, joka yrityksellä on toisessa
sopimusvaltiossa ( 1 kappale).
9 artikla. Etuyhteydessä keskenään olevien
yritysten saamaa tuloa saadaan tämän artiklan mukaan oikaista, jos perusteetonta voitonsiirtoa voidaan näyttää. Suomessa tällä
määräyksellä on merkitystä verotusmenettelystä annetun lain (155811995) 31 §:n soveltamisen kannalta.
10 artikla. Osingosta voidaan verottaa siinä
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sopimusvaltiossa, jossa osingon saaja asuu ( 1
kappale). Osingosta voidaan verottaa myös
siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksavan yhtiön kotipaikka on (lähdevaltio). Tällöin vero lähdevaltiossa on rajoitettu 10 prosenttiin osingon kokonaismäärästä (2 kappale). Osingosta ei kuitenkaan veroteta lähdevaltiossa, jos osingon saajana on yhtiö, joka välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä (3 kappale). Syntynyt kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa veronhyvityksellä
23 artiklan 2 kappaleen a kohdan määräysten
mukaisesti.
Sopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kappaleen
määräyksiä sovelletaan tällä hetkellä vain
Itävallasta Suomeen maksettaviin osinkoihin.
Artiklan 4 kappaleen mukaan näitä kappaleita nimittäin sovelletaan niin kauan kuin
Suomessa asuvalla henkilöllä Suomen lainsäädännön mukaan on oikeus veronhyvitykseen Suomessa asuvan yhtiön maksaman
osingon osalta. Tällöin Suomessa asuvan yhtiön Itävallassa asuvalle henkilölle maksama
osinko on vapaa Suomessa osingosta määrättävästä verosta. Määräykset ovat Suomen verosopimuksissaan nykyisin noudattaman käytännön mukaiset.
11 artikla. OECD:nmallisopimuksesta poiketen korosta verotetaan artiklan 1 kappaleen
mukaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa
koron saaja asuu, jollei 3 kappaleen määräyksiä ole sovellettava. Tämä sääntely vastaa
sitä käytäntöä, jota Suomi pyrkii noudattamaan neuvotellessaan verosopimuksista.
Sääntely voidaan nähdä myös sitä taustaa
vastaan, että luonnollisen henkilön, joka ei
asu Suomessa, ja ulkomaisen yhteisön on tuloverolain (1535/1992) 9 §:n 2 momentin
mukaan vain eräissä harvinaisissa ja vähämerkityksellisissä tapauksissa suoritettava
Suomesta saadusta korosta veroa täällä.
12 artikla. Rojaltista voidaan verottaa siinä
sopimusvaltiossa, jossa rojaltin saaja asuu (1
kappale). OECD:n mallisopimuksesta poiketen voidaan 2 kappaleen mukaan kuitenkin
rojaltista verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy (lähdevaltio). Tällöin vero
lähdevaltiossa saa olla enintään 5 prosenttia
rojaltin kokonaismäärästä, jollei 4 kappaleen
määräyksiä ole sovellettava. Rojaltista, joka
maksetaan kiinteän omaisuuden käyttöoikeu-
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desta sekä kaivoksen tai muiden luonnonvarojen hyväksikäytöstä verotetaan 6 artiklan
mukaan. Syntynyt kaksinkertainen verotus
poistetaan Suomessa veronhyvityksellä 23
artiklan 2 kappaleen a kohdan määräysten
mukaisesti.
13 artikla. Myyntivoiton verottaminen
säännellään tässä artiklassa. Kiinteän omaisuuden luovutuksesta saadusta myyntivoitosta voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa,
jossa omaisuus on (1 kappale). Tällaiseen
myyntivoittoon rinnastetaan artiklan 2 kappaleen mukaan muun muassa myyntivoitto, joka saadaan kiinteistöyhteisön osakkeen tai
muun yhteisöosuuden luovuttamisesta. Näin
ollen voidaan esimerkiksi myyntivoitosta,
jonka suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja saa niin sanotun osakehuoneiston luovutuksesta, verottaa Suomessa. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa asuvan
henkilön toisessa sopimusvaltiossa olevaan
kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan kuuluvan irtaimen omaisuuden luovutuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa (3 kappale). Voitosta, joka saadaan
muun kuin tässä artiklassa nimenomaan mainitun omaisuuden luovutuksesta, verotetaan
vain siinä sopimusvaltiossa, jossa luovuttaja
asuu (5 kappale).
14 artikla. Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta saatua tuloa verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tulon saaja asuu, jollei
hänellä ole toimintansa harjoittamista varten
toisessa sopimusvaltiossa kiinteää paikkaa,
esimerkiksi vastaanotto- tai toimistohuoneistoa. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan kiinteään paikkaan kuuluvasta tulosta
verottaa siinä valtiossa, jossa tämä kiinteä
paikka on.
15-17 artikla. Näihin artikloihin sisältyvät
yksityistä palvelusta (15 artikla), johtokunnan jäsenen palkkiota (16 artikla) sekä taiteil~joita ja urheilijoita (17 artikla) koskevat
määräykset ovat eräin täsmennyksin ja poikkeamin OECD:n mallisopimuksen ja Suomen
verosopimuksissaan noudattaman käytännön
mukaiset.
18 artikla. Yksityiseen palvelukseen perustuvaa eläkettä verotetaan 1 kappaleessa olevan pääsäännön mukaan vain saajan kotivaltiossa. Artiklan 2 kappaleen mukaan verotetaan kuitenkin sopimusvaltion sosiaalivakuu-

4

HE 141/2000 vp

tusta koskevan lainsäädännön nojalla maksettuja eläkkeitä ja muita etuuksia vain tässä
valtiossa. Tämä poikkeusmääräys merkitsee,
että muun muassa TEL-työeläkettä, joka
maksetaan Itävallassa asuvalle saajalle, verotetaan vain Suomessa. Tämä sääntely vastaa
sitä käytäntöä, jota Suomi pyrkii noudattamaan verosopimuksissaan.
19 artikla. Julkisesta palveluksesta saatua
tuloa verotetaan 1 kappaleen a kohdassa olevan pääsäännön mukaan vain siinä sopimusvaltiossa, josta maksu tapahtuu. Vastaava
pääsääntö on 3 kappaleen a kohdan mukaan
voimassa tällaisen palveluksen perusteella
maksettavan eläkkeen osalta. Artiklan 1 kappaleen b kohdassa ja 3 kappaleen b kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa palkkatuloa tai eläkettä verotetaan kuitenkin vain saajan kotivaltiossa. Artiklan 1 kappaleen määräyksiä
sovelletaan artiklan 2 kappaleen mukaan
myös Itävallan Suomessa olevan kaupallisen
edustuston jäsenen saamaan hyvitykseen. Artiklan 4 kappaleessa mainituin edellytyksin
verotetaan taas julkisesta palveluksesta saatua tuloa ja tällaisen palveluksen perusteella
saatua eläkettä niiden määräysten mukaan,
jotka koskevat yksityisestä palveluksesta saatua tuloa ja tällaisen palveluksen perusteella
saatua eläkettä.
Sopimuksen voimaantuloa koskevan 29 artiklan 3 kappaleeseen on sisällytetty 19 artiklan määräyksiä koskeva siirtymäsäännös,
jonka mukaan 19 artiklan 1 kappaleen määräysten asemesta sovelletaan vuoden 1963
sopimuksen sisältöä vastaavia määräyksiä
vielä kuuden vuoden ajan tämän sopimuksen
soveltamisen alkamisesta. Näiden määräysten mukaan palkasta, palkkiosta ja muusta
samanluonteisesta hyvityksestä, jotka sopimusvaltio tai sen alueellinen yhdyskunta,
seurakunta taikka muu julkisoikeudellinen
oikeushenkilö suorittaa luonnolliselle henkilölle virkatehtävien tai työsuoritusten perusteella verotetaan vain siinä valtiossa, josta
maksu tapahtuu. Määräykset poikkeavat 19
artiklan 1 kappaleen määräyksistä siten, että
esimerkiksi paikalta palkattuja diplomaattisen edustuston työntekijöitä verotetaan siirtymäsäännöksen mukaan vain edustuston kotivaltiossa, kun heitä 19 artiklan 1 kappaleen
b kohdan määräysten mukaan verotettaisiin
vain edustuston sijaintivaltiossa.

20 artikla. Tässä artiklassa on määräyksiä
opiskelijoiden ja harjoittelijoiden saamien tulojen verovapaudesta eräissä tapauksissa. Artiklan 1 kappale on asialliselta sisällöltään
OECD:n mallisopimuksen mukainen. Artiklan 2 kappale, joka koskee työtulon verovapautta, on tavanomainen ja sisältyy useaan
Suomen viime vuosina tekemään verosopimukseen.
21 artikla. Tulosta, jota ei ole käsitelty 620 artiklassa, verotetaan pääsäännön mukaan
vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tulon saaja
asuu.
22 artikla. Tähän artiklaan sisältyvät varallisuuden verottamista koskevat määräykset
ovat eräin poikkeamin OECD:n mallisopimuksen ja Suomen verosopimuksissaan noudattaman käytännön mukaiset.
23 artikla. Veronhyvitysmenetelmä on tämän artiklan mukaan molemmissa sopimusvaltioissa päämenetelmä kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. Suomea koskevat
määräykset ovat 2 kappaleessa ja Itävaltaa
koskevat 1 kappaleessa. Artiklan 3 kappaleen
määräykset koskevat molempia valtioita. Artiklan 2 kappaleen a kohdan määräykset rakentuvat sille sopimuksessa omaksutulle periaatteelle, että tulon saajaa verotetaan siinä
sopimusvaltiossa, jossa hän asuu (kotivaltio),
myös sellaisesta tulosta, josta sopimuksen
mukaan voidaan verottaa toisessa sopimusvaltiossa (lähdevaltio). Kotivaltiossa maksettavasta verosta vähennetään kuitenkin vero,
joka sopimuksen mukaisesti on maksettu samasta tulosta toisessa sopimusvaltiossa. Vähennyksen määrä on kuitenkin rajoitettu siihen kysymyksessä olevasta tulosta kotivaltiossa maksettavan veron osaan, joka suhteellisesti jakautuu sille tulolle, josta voidaan verottaa lähdevaltiossa. Vastaavia periaatteita
sovelletaan varallisuuden osalta. Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on lisäksi
voimassa, mitä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetussa laissa
(155211995) säädetään. Veronhyvitysmenetelmää ei tietenkään sovelleta Suomessa niissä tapauksissa, joissa osinko on vapaa Suomen verosta 2 kappaleen b kohdan määräysten nojalla.
24-27 artikla. Näihin artikloihin sisältyvät
syrjintäkieltoa (24 artikla), keskinäistä sopimusmenettelyä (25 artikla), verotusta koske-
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vien tietojen vaihtamista (26 artikla) sekä
diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen jäseniä (27 artikla) koskevat määräykset ovat eräin vähäisin poikkeamin
OECD:n mallisopimuksen ja Suomen verosopimuksissaan noudattaman käytännön mukaiset.
28 artikla. Tähän artiklaan sisältyy sopimuksen soveltamista koskevia määräyksiä.
Artiklan mukaan sopimuksen ei katsota estävän sopimusvaltiota soveltamasta sisäisen
lainsäädäntönsä mukaista lähdeverojärjestelmää.
Mikäli sopimuksen mukaan myönnetään
vapautus verosta tai veroa alennetaan, palautetaan sopimuksessa määrättyjen rajoitusten
ylittävä vero hakemuksesta huojennukseen
oikeutetulle henkilölle.
29 artikla. Sopimuksen voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.
30 artikla. Sopimuksen päättymistä koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan. Sop_imuksen on määrä olla voimassa toistaisekSI.

2.

Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan sen kolmannen
kuukauden ensimmäisenä, joka seuraa sitä
kuukautta, jona sopimusvaltioiden hallitukset
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset. Voimaantulon jälkeen
sopimuksen määräyksiä sovelletaan molemmissa sopimusvaltioissa lähdeveron osalta tuloon, joka saadaan sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, sekä
muiden tuloverojen ja varallisuusveron osalta
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veroihin, jotka määrätään sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen
aikaviita verovuosilta.
Sopimuksen 29 artiklan 3 kappaleen määräyksiä sovelletaan 19 artiklan 1 kappaleen
määräysten estämättä kuuden vuoden aikana
siitä ajankohdasta, jona vuoden 1963 sopimus lakkaa olemasta voimassa.
Nykyinen Suomen ja Itävallan välinen sopimus lakkaa olemasta voimassa sinä ajankohtana, josta lukien uuden sopimuksen mää··
räyksiä sovelletaan.

3.

Eduskunnan suostumuksen
tarpeellisuus

Sopimuksen useat määräykset poikkeavat
voimassa olevasta verolainsäädännöstä. Tämän vuoksi sopimus vaatii näiltä osin eduskunnan hyväksymisen.
Edellä olevan perusteella ja perustuslain
94 § :n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Wienissä
26 päivänä heinäkuuta 2000 Suomen
tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen.
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava
laki ehdotus:
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Lakiehdotukset

Laki
Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Wienissä 26 pa1vana heinäkuuta 2000
Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa niin kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tasavallan presidentin asetuksella.

3§
Tämä lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Martti Korhonen
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SOPIMUS

UBEREINKOMMEN

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

zwischen .. der Republik Finnland und dcr
Republik Osterreich zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung
der Steuerumgehung auf dem Gebiete der
Steuem vom Einkommcn und vom
Vermögen
.. Die Republik Finnland und die Republik
Osterreich,
Von dem Wunsche geleitet, ein
Öbereinkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung
der Steuerumgehung auf dem Gebiete der
Steuem vom Einkommen und vom
Vermögen abzuschlieBen,

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

ovat sopineet seuraavasta:

Haben Folgendes vereinbart:

1 artikla

Artikell

Henkilöt, joihin sopimusta sovelletaan

Persönlicher Geltungsbereich

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

Dieses Öbereinkommen gilt fiir Personen,
die in einem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig sind.

2 artikla

Artikel2

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

Unterdas Ubereinkommen fallende Steuern

1. Tätä sopimusta sovelletaan tulon ja varallisuuden perusteella suoritettaviin veroihin, jotka määrätään sopimusvaltion, sen
valtiollisen osan tai sen paikallisviranomaisen lukuun, riippumatta siitä, millä tavoin
verot kannetaan.
2. Tulon ja varallisuuden perusteella suoritettavina veroina pidetään kaikkia kokonaistulon tai kokonaisvarallisuuden taikka
tulon tai varallisuuden osan perusteella suoritettavia veroja, niihin luettuina irtaimen tai
kiinteän omaisuuden luovutuksesta saadun
voiton perusteella suoritettavat verot, yrityksen maksamien palkkojen yhteenlasketun
määrän perusteella suoritettavat verot sekä
arvonnousun perusteella suoritettavat verot.
3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin

1. Dieses Öbereinkommen gilt, ohne
Riicksicht auf die Art der Erhebung, fiir
Steuem vom Einkommen und vom
Vermögen, die fiir Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben werden.
2. Als Steuem vom Einkommen und vom
Vermögen gelten alle Steuem, die vom
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen
oder von Teilen des Einkommens oder des
Vermögens erhoben werden, einschlieBiich
der Steuem vom Gewinn aus der
VeräuBerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuem sowie der Steuem vom Vermögenszuwachs.
3. Zu den bestehenden Steuem, fiir die das
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sopimusta sovelletaan, ovat:
a) Itävallassa:
1) tulovero;
2) yhtiövero;
3)kiinteistövero;
4) maa- ja metsätalousyritysten vero; ja

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.

Uberei11Jwmmen gilt, gehören
a) in Osterreich:
i) die Einkommensteuer;
ii) die Körperschaftsteuer;
iii) die Grundsteuer;
iv) die Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben und
v) die Abgabe vom Bodenwert bei
unbebauten Grundstiicken;
(im Folgenden "österreichische Steuer"
genannt);
b) in Finnland:
i) die staatlichen Einkommensteuern (valtion tuloverot; de statliga inkomstskatterna);
ii) die Körperschaftsteuer (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund);
iii) die Gemeindesteuer (kunnallisvero;
kommunalskatten);
iv) die Kirchensteuer (kirkollisvero;
kyrkoskatten);
v) die im Abzugsweg an der Quelle
einbehaltene Steuer auf Zinsen (korkotulon
lähdevero; källskatten pa ränteinkomst);
vi) die im Abzugsweg an der Quelle
einbehaltene Steuer vom Einkommen
Nichtansässiger (rajoitetusti verovelvollisen
lähdevero;
källskatten för
begränsat
skattskyldig) und
vii) die staatliche Vermögensteuer (valtion
varallisuusvero; den statliga förmögenhetsskatten);
(im
Folgenden
"finnische
Steuer''
genannt) ...
4. Das Ubereinkommen gilt auch fiir alle
Steuern gleicher oder im Wesentlichen
ähnlicl!er Art, die nach der Unterzeichnung
des Ubereinkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle
erhoben werden. Die zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten teilen einander die in
ihren ~~euergesetzen eingetretenen wesentlichen Anderungen mit.

3 artikla

Artike13

Yleiset määritelmät

Allgemeine Begriffsbestimmungen

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on
tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:
a) "henkilö" käsittää luonnollisen henki-

1. Im Sinne dieses Ubereinkommens,
wenn der Zusammenhang nichts anderes
erfordert,
a) umfasst der Ausdruck "Person"

5) rakentamaUoman maan maapohja-arvosta suoritettava maksu;
Uäljempänä "Itävallan vero");
b) Suomessa:
1) valtion tu1overot;
2) yhteisöjen tulovero;
3) kunnallisvero;
4) kirkollisvero;
5) korkotulon lähdevero;
6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

7)valtion varallisuusvero;
Uäljempänä "Suomen vero").
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lön, yhtiön ja muun yhteenliittymän;
b) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai
muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;
c) "sopimusvaltiossa oleva yritys" ja "toisessa sopimusvaltiossa oleva yritys" tarkoittavat yritystä, jota sopimusvaltiossa asuva
henkilö harjoittaa, ja vastaavasti yritystä, jota toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö
harjoittaa;
d) "kansalainen" tarkoittaa luonnollista
henkilöä, jolla on sopimusvaltion kansalaisuus, sekä oikeushenkilöä, yhtymää ja muuta yhteenliittymää, jotka on muodostettu sopimusvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaan;
e) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa
kuljetusta laivalla tai ilma-aluksella, jota sopimusvaltiossa oleva yritys käyttää, paitsi
milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa sopimusvaltiossa olevien
paikkojen välillä;
f) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:
l) Itävallassa liittovaltion valtiovarainministeriä tai hänen valtuuttamaansa edustajaa;

2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen
valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista,
jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaitaiseksi viranomaiseksi.
2. Kun sopimusvaltio soveltaa sopimusta,
katsotaan jokaisella sanonnalla, jota ei ole
sopimuksessa määritelty ja jonka osalta
asiayhteydestä ei muuta johdu, olevan se
merkitys, joka sillä on tämän valtion sopimuksessa tarkoitettuihin veroihin sovelletta·van lainsäädännön mukaan.

2092790
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nati.irliche Personen, Gesellschaften und alle
anderen Personenvereinigungen;
b) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft"
juristische Personen oder Rechtsträger, die
fi.ir die Besteuerung wie juristische Personen
behandelt werden;
c) bedeuten die Ausdri.icke "Untemehmen
eines Vertragsstaats" und "Untemehmen des
anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein
Untemehmen, das von einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person betrieben
wird, oder ein Untemehmen, das von einer
im anderen Vertragsstaat ansässigen Person
betrieben wird;
d) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehörige" nati.irliche Personen, die die
Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats
besitzen und juristische Personen, Personengesellschaften
und
andere Personenvereinigungen, die nach dem in einem
Vertragsstaat geltenden Recht errichtet
worden sind;
e) bedeutet der Ausdruck "intemationaler
Verkehr" jede Beförderung mit einem
Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem
Untemehmen eines Vertragsstaats betrieben
wird, es sei denn, das Seeschiff oder
Luftfahrzeug wird ausschlieBiich zwischen
Orten im anderen Vertragsstaat betrieben;
f) bedeutet der Ausdruck "zuständige
Behörde"
i) in Österreich den Bundesminister fi.ir
Finanzen oder dessen bevollmächtigten
Vertreter;
ii) in Finnland das Finanzministerium,
dessen bevollmächtigten Vertreter oder die
vom Finanzministerium als zuständige
Behörde bezeichnete Behörde.
2. Bei der Anwendung des Öbereinkommens durch einen V ertragsstaat hat,
wenn der Zusammeghang nichts anderes
erfordert, jeder im Ubereinkommen nicht
definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm
nach dem Recht dieses Staates i.iber die
Steuem zukommt, fi.ir die das Öbereinkommen gilt.

10
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4 artikla

Artikel4

Kotipaikka

Ansässige Person

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla "sopimusvaltiossa asuva henkilö" tarkoitetaan henkilöä, joka tämän valtion lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen
domisiilin, asumisen, liikkeen johtopaikan
tai muun sellaisen seikan nojalla. Sanonta ei
kuitenkaan käsitä henkilöä, joka on tässä
valtiossa verovelvollinen vain tässä valtiossa olevista lähteistä saadun tulon tai siellä
olevan varallisuuden perusteella.

1. Im Sinne dieses Öbereinkommens
bedeutet der Ausdruck "eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person" eine Person,
die nach dem Recht dieses Staates dort auf
Grund ihres W ohnsitzes, ihres ständigen
Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem
Staat nur mit Einkiinften aus Quellen in
diesem Staat oder mit in diesem Staat
gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.
2. Ist nach Absatz 1 eine natiirliche Person
in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt
Folgendes:

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen määräysten mukaan asuu molemmissa
sopimusvaltioissa, määritetään hänen kotipaikkansa seuraavasti:
a) hänen katsotaan asuvan siinä valtiossa,
jossa hänen käytettävänään on vakinainen
asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto molemmissa valtioissa, katsotaan hänen asuvan 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, katsotaan hänen asuvan siinä valtiossa, jossa hän oleskelee pysyvästi;
c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa valtioissa tai ei oleskele pysyvästi kummassakaan niistä, katsotaan hänen asuvan
siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on;
d) jos hän on molempien valtioiden kansalainen tai ei ole kummankaan valtion kansalainen, on sopimusvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten pyrittävä ratkaisemaan asia
keskinäisin sopimuksin.
3. Milloin muu kuin luonnollinen henkilö
1 kappaleen määräysten mukaan asuu molemmissa sopimusvaltioissa, on sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyritt~vä ratkaisemaan asia keskinäisin sopimuksm.

a) Die Person gilt als in dem Staat
ansässig, in dem sie iiber eine ständige
Wohnstätte verfiigt; verfiigt sie in beiden
Staaten iiber eine ständige Wohnstätte, so
gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie
die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der
Lebensinteressen);
b) kann nicht bestimmt werden, in
welchem Staat die Person den Mittelpunkt
ihrer Lebensinteressen hat, oder verfligt sie
in keinem der Staaten iiber eine ständige
W ohnstätte, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat;
c) hat die Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem
der Staaten, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist;
d) ist die Person Staatsangehöriger beider
Staaten oder keines der Staaten, so werden
sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemiihen, die Frage in gegenseitigem Einvernehmen zu regeln.
3. Ist nach Absatz 1 eine andere als eine
natiirliche Person in beiden Vertragsstaaten
ansässig, so werden sich die zuständigen
Behörden der V ertragsstaaten bemiihen, die
Frage in gegenseitigem Einvernehmen zu
regeln.
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5 artikla

Artikel5

Kiinteä toimipaikka

B etriebstätte

I. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla "kiinteä toimipaikka" tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta yrityksen toimintaa
kokonaan tai osaksi harjoitetaan.

I. Im Sinne dieses Ubereinkommens
bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine
feste Geschäftseinrichtung, durch die die
Tätigkeit eines Untemehmens ganz oder
teilweise ausgeiibt wird.
2. Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst
insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) ei ne Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) ei ne Werkstätte und ..
f) ein Bergwerk, ein Ol- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere
Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen.
3. Eine Bauausfiihrung oder Montage ist
nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate iiberschreitet.

2. Sanonta "kiinteä toimipaikka" käsittää
erityisesti:
a) yrityksen johtopaikan;
b) sivuliikkeen;
c) toimiston;
d) tehtaan;
e) työpajan; ja
f) kaivoksen, öljy- tai kaasulähteen, louhoksen tai muun paikan, josta luonnonvaroja otetaan.
3. Paikka, jossa harjoitetaan rakennus- tai
asennustoimintaa, muodostaa kiinteän toimipaikan vain, jos toiminta kestää yli kaksitoista kuukautta.
4. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä sanonnan "kiinteä toimipaikka" ei katsota käsittävän:
a) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoastaan yritykselle kuuluvien tavaroiden varastoimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista varten;
b) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä
pitämistä tai luovuttamista varten;
c) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta
tapahtuvaa muokkaamista tai jalostamista
varten;
d) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämiseksi yritykselle;
e) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan muun luonteeltaan valmistelevan tai
avustavan toiminnan harjoittamiseksi yritykselle;
f) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan a)- e) kohdassa mainittujen toimintojen
yhdistämiseksi, edellyttäen, että koko se

4. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als
Betriebstätten:
a) Einrichtungen, die ausschlieBiich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung
von Giitem oder Waren des Untemehmens
benutzt werden;
b) Bestände von Giitem oder Waren des
Unternehmens, die ausschlieBiich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung
unterhalten werden;
c) Bestände von Giitem oder Waren des
Untemehmens, die ausschlieBiich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein
anderes Untemehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschlie/3Iich zu dem Zweck unterhalten
wird, fiir das Untemehmen Giiter oder
Waren einzukaufen oder Informationen zu
beschaffen;
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschlieBiich zu dem Zweck unterhalten
wird, fiir das Untemehmen andere Tätigkeiten auszuiiben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen;
f) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschlieBiich zu dem Zweck unterhalten
wird, mehrere der unter lit. a) bis e)
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kiinteästä liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka perustuu tähän yhdistämiseen, on
luonteeltaan Valmistelevaa tai avustavaa.

5. Jos henkilö, olematta itsenäinen edustaja, johon 6 kappaletta sovelletaan, toimii
yrityksen puolesta sekä hänellä on sopimusvaltiossa valtuus tehdä sopimuksia yrityksen
nimissä ja hän käyttää valtuuttaan siellä tavanomaisesti, katsotaan tällä yrityksellä 1 ja
2 kappaleen määräysten estämättä olevan
kiinteä toimipaikka tässä valtiossa jokaisen
toiminnan osalta, jota tämä henkilö harjoittaa yrityksen lukuun. Tätä ei kuitenkaan
noudateta, jos tämän henkilön toiminta rajoittuu sellaiseen, joka mainitaan 4 kappaleessa ja joka, jos sitä harjoitettaisiin kiinteästä liikepaikasta, ei tekisi tätä kiinteää liikepaikkaa kiinteäksi toimipaikaksi mainitun
kappaleen määräysten mukaan.
6. Yrityksellä ei katsota olevan kiinteää
toimipaikkaa sopimusvaltiossa pelkästään
sen vuoksi, että se harjoittaa liiketoimintaa
siinä valtiossa välittäjän, komissionäärin tai
muun itsenäisen edustajan välityksellä, edellyttäen, että tämä henkilö toimii säännönmukaisen liiketoimintansa rajoissa.
7. Se seikka, että sopimusvaltiossa asuvalla yhtiöllä on määrääruisvalta yhtiössä - tai
siinä on määrääruisvalta yhtiöllä - joka asuu
toisessa sopimusvaltiossa taikka joka tässä
toisessa valtiossa harjoittaa liiketoimintaa
(joko kiinteästä toimipaikasta tai muulla tavoin), ei itsestään tee kumpaakaan yhtiötä
toisen kiinteäksi toimipaikaksi.

genannten Tätigkeiten auszuiiben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende
Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine
Hilfstätigkeit darstellt.
5. 1st eine Person - mit Ausnahme eines
unabhängigen Vertreters im Sinne des
Absatzes 6 - fiir ein Untemehmen tätig und
besitzt sie in einem Vertragsstaat die
Vollmacht, im Namen des Untemehmens
Verträge abzuschlie13en, und iibt sie die
Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das
Untemehmen ungeachtet der Absätze 1 und
2 so behandelt, als habe es in diesem Staat
fiir alle von der Person fiir das Untemehmen
ausgeiibten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es
sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten,
die, wiirden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeiibt, diese Einrichtung
nach dem genannten Absatz nicht zu einer
Betriebstätte machten.
6. Ein Untemehmen wird nicht schon
deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausiibt, sofem diese
Personeo im Rahmen ihrer ordentlichen
Geschäftstätigkeit handeln.
7. Allein dadurch, dass eine in einem
Vertragsstaat ansässige Gesellschaft ei ne
Gesellschaft beherrscht oder von einer
Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf
andere Weise) ihre Tätigkeit ausiibt, wird
keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen.

6 artikla

Artikel6

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo

Einkiinfte aus unbeweglichem Vermögen

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,

1. Einkiinfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem
Vermögen (einschlieBlich der Einkiinfte aus
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben)
bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt,
diirfen im anderen Staat besteuert werden.
2. a) Der Ausdruck "unbewegliches
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jollei b) ja c) kohdan määräyksistä muuta
johdu, sen sopimusvaltion lainsäädännön
mukainen merkitys, jossa omaisuus on.
b) Sanonta "kiinteä omaisuus" käsittää
kuitenkin aina 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.

5. Tämän artiklan 1 ja 3 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös yrityksen omistamasta kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon ja itsenäisessä ammatinharjoittamisessa
käytetystä kiinteästä omaisuudesta saatuun
tuloon.

Vermögen" hat, vorbehaltlich der Unterabsätze b) und c) die Bedeutung, die ihm nach
dem Recht des Vertragsstaats zukommt, in
dem das Vermögen liegt.
b) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" umfasst in jedem Fall das Zubehör
zum unbeweglichen Vermögen, das lebende
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, fiir die die
Vorschriften des Privatrechts iiber Grundstilcke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf
veränderliche oder feste Vergiltungen filr
die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen
und anderen Bodenschätzen.
c) Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht
als unbewegliches Vermögen.
3. Absatz 1 gilt filr Einkiinfte aus der
unmittelbaren N utzung, der Vermietung
oder Verpachtung sowie jeder anderen Art
der Nutzung unbeweglichen Vermögens.
4. Berechtigt das Eigentum an Aktien oder
anderen Gesellschaftsanteilen den Eigentiimer solcher Aktien oder Gesellschaftsanteile zur Nutzung unbeweglichen Vermögens der Gesellschaft, so dilrfen Einkiinfte aus der unmittelbaren Nutzung, der
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder
anderen Art des Gebrauchs solcher Nutzungsrechte in dem Vertragsstaat besteuert
werden, in dem das unbewegliche Vermögen liegt.
5. Die Absätze 1 und 3 gelten auch filr
Einkiinfte aus unbeweglichem V ermögen
eines Unternehmens und fiir Einkiinfte aus
unbeweglichem Vermögen, das der Ausiibung einer selbstständigen Arbeit dient.

7 artikla

Artikel 7

Liiketulo

Unternehmensgewinne

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 osas-

1. Gewinne eines Unternehmens eines
Vertragsstaats diirfen nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen iibt seine Tätigkeit im anderen V ertragsstaat durch .~ine dort gelegene
Betriebstätte aus. Ubt das Unternehmen
seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so
dilrfen die Gewinne des Unternehmens im
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4. Tuloa ei lueta kiinteään toimipaikkaan
kuuluvaksi pelkästään sen perusteella, että
kiinteä toimipaikka ostaa tavaroita yrityksen
lukuun.
5. Milloin liiketuloon sisältyy tuloa, jota
käsitellään erikseen tämän sopimuksen
muissa artikloissa, tämän artiklan määräykset eivät vaikuta sanottujen artiklojen määräyksiin.
6. Tässä artiklassa sanonta "tulo" sisältää
myös tulon, jonka osakas on saanut osallistumisestaan yhteenliittymään, ja Itävallan
osalta myös osallistumisestaan hiljaiseen
yhteenliittymään (stille Gesellschaft), joka
on muodostettu Itävallan lainsäädännön
mukaan.

anderen Staat besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.
2. Ubt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte
aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3
in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte
die Gewinne zugerechnet, die sie hättc
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder
ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder
ähnlichen Bedingungen als selbstständiges
Unternehmen ausgeiibt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen
Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig
gewesen wäre.
3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer
Betriebstätte werden die fiir diese Betriebstätte entstandenen Aufwendungen,
einschlieBlich der Geschäftsfiihrungs- und
allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgiiltig, ob sie in dem
Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder
anderswo entstanden sind.
4. Auf Grund des bloBen Einkaufs von
Giitern oder Waren fiir das Unternehmen
wird einer Betriebstätte kein Gewinn
zugerechnet.
5. Gehören zu den Gewinnen Einkiinfte,
die in anderen Artikeln dieses Ubereinkommens behandelt werden, so werden die
Bestimmungen jener Artikel durch die
Bestimmungen dieses Artikels nicht beriihrt.
6. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck "Gewinne" umfasst auch Gewinne eines Gesellschafters aus seiner Beteiligung_ an einer Personengesellschaft und
im Fall Osterreichs auch aus der Beteiligung
an einer stillen Gesellschaft des österreichischen Rechts.

8 artikla

Artikel8

Merenkulku ja ilmakuljetus

Seeschiff.fahrt und Luftfahrt

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva
yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan vain tässä valtiossa.

1. Gewinne eines Unternehmens eines
Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr diirfen nur in diesem
V ertragsstaat besteuert werden.
2. Absatz 1 gilt auch fiir Gewinne aus der

ta, 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.
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.

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

Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer intemationalen
Betriebsstelle.

9 artikla

Artikel9

Etuyhteydessä keskenään olevat yritykset

Verbundene Unternehmen

1. Milloin
a) sopimusvaltiossa oleva yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisessa sopimusvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka

1. Wenn
a) ein Untemehmen eines Vertragsstaats
unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital
eines Untemehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder
b) dieselben Personen unmittelbar oder
mittelbar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines
Untemehmens des anderen Vertragsstaats
beteiligt sind
und in diesen Fällen die beiden
Untemehmen in ihren kaufmännischen oder
finanziellen Beziehungen an vereinbarte
oder auferlegte Bedingungen gebunden sind,
die von denen abweichen, die unabhängige
Untemehmen
miteinander
vereinbaren
wiirden, so diirfen die Gewinne, die eines
der Untemehmen ohne diese Bedingungen
erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen
aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses
Untemehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden.
2. Werden in einem Vertragsstaat den
Gewinnen eines Unternehmens dieses
Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in
diesem Staat besteuert worden ist, und
handelt es sich bei den zugerechneten
Gewinnen nach Auffassung des erstgenannten Staates um solche, die das Unternehmen des erstgenannlen Staates erzielt
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die
gleichen gewesen wären, die unabhängige
Untemehmen
miteinander
vereinbaren
wiirden, so nimmt der andere Staat eine
entsprechende Änderung der dort von diesen
Gewinnen erhobenen Steu~r vor, wenn
dieser andere Staat die Ander.ung fiir

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
mukaisesti verottaa - tulon, josta toisessa
sopimusvaltiossa olevaa yritystä on verotettu tässä toisessa valtiossa, sekä siten mukaan
luettua tuloa ensiksi mainittu valtio väittää
tuloksi, joka olisi kertynyt tässä ensiksi
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.
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gerechtfertigt erachtet. Bei dieser Änderung
~jnd die i.ibrigen Bestimmungen dieses
Ubereinkommens zu beri.icksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen
Behörden der V ertragsstaaten einander
konsultieren.
10 artikla

Artikel 10

Osinko

Dividenden

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa
asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä
toisessa valtiossa.

1. Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige Person
zahlt, di.irfen im anderen Staat besteuert
werden.
2. Diese Dividenden di.irfen jedoch auch in
dem V ertragsstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig
ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert
werden; die Steuer darf aber 10 vom
Hundert des Bruttobetrags der Dividenden
nicht i.ibersteigen.
3. 1st der Empfänger der Dividenden eine
in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft, die unmittelbar i.iber mindestens 10
vom Hundert der Stimmrechte der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft verfi.igt,
di.irfen ungeachtet des Absatzes 2 diese
Dividenden in dem anderen Vertragsstaat
nicht besteuert werden.
4. 1st die die Dividenden zahlende
Gesellschaft in Finnland ansässig, gilt die
folgende Bestimmung dieses Absatzes an
Stelle der Absätze 2 und 3, solange eine in
Finnland ansässige nati.irliche Person in
Bezug auf Dividenden, die von einer in
Finnland ansässigen Gesellschaft gezahlt
werden, einen Anspruch auf Steuergutschrift
hat:
Dividenden, die eine in Finnland
ansässige Gesellschaft an eine in Österreich
ansässige Person zahlt, werden von der
finnischen Steuer auf Dividenden befreit.
5. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einki.infte
aus Aktien oder anderen Rechten
ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einki.infte, die
nach dem Recht des Staates, in dem die

2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon
maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia osingon kokonaismäärästä.
3. Jos osingon saajana on sopimusvaltiossa asuva yhtiö, joka välittömästi hallitsee
vähintään 10 prosenttia osingon maksavan
yhtiön äänimäärästä, osingosta ei saa, 2
kappaleen määräysten estämättä, verottaa
toisessa sopimusvaltiossa.
4. Milloin osingon maksava yhtiö asuu
Suomessa, sovelletaan seuraavaa tämän
kappaleen määräystä 2 ja 3 kappaleen määräysten asemesta niin kauan kuin Suomessa
asuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus
veronhyvitykseen Suomessa asuvan yhtiön
maksaman osingon osalta:

Osinko, jonka Suomessa asuva yhtiö maksaa Itävallassa asuvalle henkilölle, vapautetaan osingosta suoritettavasta Suomen verosta.
5. Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä
artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai
muista oikeuksista, jotka eivät ole saamisia
ja jotka oikeuttavat voitto-osuuteen, samoin
kuin muista yhtiöosuuksista saatua tuloa, jota sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa
voiton jakava yhtiö asuu, kohdellaan vero-
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tuksellisesti samalla tavoin kuin osakkeista
saatua tuloa.
6. Tämän artiklan I-4 kappaleen maaräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa
asuva osingon saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa
siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja osingon
maksamisen perusteena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan tai I4 artiklan
määräyksiä.
7. Jos sopimusvaltiossa asuva yhtiö saatuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen
valtio saa verottaa yhtiön maksamasta osingosta, paitsi siltä osin kuin osinko maksetaan tässä toisessa valtiossa asuvalle henkilölle tai siltä osin kuin osingon maksamisen
perusteena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy
tässä toisessa valtiossa olevaan kiinteään
toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan, 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.

ausschiittende Gesellschaft ansässig ist, den
Einkiinften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind.
6. Die Absätze I bis 4 sind nicht
anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen
Vertragsstaat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine
gewerbliche Tätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene
feste Einrichtung ausiibt und die Beteiligung, fiir die die Dividenden gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte
oder festen Einrichtung gehört. Jn diesem
Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel
I4 anzuwenden.
7. Bezieht eine in einem Vertragsstaat
ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkiinfte aus dem anderen Vertragsstaat, so
darf dieser andere Staat weder die von der
Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden
an eine im anderen Staat ansässige Person
gezahlt werden oder dass die Beteiligung,
fiir die die Dividenden gezahlt werden,
tatsächlich zu einer im anderen Staat
gelegenen Betriebstätte oder fcsten Einrichtung gehört, noch Gewinnc der Gesellschaft einer Steuer fiir nichtausgeschiittete
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die
gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschiitteten Gewinne ganz oder teilweise aus
im anderen Staat erzielten Gewinnen oder
Einkiinften bestehen.

II artikla

Artikel II

Korko

Zinsen

I. Korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta ja
maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, verotetaan vain tässä toisessa
valtiossa.

I. Zinsen, die aus einem Vcrtragsstaat
stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden,
diirfen nur im anderen Staat besteuert
werden.
2. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkiinfte aus
Forderungen jeder Art, auch wenn dic
Forderungen durch Pfandrechte an Grundstiicken gesichert oder mit einer Beteiligung
am Gewinn des Schuldners ausgestattct

2. Sanonnalla "korko" tarkoitetaan tässä
artiklassa tuloa, joka saadaan kaikenlaatuisista saamisista, riippumatta siitä, onko
ne turvattu kiinteistökiinnityksellä vai ei, ja
liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen
voitosta vai ei. Sanonnalla tarkoitetaan eri2092790
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tyisesti tuloa, joka saadaan valtion antamista
arvopapereista, ja tuloa, joka saadaan obligaatioista tai debentuureista, siihen luettuina
tällaisiin arvopapereihin, obligaatioihin tai
debentuureihin liittyvät agiomäärät ja voitot.
Maksun viivästymisen johdosta suoritettavia
sakkomaksuja ei tätä artiklaa sovellettaessa
pidetä korkona.
3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva koron saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, josta korko kertyy, liiketoimintaa siellä
olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja koron maksamisen perusteena oleva
saaminen tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan.
Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan tai
14 artiklan määräyksiä.
4. Koron katsotaan kertyvän sopimusvaltiosta, kun sen maksaa tämä valtio itse, sen
valtiollinen osa tai paikallisviranomainen
tahi tässä valtiossa asuva henkilö. Jos kuitenkin koron maksajana riippumatta siitä,
asuuko hän sopimusvaltiossa vai ei, on sopimusvaltiossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka, jonka yhteydessä koron maksamisen perusteena oleva velka on syntynyt, ja
korko rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa tai
kiinteää paikkaa, katsotaan koron kertyvän
siitä valtiosta, jossa kiinteä toimipaikka tai
kiinteä paikka on.

5. Jos koron määrä maksajan ja saajantai
heidän molempien ja muun henkilön välisen
erityisen suhteen vuoksi ylittää koron maksamisen perusteena olevaan saamiseen nähden määrän, josta maksaja ja saaja olisivat
sopineet, jollei tällaista suhdetta olisi, sovelletaan tämän artiklan määräyksiä vain viimeksi mainittuun määrään. Tässä tapauksessa verotetaan tämän määrän ylittävästä maksun osasta kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, ottaen huomioon tämän
sopimuksen muut määräykset.

sind, und insbesondere Einkiinfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen
einschlieBlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen.
Zuschläge fiir verspätete Zahlung gelten
nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels.
3. Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn
der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat, aus dem
die Zinsen stammen, eine gewerbliche
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit
durch eine dort gelegene feste Einrichtung
ausiibt und die Forderung, fiir die die Zinsen
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört.
In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.
4. Zinsen gelten dann als aus einem
Vertragsstaat
stammend,
wenn
der
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner
Gebietskörperschaften oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Zinsen, ohne Riicksicht
darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig
ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine
Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und
ist die Schuld, fiir die die Zinsen gezahlt
werden, fiir Zwecke der Betriebstätte oder
der festen Einrichtung eingegangen worden
und trägt die Betriebstätte oder die feste
Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen
als aus dem Staat stammend, in dem die
Betriebstätte oder die feste Einrichtung
liegt.
5. Bestehen zwischen dem Schuldner und
dem Empfänger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und iibersteigen deshalb die
Zinsen, gemessen an der zu Grunde
liegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Empfänger ohne diese
Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag
angewendet. In diesem Fall kann der
iibersteigende Betrag nach dem Recht eines
jeden Vertragsstaats und unter Beriicksichtigq_ng der anderen Bestimmungen
dieses Ubereinkommens besteuert werden.
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12 artikla

Artikel12

Rojalti

Lizenzgebiihren

1. Rojaltista, joka kertyy sopimusvaltiosta
ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

1. Lizenzgebiihren, die aus einem
Vertragsstaat stammen und an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige Person
gezahlt werden, diirfen im anderen Staat
besteuert werden.
2. Diese Lizenzgebiihren diirfen jedoch
auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie
stammen, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber 5
vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebiihren nicht iibersteigen.
3. Der in diesem Artikel verwendete
Ausdruck "Lizenzgebiihren" bedeutet Vergiitungen jeder Art, die fiir die Benutzung
oder fiir das Recht auf Benutzung von
Urheberrechten an literarischen, kiinstlerischen oder wissenschaftlichen Werken,
einschlieBlich kinematografischer Filme und
Filme oder Händer ftir Femseh- oder Rundfunksendungen, von Patenten, Marken,
Mustem oder Modellen, Plänen, geheimen
Formeln oder Verfahren oder fiir die
Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt
werden.
4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat
ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebiihren stammen,
eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene
feste Einrichtung ausiibt und die Rechte
oder Vermögenswerte, fiir die die Lizenzgebiihren gezahlt werden, tatsächlich zu
dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung
gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
5. Lizenzgebiihren gelten dann als aus
einem Vertragsstaat stammend, wenn der
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner
Gebietskörperschaften oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Lizenzgebiihren, ohne Riicksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste
Einrichtung und ist die Verpflichtung zur

2. Rojaltista voidaan kuitenkin verottaa
myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy, tämän valtion lainsäädännön mukaan,
mutta vero ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia rojaltin kokonaismäärästä.
3. Sanonnalla "rojalti" tarkoitetaan tässä
artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan
korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen (siihen luettuina elokuvafilmi sekä televisio- tai radiolähetyksessä
käytettävä filmi tai nauha) tekijänoikeuden
sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta tahi kokemusperäisestä teollis-,
kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva rojaltin saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, josta rojalti kertyy, liiketoimintaa
siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai
harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä
ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä
paikasta, ja rojaltin maksamisen perusteena
oleva oikeus tai omaisuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan
7 artiklan tai 14 artiklan määräyksiä.
5. Rojaltin katsotaan kertyvän sopimusvaltiosta, kun sen maksaa tämä valtio itse,
sen valtiollinen osa, paikallisviranomainen
tai tässä valtiossa asuva henkilö. Jos kuitenkin rojaltin maksajalla riippumatta siitä,
asuuko hän sopimusvaltiossa vai ei, on sopimusvaltiossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka, jonka yhteydessä rojaltin maksamisen perusteena oleva velvoite on syntynyt, ja rojalti rasittaa tätä kiinteää toimi-
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paikkaa tai kiinteää paikkaa, katsotaan rojaltin kertyvän siitä valtiosta, jossa kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka on.

6. Jos rojaltin määrä maksajan ja saajantai
heidän molempien ja muun henkilön välisen
erityisen suhteen vuoksi ylittää rojaltin maksamisen perusteena olevaan käyttöön, oikeuteen tai tietoon nähden määrän, josta maksaja ja saaja olisivat sopineet, jollei tällaista
suhdetta olisi, sovelletaan tämän artiklan
määräyksiä vain viimeksi mainittuun määrään. Tässä tapauksessa verotetaan tämän
määrän ylittävästä maksun osasta kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaan,
ottaen huomioon tämän sopimuksen muut
määräykset.

Zahlung der Lizenzgebuhren ffu Zwecke der
Betriebstätte oder der festen Einrichtung
eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die
Lizenzgebuhren, so gelten die Lizenzgebuhren als aus dem Staat stammend, in
dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt.
6. Bestehen zwischen dem Schuldner und
dem Empfänger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und iibersteigen deshalb die
Lizenzgebi.ihren, gemessen an der zu
Grunde liegenden Leistung, den Betrag, den
Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne
diese Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf den letzteren
Betrag angewendet. In diesem Fall kann der
i.ibersteigende Betrag nach dem Recht eines
jeden Vertragsstaats und unter Beri.icksichtig~.ng
der anderen Bestimmungen
dieses Ubereinkommens besteuert werden.

13 artikla

Artikel 13

Myyntivoitto

Gewinne aus der Veräusserung von
Vermögen

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

1. Gewinne, die eine in einem V ertragsstaat ansässige Person aus der VeräuBerung
unbeweglichen Vermögens im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2 bezieht, das im anderen
Vertragsstaat liegt, diirfen im anderen Staat
besteuert werden.
2. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der VeräuBerung
von Aktien oder anderen Gesellschaftsanteilen im Sinne des Artikels 6 Absatz 4
bezieht, diirfen in dem V ertragsstaat besteuert werden, in dem das unbewegliche
Vermögen der Gesellschaft liegt.
3. Gewinne aus der VeräuBerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, die einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person fi.ir die
Ausi.ibung einer selbstständigen Arbeit im
anderen Vertragsstaat zur V erfi.igung steht,
einschliel3lich derartiger Gewinne, die bei

2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva
henkilö saa 6 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun osakkeen tai muun yhtiöosuuden luovutuksesta, voidaan verottaa siinä sopimusvalti?ssa, jossa yhtiölle kuuluva kiinteä
omaisuus on.
3. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa
olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen kuuluvan irtaimen omaisuuden tai sopimusvaltiossa asuvan henkilön toisessa sopimusvaltiossa itsenäistä ammatinharjoittamista varten käytettävänä olevaan kiinteään
paikkaan kuuluvan irtaimen omaisuuden
luovutuksesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Sama koskee voittoa, joka saa-
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5. Voitosta, joka saadaan muun kuin tämän artiklan edellä olevissa kappaleissa tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa luovuttaja asuu.

der VeräuBerung einer solchen Betriebstätte
(allein oder mit dem iibrigen Untemehmen)
oder einer solchen festen Einrichtung erzielt
werden, diirfen im anderen Staat besteuert
werden.
4. Gewinne, die ein Untemehmen eines
Vertragsstaats aus der VeräuBerung von
Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im
intemationalen Verkehr betrieben werden,
und von beweglichem Vermögen, das dem
Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge
dient, bezieht, diirfen nur in diesem Staat
besteuert werden.
5. Gewinne aus der VeräuBerung des in
den vorstehenden Absätzen dieses Artikels
nicht genannten Vermögens diirfen nur in
dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem
der VeräuBerer ansässig ist.

14 artikla

Artikel14

Itsenäinen ammatinharjoittaminen

Selbstständige Arbeit

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

1. Einkiinfte, die eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person aus einem
freien Beruf oder aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit bezieht, diirfen nur in
diesem Staat besteuert werden, es sei denn,
dass der Person im anderen Vertragsstaat fiir
die Ausiibung ihrer Tätigkeit gewöhnlich
eine feste Einrichtung zur Verfiigung steht.
Steht ihr eine solche feste Einrichtung zur
Verfiigung, so diirfen die Einkiinfte im
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser festen Einrichtung
zugerechnet werden können.
2. Der Ausdruck "freier Beruf' umfasst
insbesondere die selbstständig ausgeiibte
wissenschaftliche,
literarische,
kiinstlerische, erzieherische oder unterrichtende
Tätigk~it sowie die selbstständige Tätigkeit
der Arzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen.

daan tällaisen kiinteän toimipaikan luovutuksesta (erillisenä tai koko yrityksen mukana) tai kiinteän paikan luovutuksesta.
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.

2. Sanonta "vapaa ammatti" käsittää erityisesti itsenäisen tieteellisen, kirjallisen ja
taiteellisen toiminnan, kasvatus- ja opetustoiminnan sekä sen itsenäisen toiminnan, jota lääkäri, asianajaja, insinööri, arkkitehti,
hammaslääkäri ja tilintarkastaja harjoittavat.
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15 artikla

Artikel15

Yksityinen palvelus

Unselbstständige Arbeit

1. Jollei 16, 18, 19 ja 20 artiklan maaräyksistä 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, voidaan työstä
saadusta hyvityksestä verottaa siellä.

1. Vorbehaltlich der Artike116, 18, 19 und
20 diirfen Gehälter, Löhne und ähnliche
Vergiitungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbstständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, die Arbeit
wird im anderen Vertragsstaat ausgeiibt.
Wird die Arbeit dort ausgeiibt, so diirfen die
dafiir bezogenen Vergiitungen im anderen
Staat besteuert werden.
2. Ungeachtet des Absatzes 1 diirfen Vergiitungen, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person fiir eine im anderen
Vertragsstaat ausgeiibte unselbstständige
Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn
a) der Empfänger sich im anderen Staat
insgesamt nicht länger als 183 Tage
während eines Zeitraumes von zwölf
Monaten aufhält und
b) die Vergiitungen von einem Arbeitgeber oder fiir einen Arbeitgeber gezahlt
werden, der nicht im anderen Staat ansässig
ist, und
c) die Vergiitungen nicht von einer
Betriebstätte oder einer festen Einrichtung
getragen werden, die der Arbeitgeber im
anderen Staat hat.
3. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels diirfen Vergiitungen fiir unse1bstständige Arbeit, die an
Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges,
das im intemationalen Verkehr von einer in
einem Vertragsstaat ansasstgen Person
betrieben wird, ausgeiibt wird, in diesem
Staat besteuert werden.

2. Tämän artik1an 1 kappaleen määräysten
estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa
sopimusvaltiossa tekemästään epäitsenäises~ä työstä, vain ensiksi mainitussa valtiossa,
JOS:
a) saaja oleskelee toisessa valtiossa yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä,
enintään 183 päivää kahdentoista kuukauden ajanjaksona, ja
b) hyvityksen maksaa työnantaja tai se
maksetaan työnantajan puolesta, joka ei asu
toisessa valtiossa, sekä
c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää toimipaikkaa tai kiinteää paikkaa, joka työnantajana on toisessa valtiossa.
3. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten estämättä voidaan hyvityksestä, joka
saadaan sopimusvaltiossa asuvan henkilön
kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä
laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työstä, verottaa tässä valtiossa.

16 artikla

Artike116

Johtokunnan jäsenen palkkio

Aufsichtsrats- und
Verwaltungsratsvergiitungen

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta
sellaisesta suorituksesta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa asuvan yhtiön johtokunnan tai

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergiitungen und ähnliche Zahlungen, die eine
in einem Vertragsstaat ansässige Person in
ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts-
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muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

oder Verwaltungsrats oder eines ähnlichen
Organs einer Gesellschaft bezieht, die im
anderen Vertragsstaat ansässig ist, diirfen irn
anderen Staat besteuert werden.

17 artikla

Artikel 17

Taiteilijat ja urheilijat

Kiinstler und Sportler

1. Tämän sopimuksen 7, 14 ja 15 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, 14 ja 15 artiklan määräysten estämättä, verottaa siinä sopimusvaltiossa,
jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa
toimintaansa.

1. Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15
diirfen Einkiinfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Kiinstler, wie
Biihnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkiinstler sowie Musiker, oder als Sportler
aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeiibten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden.
2. FlieBen Einkiinfte aus einer von einem
Kiinstler oder Sportler in dieser Eigenschaft
persönlich ausgeiibten Tätigkeit nicht dem
Kiinstler oder Sportler selbst, sondern einer
anderen Person zu, so diirfen diese Einkiinfte ungeachtet der Artikel 7, 14 uncl 15
in dem Vertragsstaat besteuert werden, in
dem der Kiinstler oder Sportler seine
Tätigkeit ausiibt.

18 artikla

Artikel 18

Eläke

Ruhegehälter

1. Jollei 19 artiklan 3 kappaleen maaräyksistä muuta johdu, verotetaan eläkkeestä
ja muusta samanluonteisesta hyvityksestä,
joka maksetaan sopimusvaltiossa asuvalle
henkilölle aikaisemman epäitsenäisen työn
perusteella, vain tässä valtiossa.
2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten
estämättä, ja jollei 19 artiklan 3 kappaleen
määräyksistä muuta johdu, verotetaan sopimusvaltion sosiaalivakuutusta koskevan
lainsäädännön mukaan maksetusta eläkkeestä ja muusta tämän lainsäädännön mukaan
tapahtuneesta suorituksesta vain tässä valtiossa.

1. Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 3
diirfen Ruhegehälter und ähnliche V ergiitungen, die einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person fiir friihere unselbstständige Arbeit gezahlt werden, nur in
diesem Staat besteuert werden.
2. Ungeachtet des Absatzes 1 und
vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 3
diirfen
Ruhegehälter
uncl
sonstige
Zahlungen, die auf Grund der Sozialversicherungsgesetzgebung eines Vertragsstaats gezahlt werden, nur in diesem Staat
besteuert werden.
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19 artikla

Artikel19

Julkinen palvelus

Öffentlicher Dienst

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

1. a) Vergiitungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder
einer seiner Gebietskörperschaften oder
Körperschaften öffentlichen Rechts an eine
natiirliche Person fiir die diesem Staat oder
der Gebietskörperschaft oder Körperschaft
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste
gezahlt werden, diirfen nur in diesem Staat
besteuert werden.
b) Diese Vergiitungen diirfen jedoch nur
im anderen V ertragsstaat besteuert werden,
wenn die Dienste in diesem Staat geleistet
werden und die natiirliche Person in diesem
Staat ansässig ist und
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist
oder
ii) nicht ausschlieBlich deshalb in diesem
Staat ansässig geworden ist, um die Dienste
zu leisten.
2. Absatz 1 gilt auch fiir Vergiitungen, die
den Mitgliedem der österreichischen
AuBenhandelsstelle in Finnland fiir die in
dieser Eigenschaft erbrachten Dienste
gezahlt werden.
3. a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften öffentlichen
Rechts oder aus einem von diesem Staat
oder der Gebietskörperschaft oder der
Körperschaft öffentlichen Rechts errichteten
Sondervermögen an eine natiirliche Person
fiir die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen
Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden,
diirfen nur in diesem Staat besteuert werden.
b) Diese Ruhegehälter diirfen jedoch nur
im anderen Vertragsstaat besteuert werden,
wenn die natiirliche Person in diesem Staat
ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses
Staates ist.
4. Auf V ergiitungen und Ruhegehälter fiir
Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit einer gewerblichen Tätigkeit eines
V ertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die
Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden.

b) Tällaisesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos
työ tehdään tässä valtiossa ja henkilö asuu
tässä valtiossa ja
1) henkilö on tämän valtion kansalainen;
tai
2) hänestä ei tullut tässä valtiossa asuvaa
ainoastaan tämän työn tekemiseksi.
2. Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan
myös hyvitykseen, jonka Itävallan Suomessa olevan kaupallisen edustuston jäsen on
saanut tässä ominaisuudessaan tehdystä
työstä.
3. a) Eläkkeestä, jonka sopimusvaltio, sen
valtiollinen osa, julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa, tai joka maksetaan niiden perustamista rahastoista, luonnolliselle
henkilölle työstä, joka on tehty tämän valtion, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai
paikallisviranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä valtiossa.

b) Tällaisesta eläkkeestä verotetaan kuitenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos
tämä henkilö asuu tässä valtiossa ja on tämän valtion kansalainen.
4. Tämän sopimuksen 15, 16 ja 18 artiklan
määräyksiä sovelletaan hyvitykseen ja eläkkeeseen, jotka maksetaan sopimusvaltion,
sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä.
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20 artikla

Artikel20

Opiskelijat

Studenten

1. Rahamääristä, jotka opiskelija tai liikealan, teollisuuden, maatalouden tai metsätalouden harjoittelija tai ammattioppilas, 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.

1. Zahlungen, die ein Student, kaufmännischer, technischer oder land- und
forstwirtschaftlicher Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschlieBiich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar
vor der Einreise in den erstgenannten Staat
ansässig war, fiir seinen Unterhalt, sein
Studium oder seine Ausbildung erhält,
dtirfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus
Quellen auBerhalb dieses Staates stammen.
2. Ein Student an einer Universität oder
einer anderen höheren Bildungsanstalt oder
ein kaufmännischer, technischer oder landund forstwirtschaftlicher Praktikant oder
Lehrling, der gegenwärtig oder unmittelbar
vor seiner Einreise in einen Vertragsstaat im
anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort
ansässig war und der sich im erstgenannten
Vertragsstaat während eines ununterbrochenen Zeitraums von nicht mehr als 183
Tagen aufhält, wird im erstgenannten Staat
in Bezug auf Einktinfte aus einer in diesem
Staat ausgetibten unselbstständigen Arbeit
nicht besteuert, wenn die unselbstständige
Arbeit im Zusammenhang mit seinen in
diesem Staat ausgetibten Studien oder seiner
dort ausgetibten Ausbildung steht und die
Vergtitungen ftir seinen Lebensunterhalt
notwendig sind.

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

21 artikla

Artikel21

Muu tulo

Andere Einkiinfte

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

1. Einkiinfte einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Persop, die in den vorstehenden
Artikeln dieses Ubereinkommens nicht behandelt wurden, diirfen ohne Riicksicht auf
ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert
werden.
2. Absatz 1 ist auf andere Einkiinfte als
solche aus unbeweglichem Vermögen im
Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä
ei sovelleta tuloon, lukuun ottamatta 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua kiinteästä
omaisuudesta saatua tuloa, jos sopimusval2092790
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tiossa asuva tulon saaja harjoittaa toisessa
sopimusvaltiossa liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa
tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta,
ja tulon maksamisen perusteena oleva oikeus tai omaisuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään
paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 7
artiklan tai 14 artiklan määräyksiä.

ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine
dort gelegene Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene
festc Einrichtung ausiibt und die Rechte
oder Vermögenswerte, fiir die die Einkiinfte
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören.
In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.

22 artikla

Artikel22

Varallisuus

Vermögen

1. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa asuvan henkilön omistamasta 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta ja toisessa
sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa
valtiossa.
2. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa asuvan henkilön omistamasta 6 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetusta osakkeesta
tai muusta yhtiöosuudesta, voidaan verottaa
siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiölle kuuluva kiinteä omaisuus on.
3. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta tai sopimusvaltiossa asuvan henkilön toisessa sopimusvaltiossa itsenäistä
ammatinharjoittamista varten käytettävänä
olevaan kiinteään paikkaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.
4. Varallisuudesta, joka koostuu sopimusvaltiossa asuvan henkilön kansainväliseen
liikenteeseen käyttämästä laivasta ja ilma-aluksesta sekä tällaisen laivan ja ilma-aluksen käyttämiseen liittyvästä irtaimesta omaisuudesta, verotetaan vain tässä
valtiossa.
5. Muunlaisesta sopimusvaltiossa asuvan
henkilön varallisuudesta verotetaan vain tässä valtiossa.

1. Unbewegliches Vermögen im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2, das einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person gehört und
im anderen Vertragsstaat liegt, darf im
anderen Staat besteuert werden.
2. Aktien oder andere Gesellschaftsanteile
im Sinne des Artikels 6 Absatz 4, die einer
in einem Vertragsstaat ansässigen Person
gehören, diirfen in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem das der Gesellschaft
gehörende unbewegliche Verrnögen liegt.
3. Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein
Untemehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer
festen Einrichtung gehört, die einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person fiir die
Ausiibung einer selbstständigen Arbeit im
anderen Vertragsstaat zur Verfiigung steht,
darf im anderen Staat besteuert werden.
4. Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im
intemationalen Verkehr durch eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person betrieben
werden, sowie bewegliches Verrnögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, diirfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden.
5. Alle anderen Vermögensteile einer in
einem Vertragsstaat ansässigen Person
diirfen nur in diesem Staat besteuert werden.
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23 artikla

Artikel23

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Vermeidung der Doppelbesteuerung

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

1. In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vennieden:
a) Bezieht eine in Osterreich ansässige
Person Einki.infte und di.irfen diese
Einki.infte nach diesem Ubereinkommen in
Finnland besteuert werden, so rechnet
Österreich vorbehaltlich der lit. b) auf die
vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in
Finnland gezahlten Steuer vom Einkommen
entspricht. Der anzurechnende Betrag darf
jedoch den Teil der vor der Anrechnung
ermittelten Steuer vom Einkommen nicht
i.ibersteigen, der auf die Einkiinfte, die in
Finnland besteuert werden di.irfen, entfällt.
b) Dividenden im Sinn des Artikels l 0
Abs. 3, die von einer in Finnland ansässigen
Gesellschaft gezahlt werden, sind, vorbehaltlich der entsprechenden.. Bestimmungen
des innerstaatlichen Rechts Osterreichs, aber
ungeachtet allfälliger nach diesem Recht
abweichender
Mindestbeteiligungserfordemisse, in Osterreich von der Besteuerung
ausgenommen. ..
c) Hat eine in Osteneich ansässige Person
Vermögeg und darf dieses Vermögen nach
diesem Ubereinkommen in Finnland besteuert werden, so nimmt Österreich, vorbehaltlich des Absatzes 3, dieses Vermögen
von der Besteuerung aus.
2. Vorbehaltlich der finnischen Gesetzgebung iiber die Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung (die die
nachstehenden allgemeinen Grundsätze
nicht beeinträchtigen darf) wird in Finnland
die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden:
a) Bezieht eine in Finnland ansässige
Person Einkiinfte oder hat sie Vermögen
und diirfen diese Einkiinfte oder dieses
Yermögen nach diesem Ubereinkommen in
Osterreich besteuert werden, so rechnet
Finnland, vorbehaltlich der lit.b),
i) auf die finnische Einkommensteuer
qieser Person den Betrag an, der d:~r in
Osteneich nach .. der Gesetzgebung Ostert:~ichs und in Ubereinstimmung mit dem
Ubereinkommen gezahlten Steuer vom
Einkommen entspricht und von den gleichen

b) Sopimuksen 10 artiklan 3 kappaleessa
tarkoitettu osinko, jonka Suomessa asuva
yhtiö maksaa, on, jollei Itävallan sisäisen
oikeuden vastaavista määräyksistä muuta
johdu, mutta tämän oikeuden mukaan mahdollisesti poikkeavien vähimmäisosakkuusvaatimusten estämättä, vapautettu verotuksesta Itävallassa.
c) Milloin Itävallassa asuva henkilö omistaa varallisuutta, josta tämän sopimuksen
määräysten mukaan voidaan verottaa Suomessa, Itävallan on, jollei 3 kappaleen määräyksistä muuta johdu, vapautettava tämä
varallisuus verosta.
2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka
koskee 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 tai hänellä on varallisuutta, josta tämän
sopimuksen määräysten mukaan voidaan
verottaa Itävallassa, Suomen on, jollei b)
kohdan määräyksistä muuta johdu:
1) vähennettävä tämän henkilön Suomen
tuloverosta Itävallan lainsäädännön mukaan
ja sopimuksen mukaisesti maksettua
Itävallan
tuloveroa
vastaava
maara,
laskettuna saman tulon perusteella kuin
minkä perusteella Suomen vero lasketaan;
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3. Jos sopimusvaltiossa asuvan henkilön
tulo tai varallisuus on sopimuksen määräysten mukaan vapautettu verosta siinä valtiossa, tämä valtio voi kuitenkin määrätessään
tämän henkilön muusta tulosta tai varallisuudesta suoritettavan veron määrää ottaa
lukuun sen tulon tai varallisuuden, joka on
vapautettu verosta.

Einkiinften berechnet worden ist, von denen
die finnische Steuer berechnet worden ist;
ii) auf die finnische Vermögensteuer
4ieser Person den Betrag an, der q~r in
Osterreich nach.. der Gesetzgebung Oster~~ichs und in Ubereinstimmung mit dem
Ubereinkommen gezahlten Steuer vom
Vermögen entspricht und von dem gleichen
Vermögen berechnet worden ist, von dem
die finnische Steuer berechnet worden ist.
b) Dividenden, die eine in Österreich
ansässige Gesellschaft an eine in Finnland
ansässige Gesellschaft zahlt, welche unmittelbar iiber mindestens 10 vom Hundert
der Stimmrechte der die Dividenden
zahlenden Gesellschaft verfiigt, werden von
der finnischen Besteuerung ausgenommen.
3. Einkiinfte oder Vermögen einer in
einem Vertrags.~taat ansässigen Person, die
nach dem Ubereinkommen von der
Besteuerung in diesem Staat auszunehmen
sind, diirfen gleichwohl in diesem Staat bei
der Festsetzung der Steuer fiir das iibrige
Einkommen oder Vermögen der Person
einbezogen werden.

24 artikla

Artikel24

Syrjintäkielto

Gleichbehandlung

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 olosuhteissa joutuu tai saattaa joutua. Tämän sopimuksen 1 artiklan
määräysten estämättä sovelletaan tätä määräystä myös henkilöön, joka ei asu sopimusvaltiossa tai molemmissa sopimusvaltioissa.

1. Staatsangehörige eines Vertragsstaats
diirfen im anderen Vertragsstaat keiner
Besteuerung oder damit zusammenhängenden
Verpflichtung
unterworfen
werden, die anders oder belastender ist als
die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter
gleichen Verhältnissen unterworfen sind
oder unterworfen werden können. Diese
Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1
auch fiir Personen, die in keinem
Vertragsstaat ansässig sind.
2. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die
ein Unternehmen eines Vertragsstaats im
anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen
Staat nicht ungiinstiger sein als die
Besteuerung von Unternehmen des anderen
Staates, die die gleiche Tätigkeit ausiiben.
Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen,
als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den

2) vähennettävä tämän henkilön Suomen
varallisuusverosta Itävallan lainsäädännön
mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua Itävallan varallisuusveroa vastaava määrä, laskettuna saman varallisuuden perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero
lasketaan.
b) Osinko, jonka Itävallassa asuva yhtiö
maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon
maksavan yhtiön äänimäärästä.

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 valtiossa olevaan samanlaista toimintaa harjoittavaan yritykseen. Tämän
määräyksen ei katsota velvoittavan sopi-
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musvaltiota 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, II artiklan 5
kappaleen tai I2 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.
Samoin on sopimusvaltiossa olevan yrityksen velka toisessa sopimusvaltiossa asuvalle
henkilölle vähennyskelpoinen tämän yrityksen verotettavaa varallisuutta määrättäessä
samoin ehdoin kuin velka ensiksi mainitussa
valtiossa asuvalle henkilölle.

im anderen Vertragsstaat ansässigen
Personen
Steuerfreibeträge,
-vergiinstigungen und -ermäBigungen auf Grund
des Personenstandes oder der Familienlasten
zu gewähren, die er seinen ansässigen
Personen gewährt.

5. Tämän sopimuksen 2 artiklan estämättä
sovelletaan tämän artiklan määräyksiä kaikeniaatoisiin veroihin.

3. Sofem nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel
1I Absatz 5 oder Artikel I2 Absatz 6
anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebiihren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an ei ne im
anderen Vertragsstaat ansässige Person
zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Untemehmens
unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen.
Dementsprechend sind Schulden, die ein
Untemehmen eines Vertragsstaats gegeniiber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen
wie Schulden gegeniiber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug
zuzulassen.
4. Untemehmen eines Vertragsstaats,
deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren
solchen Personen gehört oder ihrer
Kontralie unterliegt, diirfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder
damit zusammenhängenden Verpflichtung
unterworfen werden, die anders oder
belastender ist als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Untemehmen
des erstgenannten Staates unterworfen sind
oder unterworfen werden können.
5. Dieser Artikel gilt ungeachtet des
Artikels 2 fiir Steuem jeder Art und
Bezeichnung.

25 artikla

Artikel25

Keskinäinen sopimusmenettely

Verständigungsverfahren

I. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion
tai molempien sopimusvaltioiden toimenpi-

1. Ist eine Person der Auffassung, dass
MaBnahmen eines Vertragsstaats oder

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.

30

HE 141/2000 vp

teet 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 24 artiklan 1 kappaleen soveltaminen, jonka kansalainen hän
on, ilman että tämä vaikuttaa hänen oikeuteensa käyttää näiden valtioiden sisäisessä
oikeusjärjestyksessä olevia oikeussuojakeinoja. Asia on saatettava 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. Siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset pääsevät sopimukseen, sopimusvaltiot määräävät veroa ja palauttavat sitä tai myöntävät
veronhyvitystä tehdyn sopimuksen mukaisesti. 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 sopimukseen pääsemiseksi siinä
merkityksessä kuin tarkoitetaan edellä olevissa kappaleissa. Jos suullisten keskustelujen katsotaan helpottavan sopimukseen pääsemistä, voidaan tällaiset keskustelut käydä
toimikunnassa, johon kuuluu sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten

beider Vertragsstaaten fiir sie zu einer
Besteueq.mg fiihren oder fiihren werden, die
diesem Ubereinkommen nicht entspricht, so
kann sie unbeschadet der nach dem
innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in
dem sie ansässig ist, oder, sofem ihr Fall
von Artikel 24 Absatz 1 erfasst wird, der
zuständigen Behörde des Vertragsstaats
unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie
ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren
nach der ersten Mitteilung der MaBn~hme
unterbreitet werden, die zu einer dem Ubereinkommen nicht entsprechenden Besteuerung fiihrt.
2. Hält die zuständige Behörde die
Einwendung fiir begriindet und ist sie selbst
nicht in der Lage, eine befriedigende
Lösung herbeizufiihren, so wird sie sich bemiihen, den Fall durch Verständigung mit
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem
Ubereinkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Sofem sich die
zuständigen Behörden auf eine Verständigungsregelung einigen, erfolgt die Besteuerung und die Erstattung oder Anrechnung der Steuem durch die Vertragsstaaten gemäB dieser Verständigungsregelung. Die Verständigungsregelung ist
ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen
Rechts der Vertragsstaaten durchzufiihren.
3. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
werden
sich
bemiihen,
Schwierigkeiten oder Zweifel, die ..bei der
Auslegung oder Anwendung des Ubereinkommens entstehen, in gegenseitigem Einvemehmen zu beseitigen. Sie können auch
gemeinsam dariiber beraten, wie eine
Doppelbesteuerung iQ Fällen vermieden
werden kann, die im Ubereinkommen nicht
behandelt sind.
4. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeifiihrung einer
Einigung im Sinne der vorstehenden
Absätze unmittelbar miteinander verkehren.
Erscheint ein miindlicher Meinungsaustausch fiir die Herbeifiihrung der Einigung
zweckmäBig, so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer Kommission durchgefiihrt werden, die aus Vertretem der zu-
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ständigen Behörden der Vertragsstaaten
besteht.

edustajia.

26 artikla

Artikel26

Tietojen vaihtaminen

1nformationsaustausch

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän sopimuksen tai sopimusvaltioiden sopimuksen piiriin kuuluvia veroja koskevan
sisäisen lainsäädännön määräysten soveltamiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole sopimuksen
vastainen. Sopimuksen 1 artikla ei rajoita
tietojen vaihtamista. Sopimusvaltion vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina
samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen
lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja
niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät sopimuksen piiriin kuuluvia
veroja tai käsittelevät näitä veroja koskevia
syytteitä tai valituksia. Näiden henkilöiden
tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain
tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista
tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai
tuomioistuimen ratkaisuissa.

1. Die zuständigen Behörden der
Vertragsstaaten tauschen die Infofll}ationen
aus, die zur Durchfiihrung dieses Ubereinkommens oder des innerstaatlichen Rechts
qer Vertragsstaaten betreffend die unter das
Ubereinkommen fallenden Steuern erforderlich sind, soweit die diesem ~echt
entsprechende Besteuerung nicht dem Ubereinkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheim
zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und diirfen nur den Personen
oder Behörden (einschlieBlich der Gerichte
und der Verwaltungsbehörden) zugänglich
gemacht werden, die mit der Veranlagung
oder Erhebung, der Vollstreckung oder
Strafverfolgung oder mit der Entscheidung
von Rechtsmitteln hinsichtlich der unter das
Ubereinkommen fallenden Steuern befasst
sind. Diese Personen oder Behörden diirfen
die Informationen nur fiir diese Zwecke
verwenden. Sie diirfen die Informationen in
einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder
in einer Gerichtsentscheidung offen legen.
2. Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als
verpflichte er einen Vertragsstaat,
a) VerwaltungsmaBnahmen durchzufiihren, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen
Vertragsstaats abweichen;
b) Informationen zu erteilen, die nach den
Gesetzen oder im iiblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;
c) Informationen zu erteilen, die ein
Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren
preisgeben wiirden oder deren Erteilung
dem Ordre public widerspräche.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen 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 säännönmukaisessa hallintomenettelyssä ei voida hankkia;
c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat
liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen
ja ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka
tietoja, joiden ilmaiseminen olisi vastoin
yleistä järjestystä (ordre public ).
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27 artikla

Artikel27

Diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston jäsenet

Mitglieder diplomatischer Missionen und
konsularischer Vertretungen

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

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

28 artikla

Artikel28

Sopimuksen soveltaminen

Durchfiihrung

Tämän sopimuksen ei katsota estävän
kumpaakaan sopimusvaltiota soveltamasta
sisäisen lainsäädäntönsä mukaista veron lähteellä pidättämistä koskevaa järjestelmää.
Jos kuitenkin sopimuksen mukaan myönnetään vapautus verosta tai veroa alennetaan,
palautetaan sopimuksessa määrättyjen rajoitusten ylittävä pidätetyn veron määrä hakemuksesta kysymyksessä olevaan huojennukseen oikeutetulle verovelvolliselle.

Dieses Öbereinkommen ist nicht so
auszulegen, als hindere es die V ertragsstaaten, ihre im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Abzugsteuersysteme w.eiterhin
anzuwenden. Sieht jedoch das Ubereinkommen in Bezug auf diese Besteuerung
eine Befreiung oder Ermä13igung vor, so
werden die iiber diese iibereinkommensgemäBe Begrenzung hinaus eingehobenen
Steuem iiber Ersuchen des berechtigten
Steuerpflichtigen riickerstattet.

29 artikla

Artikel29

Voimaantulo

I nkrafttreten

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

1. Die V ertragsstaaten teilen einander auf
diplomatischem Weg mit, dass die gesetzlichen V erfahrensschritte zum Inkrafttreten
dieses Öbereinkommens erfiillt wurden. Das
Öbereinkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats in Kraft, der dem Monat
folgt, in dem die letzte der oben genannten
Mitteilungen erfolgt ist, und seine Bestimmungen finden in beiden Vertragsstaaten Anwendung:
a) in Bezug auf Steuern, die an der Quelle
einbehalten werden, auf Einkiinfte, die am
oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres
bezogen werden, das jenem unmittelbar

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta,
tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona sopimus tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä
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päivänä tai sen jälkeen;
b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta,
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona
sopimus tulee voimaan, lähinnä seuraavan
kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen aikaviita verovuosilta.
2. Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Wienissä 8 päivänä lokakuuta 1963 allekirjoitettua sopimusta, sellaisena kuin se on muutettuna
Wienissä 21 päivänä syyskuuta 1970 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, (jäljempänä "vuoden
1963 sopimus") lakataan soveltamasta veroihin, joihin tätä sopimusta 1 kappaleen
määräysten mukaan sovelletaan. Vuoden
1963 sopimus lakkaa olemasta voimassa sinä viimeisenä ajankohtana, jona sitä tämän
kappaleen edellä olevan määräyksen mukaan sovelletaan.
3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten
estämättä sovelletaan kuuden vuoden aikana
siitä ajankohdasta, jona vuoden 1963 sopimus lakkaa olemasta voimassa 2 kappaleen
määräysten mukaan, seuraavia määräyksiä
19 artiklan 1 kappaleen määräysten asemesta:
"Palkasta, palkkiosta ja muusta samanluonteisesta hyvityksestä, jotka sopimusvaltio tai sen alueellinen yhdyskunta, Suomessa
myös seurakunta, taikka muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö välittömästi tai
sitä varten perustetuista rahastoista suorittaa
luonnolliselle henkilölle virkatehtävien tai
työsuoritusten perusteella, verotetaan vain
tässä valtiossa."

folgt, in dem dieses Öbereinkommen m
Kraft tritt;
b) in Bezug auf andere Steuern vom
Einkommen und Steuern vom Vermögen fiir
Steuern aller Steuerjahre, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen,
<J.as jenem unmittelbar folgt, in dem dieses
Ubereinkommen in Kraft tritt.
2. Das am 8. Oktober 1963 in Wien
unterzeichnete Abkommen zwischen der
Republik Finnland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen in der
Fassung des am 21. ~eptember 1970 in
Wien unterzeichneten Anderungsprotokolls
(im Folgenden "das 1963-Abkommen" genannt) findet nicht mehr ~nwendung auf
Steuern, auf die sich dieses Ubereinkommen
gemäB Absatz 1 bezieht. Das 1963-Abkommen verliert am letzten Tag, an dem es
nach den vorstehenden Bestimmungen
dieses Absatzes anzuwenden ist, seine
Wirksamkeit.
3. Ungeachtet des Absatzes 2 finden
während eines Zeitraums von sechs Jahren
ab dem Zeitpunkt, in dem das 1963-Abkommen gemäB Absatz 2 seine Wirksamkeit
verliert, folgende Bestimmungen an Stelle
von Artikel 19 Absatz 1 Anwendung:
"Gehälter, Löhne und andere ähnliche
Vergötungen, die von einem Vertragsstaat
oder einer seiner Gebietskörperschaften, in
Finnland auch der Kirchengemeinden, oder
einer anderen juristischen Person des
öffentlichen Rechts unmittelbar oder aus
einem von ihnen hieför errichteten Sondervermögen an eine natörliche Person för
Dienst- oder Arbeitsleistungen gezahlt
werden, werden nur in diesem Staat
besteuert."

30 artikla

Artikel30

Päättyminen

Kiindigung

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopimusvaltio sen irtisanoo. Kumpikin sopimusvaltio voi viiden vuoden ku-

Dieses Öbereinkommen bleibt in Kraft,
solange es nicht von einem Vertragsstaat
geköndigt wird. Jeder Vertragsstaat kann es

2092790
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luttua siitä päivästä, jona sopimus tulee
voimaan, irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen viimeistään kunkin kalenterivuoden kesäkuun kolmantenakymmenentenä
päivänä. Tässä tapauksessa sopimuksen soveltaminen lakkaa molemmissa sopimusvaltioissa:
a) lähteellä pidätettävien verojen osalta,
tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona irtisanomisilmoitus tehdään, lähinnä seuraavan
kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen;
b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta,
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona
irtisanomisilmoitus tehdään, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen aikaviita verovuosilta.

am oder vor dem 30. Juni eines jeden
Kalenderjahres nach Ablauf von fiinf Jahren
nach seinem Inkrafttreten schriftlich auf
diplomatischem ..Weg kiindigen. In diesem
Fall findet das Ubereinkommen nicht mehr
Anwendung
a) in Bezug auf Steuern, die an der Quelle
einbehalten werden, auf Einkiinfte, die am
oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres
bezogen werden, das jenem unmittelbar
folgt, in dem die Kiindigung stattgefunden
hat;
b) in Bezug auf andere Steuern vom
Einkommen und Steuern vom Vermögen fiir
Steuern aller Steuerjahre, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen,
das jenem unmittelbar folgt, in dem die
Kiindigung stattgefunden hat.
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Tämän vakuudeksi ovat molempien sopimusvaltioiden täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu
gehörig Bevollmächtigten dieses Ubereinkommen unterzeichnet.

Tehty Wienissä 26 päivänä heinäkuuta
2000 kahtena suomen- ja saksankielisenä
kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä
todistusvoimaiset.

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

Suomen tasavallan puolesta:

Fiir die Republik Finnland:

Hillel Skumik

Hillel Skumik

Itävallan tasavallan puolesta:

Fiir die Republik Österreich:

G. Deiss

G. Deiss

