
Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 17
(1989-90)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Danmark ,  Finland,
Island ,  Norge og Sverige til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til
skatter av arv og gaver,  undertegnet i Helsingfors den 12.  september 1989.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 6.  oktober 1989,
godkjent  i statsråd  samme dag.

1. INNLEDNING
Den 12. september 1989 ble det i Helsing-

fors undertegnet en overenskomst til unngå-
else av dobbeltbeskatning med hensyn til
skatter av arv og gaver mellom de fem nordi-
ske land. Den nye avtalen vil avløse flere bi-
laterale arveavgiftsavtaler mellom de nordi-
ske land. For Norges del gjelder dette avtalen
med Sverige av 17. desember 1949, avtalen
med Finland av 29. mars 1954 og avtalen med
Danmark av 23. mai 1956.

Bakgrunnen for at arbeidet med avtalen
ble igangsatt var at en ønsket en felles nor-
disk avtale også på dette felt, og at en ville
gi den nye avtalen moderne form og innhold.
Også ønsket om å innbefatte gaveavgift i av-
talen var en medvirkende årsak til igangset-
telsen av arbeidet. Norge kan for sin del ileg-
ge arveavgift på gaver når mottakeren er ar-
ving i henhold til arvelovgivningen eller er
tilgodesett i gavegivers testament.

Samtykke til undertegning ble gitt ved
kongelig resolusjon av 8. september 1989.
Overenskomsten ble på Norges vegne under-
tegnet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti,
Finansdepartementet.

De kontraherende stater skal meddele det
finske utenriksministeriet når overenskoms-
ten er godkjent, og overenskomsten trer i
kraft den trettiende dag etter den dag da
samtlige godkjennelser er meddelt. Overens-
komsten får virkning med hensyn til arv,
når det gjelder dødsfall som inntrer den
sekstiende dag etter ikrafttredelsen eller
senere. For gaver får overenskomsten virk-
ning på gaveskatteplikt som inntrer den
sekstiende dag etter ikrafttredelsen eller
senere.

2. GENERELLE BEMERKNINGER
Avtalen følger i store trekk det mønster

som er utarbeidet av Organisasjonen for øko-
nomisk samarbeid og utvikling (OECD) for
arve- og gaveavgiftsavtaler i 1982. En har
imidlertid tatt inn særskilte bestemmelser
om subsidiær beskatningsrett i avtalen. Også
på enkelte andre punkter avviker avtaleut-
kastet fra det nevnte OECD-mønster. Dette
har dels sin bakgrunn i at avtalen er multila-
teral, dels i de enkelte lands interne rett.

Avtalen skal inngås på norsk, dansk, finsk,
islandsk og svensk. Den svenske tekst er ut-
formet i en svensk og en finsk versjon. Samt-
lige tekster har lik gyldighet. Den norske
tekst følger som vedlegg til proposisjonen.

3. BEMERKNINGER TIL DE ENKELTE
ARTIKLER I OVERENSKOMSTEN

Artikkel 1  angir avtalens virkeområde.
Den får anvendelse ved arv når avdøde ved
dødsfallet var bosatt i en av de kontraheren-
de stater. For gaver får avtalen anvendelse
når gavegiver er bosatt i en av de kontrahe-
rende stater på det tidspunkt da skatteplik-
ten utløses.

Artikkel 2 fastslår hvilke skatter  og avgifter
avtalen får anvendelse på. Den får anvendelse
på skatter av arv og gaver som utskrives av en
av de kontraherende stater. Punktene 2 og 3
angir nærmere hva som menes med henholds-
vis skatter på arv og skatter på gaver. Punkt
4 redegjør for de skatter som for tiden utskri-
ves i de respektive land, og som vil omfattes
av avtalen. For Norges del omfatter den gave-
og arveavgift gitt i medhold av lov om avgift
på arv og visse gaver av 19. juni 1964 nr 14.
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Artikkel  3 definerer forskjellige ord og ut-
trykk som forekommer i avtalen. Når det gjel-
der definisjonen av «kontraherende stat' i
punkt 1 bokstav a) bemerkes at begrepet ikke
omfatter de respektive lands kontinentalsok-
ler.

Artikkel 4  definerer uttrykket  «person  bo-
satt  i en kontraherende  stat». Med dette ut-
trykket menes enhver person etter hvem arv
eller gave i henhold til lovgivningen i en kon-
traherende stat er skattepliktig der på grunn-
lag av domisil, bopel o.l. eller på grunnlag av
personens statsborgerskap. Punkt 2 innehol-
der nærmere regler om hvilken stat som skal
anses som bopelstat når en person etter punkt
1 anses for bosatt i mer enn en stat. Punkt 3
regulerer det tilfellet der en person er stats-
borger i en stat, men ikke i en annen stat, og
samtidig anses som bosatt i begge stater på
annet grunnlag enn statsborgerskap. I et slikt
tilfelle skal han regnes som bosatt i den stat
der han er statsborger med mindre han har
bodd 5 år eller mer i den annen stat i løpet av
de siste 7 årene.

Artikkel 5 regulerer beskatningen av fast
eiendom  som er gjenstand for arv eller gave.
I overensstemmelse med OECD-mønsteret
kan slik fast eiendom som er gjenstand for
arv eller gave beskattes i den stat hvor den
faste eiendom ligger.

I punkt 4 er fastsatt en særregel vedrørende
overføringer Ved arv eller gave av aksjer eller
andre andeler i et selskap hvis hovedsaklige
formål er å eie fast eiendom. Også her er rege-
len at aksjene/andelene kan skattlegges i den
stat hvor eiendommen ligger.

I artikkel  6 omhandles beskatning av for-
muesgoder med tilknytning til et fast drifts-
sted eller et  fast sted.  Dersom formuesgoder
med tilknytning til et  fast driftssted  blir gjen-
stand for arv eller gave, kan de etter punktene
1 og 2 - og overensstemmende med OECD-
mønsteret beskattes i den stat hvor det faste
driftssted er beliggende. I punktene 3 - 6 er det
gitt nærmere definisjoner av hva som anses
som «fast driftssted», og i punkt 7 er definert
hva som ikke omfattes av uttrykket «fast
driftssted». Formuesgoder med tilknytning til
et fast  sted,  og som blir gjenstand for arv eller
gave, kan etter punktene 8 og 9 beskattes i den
stat hvor det faste sted er beliggende. Punkt
10 angir definisjonen av et fast sted.

Artikkel  7 omhandler  andre formuesgoder
det vil si formuesgoder som ikke er nevnt i de
to foregående artikler. Slike formuesgoder
skal, uansett hvor de befinner seg, bare kunne
beskattes i den stat der avdøde eller gavegiver
var bosatt.

I artikkel 8 har en tatt inn en regel om  subsi-
diær beskatningsrett.  Denne bestemmelsen

omhandler de tilfeller hvor et formuesgode på
grunn av de øvrige artikler i overenskomsten,
blir helt fritatt for skattlegging. Slikt fritak
kan f.eks. skyldes at den kontraherende stat
hvor en fast eiendom, et fast driftssted eller et
fast sted er beliggende, ikke kan utnytte sin
beskatningsrett etter artiklene 5 - 6 på grunn
av manglende intern hjemmel, samtidig som
den stat hvor avdøde eller gavegiver var bo-
satt, har fraskrevet seg beskatningsretten ved
å anvende fordelingsmetoden for å unngå dob-
beltbeskatning. I relasjon til andre formues-
goder kan fritaket skyldes at den stat hvor av-
døde eller gavegiver var bosatt, mangler in-
tern hjemmel til å utnytte sin beskatningsrett
etter artikkel 7 samtidig som de andre stater
i henhold til samme artikler har fraskrevet
seg sin beskatningsrett.

Punkt 1 angir de nærmere vilkår for når en
stat som etter avtalen i utgangspunktet har
fraskrevet seg sin beskatningsrett, likevel
skal gis rett til å skattlegge. Vilkårene går ut
på at årsaken til at en stat ikke kan utnytte
sin beskatningsrett etter artikkel 5 - 7, må
skyldes manglende hjemmel i dens interne
lovgivning enten om skattepliktens territoria-
le avgrensning eller om skatteplikt på grunn
av personlig tilknytning. Hvis et av disse vil-
kår foreligger, men det viser seg at mer enn en
av de øvrige stater har intern hjemmel til
skattlegging, angir punkt 2 den nærmere prio-
riteringsrekkefølge med hensyn til hvilken av
disse som har rett til å beskatte.

Artikkel  9 omhandler  verdsettelse og fra-
drag.  Punkt 1 fastslår at avgiftsgrunnlaget
skal vurderes av hver stat i henhold til dens
interne lovgivning. Tilsvarende skal hver stat
ved beregningen av skatten innrømme bunn-
fradrag i henhold til sin interne lovgivning.
Punkt 2 presiserer at ved en stats fastsettelse
av avgiftsgrunnlaget, skal også inntekter og
utgifter vedrørende det enkelte formuesgode
medregnes i overensstemmelse med statens
interne lovgivning.

Artikkel  10 omhandler  fremgangsmåten ved
unngåelse av dobbeltbeskatning.  Norge og Is-
land anvender det såkalte fordelingssystemet.
Dette systemet innebærer at de formuesgoder
som en annen stat (enn den hvor avdøde eller
gavegiver var bosatt) har rett til å skattlegge
i henhold til avtalen, skal unntas fra beskat-
ning i den stat hvor avdøde eller gavegiver var
bosatt. En har imidlertid tatt inn ett såkalt
progresjonsforbehold. Dette innebærer at en
stat hvor avdøde eller gavegiver var bosatt,
kan ta i betraktning de unntatte formues-
goder ved beregningen av den skatt som skal
betales av vedkommende persons øvrige arv
eller gave.

Danmark, Finland og Sverige anvender det
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såkalte godskrivelsessystemet når skatt i hen-
hold til statens lovgivning og i samsvar med
avtalens bestemmelser skal svares både til
den stat hvor avdøde eller gavegiver var bo-
satt. Dobbeltbeskatning unngås ved at den
stat hvor avdøde eller gavegiver var bosatt
innrømmer som fradrag i den skatt som be-
regnes, et beløp som svarer til den skatt som
vedkommende person har betalt i den annen
stat i anledning samme overføring av samme
formuesgode. Fradraget er imidlertid begren-
set til den del av skatten i den stat hvor avdø-
de eller gavegiver var bosatt, som svares av
det formuesgode for hvilket fradrag gis.

Artiklene 11 - 14  inneholder enkelte særlige
bestemmelser om ikke-diskriminering (artik-
kel 11), fremgangsmåten ved inngåelse av
gjensidige  altaler (artikkel 12),  medlemmer
av diplomatiske stasjoner eller  konsulat (ar-
tikkel 13) og  territorial utvidelse  (artikkel 14).

Artikkel  15 og 16 inneholder sluttbestem-
melsene.  Etter artikkel 15 trer overenskoms-
ten i kraft den trettiende dag etter den dag da
samtlige kontraherende stater har meddelt
det finske utenriksministerium at overens-

Vi OLAV, Norges Konge,

komsten er godkjent. Den vil deretter få virk-
ning når det gjelder arveskatt, med hensyn til
dødsfall som inntreffer den sekstiende dag et-
ter den dag da overenskomsten trer i kraft el-
ler senere. Når det gjelder gaver får overens-
komsten anvendelse med hensyn til gaveskat-
teplikt som oppstår den sekstiende dag etter
den dag da overenskomsten trer i kraft eller
senere.

De bilaterale arveavgiftsavtaler mellom de
kontraherende stater opphører å ha virkning
på det tidspunkt avtalen trer i kraft.

Artikkel 16 omhandler oppsigelse og opp-
hør av overenskomsten.

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt utkast til proposisjon til
Stortinget om samtykke til å sette i kraft en
overenskomst mellom Danmark, Finland, Is-
land, Norge og Sverige til unngåelse av dob-
beltbeskatning med hensyn til skatter av arv
og gaver.

gjør vitterlig:

Stortinget blir innbudt til å fatte vedtak om samtykke til at Norge setter i kraft en overens-
komst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til unngåelse av dobbeltbeskatning
med hensyn til skatter av arv og gaver undertegnet i Helsingfors den 12. september 1989.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved i avtrykk.
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Vedlegg

Overenskomst mellom
Danmark ,  Finland, Island ,  Norge og Sverige

til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn
til skatter av arv og gaver.

Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som
ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning
med hensyn til skatter av arv og gaver er blitt enige om følgende:

Artikkel l

ARV OG GAVER  SOM OVERENSKOMSTEN OMFATTER

Denne overenskomst får anvendelse på
a) arv, når avdøde ved dødsfallet var bosatt i en eller flere av de kon-

traherende stater;
b) gaver mellom fysiske personer, når giveren på tidspunktet for

skattepliktens inntreden var bosatt i en eller flere av de kontrahe-
rende stater.

Artikkel 2

DE SKATTER SOM OVERENSKOMSTEN  OMFATTER

1. Denne overenskomst får anvendelse på skatter av arv og gaver
som utskrives for regning av en kontraherende stat, uten hensyn
til på hvilken måte de oppkreves.

2. Som skatter av arv anses alle skatter som utskrives på arv samt
andre overføringer av formuesgoder inter vivos eller mortis causa
og som ved en persons død utskrives på overføring av formues-
goder i henhold til en kontraherende stats lovgivning.

3. Som skatter på gaver anses alle skatter som utskrives ved over-
føring  av formuesgoder inter vivos i den utstrekning de ikke er
omfattet av punkt 2, men bare i den utstrekning slik overføring
skjer vederlagsfritt, eller mot vederlag som er mindre enn fullt
vederlag.

4. De skatter som for tiden utskrives og som kommer inn under over-
enskomsten er:
a) i Danmark: arveavgift og gaveavgift samt inntektsskatt på

gavers verdi;
b) i Finland: arveskatt og gaveskatt samt kommunalskatt i den

utstrekning denne utskrives på formuesgoder som mottas ved
arv, som bidrag eller godtgjørelse som omhandles i kap. 8 i
arveloven, på grunn av testamente eller som gaver;

c) i Island: arveskatt og inntektsskatt på gavers verdi;
d) i Norge: arveavgift og gaveavgift;
e) i Sverige: arveskatt og gaveskatt.

5. Overenskomsten skal også få anvendelse på alle skatter av samme
eller vesentlig lignende art, som etter tidspunktet for underteg-
ningen av denne overenskomst blir utskrevet i tillegg til eller i ste-
det for de gjeldende skatter. De kompetente myndigheter i de kon-
traherende stater skal underrette hverandre om vesentlige endrin-
ger som er foretatt i de respektive staters skattelovgivning.

6. Overenskomsten får ikke i noen av de kontraherende stater anven-
delse på særskilte skatter av lotteri- og veddemålsgevinster,
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dokumentavgift (stempel-avgift) eller gebyr i forbindelse med be-
handling av dødsboer («skifteavgifter»). Den får heller ikke anven-
delse på inntektsskatt som utskrives på fortjeneste som i henhold
til en kontraherende stats lovgivning oppstår i forbindelse med
overføringer eller på skatter og avgifter, som utskrives på grunn
av en tidligere fradragsrett ved inntektsfastsettelsen.

Artikkel 3

ALMINNELIGE DEFINISJONER

1. Når ikke annet fremgår av sammenhengen, har følgende uttrykk
i overenskomsten denne betydning:
a) «kontraherende stat» betyr Danmark, Finland, Island, Norge

og Sverige
«Danmark» omfatter ikke Færøyene og Grønland; «Finland»
omfatter ikke landområdet Aland for så vidt angår den finske
kommunalskatten ; «Norge» omfatter ikke Svalbard (herunder
Bjørnøya), Jan Mayen og de norske områder («biland») utenfor
Europa;

b) «arv» betyr alle formuesgoder som ved overføring er undergitt
en slik skatt på arv som er omfattet av denne overenskomst;

c) «gave» betyr alle formuesgoder som ved overføring er undergitt
en slik skatt på gave som er omfattet av denne overenskomst;

d) «statsborger» betyr enhver fysisk person som er borger av en
kontraherende stat og juridisk person eller annen sammenslut-
ning som erverver sin status som sådan i henhold til gjeldende
lovgivning i en kontraherende stat;

e) «kompetent myndighet» betyr:
1) i Danmark: skatteministeren;
2) i Finland: finansministeriet;
3) i Island: finansministeren når det gjelder gave og sosial-

ministeren når det gjelder arv;
4) i Norge: finans- og tolldepartementet;
5) i Sverige: finansministeren;
eller den myndighet i enhver av disse stater, som har fullmakt
til å behandle spørsmål vedrørende overenskomsten.

2. Ved en kontraherende stats anvendelse av overenskomsten skal
ethvert uttrykk som ikke er definert i den, når ikke annet fremgår
av sammenhengen, ha den betydning som følger av lovgivningen
i vedkommende stat med hensyn til de skatter som overenskoms-
ten får anvendelse på.

174.4 i1
Artikkel 4

SKAZTEMESSIG BOPEL

1. I denne overenskomst betyr uttrykket «person bosatt i en kontra-
herende stat» enhver person etter hvem arv eller gave i henhold til
lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av
domisil, bopel, eller ethvert annet lignende kriterium eller på
grunnlag av dennes statsborgerskap. Uttrykket omfatter imidler-
tid ikke en person hvis skatteplikt til denne stat er begrenset til
formuesgoder som befinner seg der.

2. Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i
flere kontraherende stater, skal hans status avgjøres etter følgende
regler:
a) han skal anses for bosatt i den stat hvor han disponerer fast

bolig. Hvis han disponerer fast bolig i flere stater, skal han
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ansees for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige
og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

b) hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sen-
trum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast
bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor
han har vanlig opphold;

c) hvis han har vanlig opphold i flere stater eller ikke i noen av
dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han er statsbor-
ger;

d) hvis han er statsborger av flere stater eller ikke av noen av
dem, skal de kompetente myndigheter i de berørte kontrahe-
rende stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

3. Hvis en fysisk person
a) er statsborger i en kontraherende stat uten å være det i en an-

nen kontraherende stat; og
b) ifølge punkt 1 er bosatt i begge disse stater på annet grunnlag

enn statsborgerskap; samt
c) ifølge punkt 1, har vært bosatt i den stat hvor han ikke er stats-

borger tilsammen mindre enn 5 år (herunder medregnet peri-
oder av kortvarig fravær) i løpet av de siste 7 år, skal han, uan-
sett punkt 2, anses for å være bosatt i den stat hvor han er stats-
borger.

Artikkel 5

FAST EIENDOM

1. Fast eiendom som overføres som arv etter en person som ved døds-
fallet var bosatt i en kontraherende stat, og som er beliggende i
en annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2. Fast eiendom som overføres som gave fra en person som ved skat-
tepliktens inntreden er bosatt i en kontraherende stat, og som er
beliggende i en annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne
annen stat.

3. a) Uttrykket «fast eiendom» skal, når ikke noe annet fremgår av
bestemmelsen i underpunkt b), ha den betydning som det har
etter lovgivningen i den kontraherende stat hvor eiendommen
ligger.

b) Uttrykket «fast eiendom» omfatter imidlertid alltid tilbehør
til fast eiendom, besetning og redskaper som benyttes i land-
og skogbruk, bygninger, rettigheter som er undergitt privatret-
tens regler om fast eiendom, bruksrett til fast eiendom og rett
til varierende eller faste ytelser som vederlag for utnyttelse av
eller retten til å utnytte mineralforekomster, kilder eller andre
naturforekomster.

4. Overføringer ved arv eller gave av aksjer eller andre andeler i et
selskap, hvis hovedsaklige formål er å eie fast eiendom, kan skatt-
legges i den kontraherende stat hvor selskapets faste eiendom er
beliggende.

5. Bestemmelsene i punktene 1 - 4 får også anvendelse på fast eien-
dom som tilhører et foretagende og på fast eiendom som benyttes
under utøvelse av selvstendige personlige tjenester (fritt yrke).

Artikkel 6

FORMUE SOM ER KNYTTET  TIL ET FAST
DRIFTSSTED ELLER ET FAST STED

1. Et foretagendes formuesgoder som overføres som arv etter en per-
son som ved dødsfallet var bosatt i en kontraherende stat, og
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som er en del av et fast driftssted beliggende i en annen kontrahe-
rende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2. Et foretagendes formuesgoder som overføres som gave etter en
person som ved skattepliktens inntreden er bosatt i en kontrahe-
rende stat, og som er en del av et fast driftssted beliggende i en
annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

3. Uttrykket «fast driftssted» betyr i denne overenskomst et fast for-
retningssted gjennom hvilket et foretagendes virksomhet helt
eller delvis blir utøvet.

4. Uttrykket «fast driftssted» omfatter særlig:
a) et sted hvor foretagendet har sin ledelse;
b) en filial;
e) et kontor;
d) en fabrikk;

,e) et verksted, og
f) et bergverk, en olje- eller gasskilde, et stenbrudd eller ethvert

annet sted hvor naturforekomster utvinnes.
5. Et bygnings-, anleggs-, installasjons- eller monteringsprosjekt,

eller virksomhet som består av planlegging, overvåkning, rådgiv-
ning eller annen hjelpende personalinnsats i forbindelse med slikt
prosjekt utgjør et fast driftssted, men bare dersom prosjektet eller
virksomheten varer mer enn tolv måneder i en kontraherende
stat.

6. Ved beregning av den tid som omhandles i punkt 5 anses virksom-
het, som utøves av et foretagende som har interessefelleskap med
et annet foretagende, for utøvet av det foretagende som det har
interessefelleskap med, hvis virksomheten i vesentlig grad er av
samme art som den virksomhet som det sistnevnte foretagende ut-
øver og begge foretagenders virksomhet gjelder samme prosjekt.

Foretagender anses for å ha interessefelleskap hvis det ene fore-
tagendet direkte eller indirekte deltar i ledelsen eller kontrollen
av det andre foretagendet eller eier en vesentlig del av dette foreta-
gendes kapital, eller hvis samme personer direkte eller indirekte
deltar i ledelsen eller kontrollen av begge foretagender eller eier
en vesentlig del av disse foretagenders kapital.

7. Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel, skal ut-
trykket «fast driftssted» ikke anses å omfatte
a) bruk av innretninger utelukkende til lagring, utstilling eller

utlevering av varer som tilhører foretagendet;
b) opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretagendet ute-

lukkende for lagring, utstilling eller utlevering;
e) opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretagendet ute-

lukkende for bearbeidelse ved et annet foretagende;
d) opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for

innkjøp av varer eller til innsamling av opplysninger for foreta-
gendet;

e) opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for å
drive annen virksomhet som for foretagendet er av forbereden-
de art eller har karakter av en hjelpevirksomhet;

f) opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for en
kombinasjon av aktiviteter som nevnt i underpunktene a) - e),
forutsatt at resultatet av det faste forretningssteds samlede
virksomhet som skriver seg fra denne kombinasjon, er av for-
beredende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet.

8. Formuesgoder som overføres som arv fra en person som ved døds=
fallet var bosatt i en kontraherende stat og som hører til et fast
sted som er beliggende i en annen stat, kan skattlegges i denne
annen stat.

9. Formuesgoder som overføres som gave fra en person som ved tids-
punktet for skattepliktens inntreden var bosatt i en kontrahe-
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rende stat og som hører til et fast sted som er beliggende i en
annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

10. «Fast sted» betyr et sted som regelmessig står til rådighet for
utøvelse av fritt yrke eller annet selvstendig arbeid av lignende
karakter.

11. Uansett punktene 1 - 10 omfattes fast eiendom av artikkel 5.

Artikkel 7

ANNEN FORMUE

1. Formuesgode som ikke er omhandlet i artiklene 5 og 6, og som
overføres som arv etter en person som ved dødsfallet var bosatt
i en kontraherende stat skal, uansett hvor det befinner  seg, bare
kunne skattlegges i denne stat.

2. Formuesgode som ikke er omhandlet i artiklene  5 og 6 og som
overføres som gave fra en person som ved skattepliktens inntreden
er bosatt i en kontraherende stat skal, uansett hvor det befinner
seg, bare kunne skattlegges i denne stat.

Artikkel 8

SUBSIDIÆR BESKATNINGSRETT

1. Dersom en kontraherende stat ikke kan utnytte sin rett til å skatt-
legge etter artiklene 5 - 7, og dette medfører at et  formuesgode
ikke kan skattlegges i noen av de kontraherende stater, kan en an-
nen kontraherende stat skattlegge, såfremt den manglende utnyt-
telse av beskatningsretten skyldes;
a) at den førstnevnte stat ikke har hjemmel til å skattlegge på

grunn av sin interne lovgivning om skattepliktens territoriale
avgrensning; eller skyldes

b) at den førstnevnte stat ikke har hjemmel til å skattlegge på
grunn av sin interne lovgivning om skatteplikt på grunn av per-
sonlig tilknytning.

2. Hvis flere stater kan skattlegge under henvisning til punkt 1, gjel-
der følgende med hensyn til hvilken av disse som har rett til å
skattlegge:
a) Den kontraherende stat hvor avdøde eller gavegiver var bosatt

har rett til å skattlegge.
b) Dersom den kontraherende stat hvor avdøde eller gavegiver var

bosatt ikke kan utnytte sin rett til å skattlegge, har den stat
hvor mottaker var bosatt rett til å skattlegge.

e) Dersom det på grunnlag av reglene i underpunktene a) og b)
ikke kan avgjøres hvilken kontraherende stat som kan skattleg-
ge, skal de kompetente myndigheter i de berørte kontraherende
stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

Artikkel 9

VERDSETTELSE OG FRADRAG

1. Ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget for skatten (avgifts-
grunnlaget) skal hver kontraherende stat vurdere formuesgodene
i henhold til sin interne lovgivning. På samme måte innrømmer
hver kontraherende stat fradrag i henhold til sin interne lovgiv-
ning.

2. Ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget for skatten (avgifts-
grunnlaget), skal hver stat i henhold til sin interne lovgivning
medregne inntekter og utgifter vedrørende de enkelte formues-
goder, herunder beløp som trer i stedet for disse.
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Artikkel 10

METODE TIL  UNNGÅELSE AV
DOBBELTBESKATNING

1. Dersom avdøde eller gavegiver var bosatt i Danmark, Finland
eller Sverige, unngås dobbeltbeskatning på følgende måte:
a) Den kontraherende stat hvor avdøde var bosatt ved dødsfallet,

skal i den arveskatt som beregnes i henhold til dens lovgivning,
innrømme fradrag for beløp (herunder tidligere eller senere be-
regnede beløp) som er betalt i en annen kontraherende stat i an-
ledning samme overføring av samme formuesgode fra samme
person, og som i henhold til bestemmelsene i denne overens-
komst kan skattlegges i denne annen stat.

b) Den kontraherende stat hvor giveren var bosatt, skal i den
gaveskatt som beregnes i henhold til dens lovgivning,  innrøm-
me fradrag for beløp (herunder tidligere eller senere beregnede
beløp) som er betalt i en annen kontraherende stat i anledning
samme overføring av samme formuesgode mellom samme per-
soner, og som i henhold til bestemmelsene i denne overens-
komst kan skattlegges i denne annen stat.

c) Fradragsbeløpet i henhold til underpunkt a) og b) skal imidler-
tid ikke overstige den del av skatten i den førstnevnte kontrahe-
rende stat, beregnet før slikt fradrag er gitt, som svares av det
formuesgode for hvilket fradrag skal gis.

d) Ved anvendelse av punktene a) og b ) ansees  en ektefelles overta-
gelse av felles bo uten skifte (fellesbo som overtas uskiftet) som
en selvstendig overføring.

2. Hvis avdøde eller gavegiver var bosatt i Island eller Norge unngås
dobbeltbeskatning på følgende måte:
a) Den kontraherende stat hvor avdøde var bosatt ved dødsfallet,

skal frita ethvert formuesgode for arveskatt som i anledning av
overføring av samme formuesgode fra samme person og i hen-
hold til bestemmelsene i denne overenskomst, kan skattlegges
i en annen kontraherende stat.

b) Den kontraherende stat hvor giveren var bosatt, skal frita et-
hvert formuesgode for gaveskatt som i anledning av overføring
av samme formuesgode mellom samme personer, og i henhold
til bestemmelsene i denne overenskomst, kan skattlegges i en
annen kontraherende stat.

c) En kontraherende stat kan alltid ved beregning av skatt av et
hvert annet formuesgode i denne stat, medta i beskatnings-
grunnlaget de formuesgoder som er fritatt i denne stat.

3. Når det gjelder de formuesgoder for hvilke det gis fradrag i hen-
hold til punkt 1 eller som unntas fra skattlegging i henhold til
punkt 2, skal hver stat ved fastsettelsen av beskatningsgrunnlaget,
i henhold til reglene i sin interne lovgivning, medregne inntekter
og utgifter vedrørende de enkelte formuesgoder herunder beløp
som trer i stedet for disse formuesgoder.

Artikkel 11

IKKE-DISKRIMINERING

1. Statsborger av en kontraherende stat skal, uansett hvor han er
bosatt, ikke i en annen kontraherende stat være undergitt noen be-
skatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerle-
des eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammen-
hengende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt statsborgere
i den pinnen stat under de samme forhold.

2. Statsløse personer som er bosatt i en kontraherende stat skal
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ikke i noen av de kontraherende stater bli undergitt noen beskat-
ning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes
eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammenhen-
gende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt statsborgere i an-
gjeldende stat under de samme forhold.

3. Uansett bestemmelsene i artikkel 2 skal bestemmelsene i nærvæ-
rende artikkel få anvendelse på skatter av enhver art og beteg-
nelse.

Artikkel 12

FREMGANGSMÅTEN VED INNGÅELSE AV
GJENSIDIGE AVTALER

1. Når en person mener at tiltak som er truffet i en eller flere av de
kontraherende stater i forhold til ham medfører eller vil medføre
en beskatning som avviker fra bestemmelsene i denne overens-
komst, kan han legge sin sak frem for den kompetente myndighet
i den kontraherende stat hvor han er bosatt, eller hvis saken faller
inn under artikkel 11 punkt 1, i den kontraherende stat hvor han
er statsborger. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til
å anvende de rettsmidler som finnes i de kontraherende staters
interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra den dag da
han mottok den første underretning om tiltak som medfører
beskatning i strid med bestemmelsene i overenskomsten.

2. Dersom den kompetente myndighet finner at innvendingen synes
begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende
løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med
den kompetente myndighet i vedkommende annen kontraherende
stat som berøres av spørsmålet, med sikte på å unngå beskatning
som ikke er overensstemmende med overenskomsten. Dersom den
stat hvis kompetente myndighet vedkommende person har lagt
saken frem for ikke selv berøres av spørsmålet, skal denne kompe-
tente myndighet overlate saken til den kompetente myndighet i en
av de stater som berøres av spørsmålet.

3. Dersom vanskeligheter eller tvil oppstår mellom kontraherende
stater vedrørende fortolkningen eller anvendelsen av overens-
komsten, skal de kompetente myndigheter i disse stater forhandle
for å søke spørsmålet løst ved særskilt avtale. De kompetente
myndigheter i de kontraherende stater kan også forhandle for å
unngå dobbeltbeskatning i tilfelle som ikke omfattes av overens-
komsten, eller for ved særskilt avtale å løse spørsmål som uten å
være regulert i overenskomsten, kan oppstå på grunn av ulikhet
i vedkommende staters prinsipper for så vidt angår de skatter som
er omhandlet i artikkel 2.

Innen avgjørelse treffes i spørsmål som omhandlet i foregående
ledd, skal resultatet av forhandlingene som der omhandlet snarest
meddeles de kompetente myndigheter i de øvrige kontraherende
stater. Finner den kompetente myndighet i en kontraherende stat
at forhandlinger bør finne sted mellom de kompetente myndighe-
ter i samtlige kontraherende stater, skal, på begjæring fra den
kompetente myndighet i den førstnevnte kontraherende stat, slike
forhandlinger finne sted snarest mulig.

ti

Artikkel 13

MEDLEMMER AV DIPLOMATISKE STASJONER
ELLER KONSULAT

Bestemmelsene i denne overenskomst skal ikke berøre de skatte-
messige privilegier som tilkommer medlemmer av diplomatiske
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stasjoner eller konsulat i henhold til folkerettens  alminnelige regler
eller bestemmelser i særlige avtaler.

Artikkel 14

TERRITORIAL UTVIDELSE

1. Denne overenskomst kan utvides enten i sin helhet eller med de
nødvendige endringer til å omfatte de områder som i henhold til
bestemmelsene i artikkel 3 punkt 1 a) er unntatt fra overens-
komstens anvendelsesområde, under forutsetning av at det der
utskrives skatter av samme eller vesentlig samme art som over-
enskomsten gjelder. Enhver slik utvidelse skal ha virkning fra den
dag og være gjenstand for slike endringer og vilkår, herunder
bestemmelser om oppsigelse, som måtte bli særskilt avtalt mel-
lom de kontraherende stater ved noter som blir å utveksle på
diplomatisk vei.

2. Dersom overenskomsten opphører å gjelde i henhold til artikkel
16 skal den hvis ikke noe annet blir avtalt mellom de kontraheren-
de stater, også opphøre å ha virkning for områder som den er blitt
utvidet til å omfatte etter bestemmelsene i denne artikkel.

Artikkel 15

IKRAFTTREDELSE

1. Denne overenskomst trer i kraft den trettiende dag etter den dag
da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske utenriks-
ministeriet at overenskomsten er godkjent. Det finske utenriks-
ministeriet underretter de øvrige kontraherende stater om motta-
kelsen av disse meddelelser og om tidspunktet for overens-
komstens ikrafttredelse.

2. Etter overenskomstens ikrafttredelse får dens bestemmelser an-
vendelse:
a) for så vidt angår arveskatt (arveavgift) vedrørende dødsfall

som inntreffer den sekstiende dag etter den dag da overens-
komsten trer i kraft eller senere;

b) for så vidt angår gaveskatt, på gaveskatteplikt som i en av de
kontraherende stater inntrer den sekstiende dag etter den dag
da overenskomsten trer i kraft eller senere.

3. Nedennevnte avtaler skal ikke lenger anvendes for såvidt angår
arv og gaver som nærværende overenskomst får anvendelse på i
samsvar med punkt 2:

Avtale av 17. desember 1949 mellom Kongeriket Norge og Kon-
geriket Sverige for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt
angår skatter av arvemidler;

Avtale av 31. mars 1950 mellom Republikken Finland og Konge-
riket Sverige for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt angår
skatter av arvemidler;

Avtale av 27. oktober 1953 mellom Kongeriket Danmark og Kon-
geriket Sverige for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt
angår skatter av arvemidler med senere endringer;

Avtale av 29. mars 1954 mellom Republikken Finland og Konge-
riket Norge for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt angår
skatter av arvemidler;

Avtale av 18. juli 1955 mellom Kongeriket Danmark og Repu-
blikken Finland for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt
angår skatter av arvemidler med senere endringer;

Avtale av 23. mai 1956 mellom Kongeriket Danmark og Konge-
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riket Norge for å forebygge dobbeltbeskatning for så vidt angår
skatter av arvemidler.

Disse avtaler skal opphøre å gjelde ved det siste tidspunkt da
nærværende overenskomst i henhold til foregående bestemmelser
i dette punkt får anvendelse.

4. I tillegg skal den til ethvert tidspunkt gjeldende overenskomst
mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning med
hensyn til skatter av inntekt og formue ikke få anvendelse for så
vidt angår inntektsskatt på gaver som nærværende overenskomst
får anvendelse på i henhold til punkt 2.

Artikkel 16

OPPHØR

En kontraherende stat kan senest den 30. juni i et kalenderår som
begynner etter utløpet av et tidsrom på fem år etter dagen for over-
enskomstens ikrafttredelse, si opp overenskomsten ved å gi skriftlig
meddelelse om dette til det finske utenriksministeriet, som underret-
ter de øvrige kontraherende stater om mottakelsen av slik meddelel-
se og om dens innhold. Er oppsigelsesfristen overholdt, opphører
overenskomsten å gjelde i forholdet mellom den stat som har frem-
satt oppsigelsen og de øvrige kontraherende stater:
a) for så vidt angår arveskatt, vedrørende dødsfall som inntreffer

den sekstiende dag etter den dato da det finske utenriks-
ministeriet mottok meddelelsen om oppsigelsen eller senere;

b) for så vidt angår gaveskatt, på gaveskatteplikt som inntrer i en
av de kontraherende stater den sekstiende dag etter den dato da
det finske utenriksministeriet mottok meddelelse om oppsigelsen,
eller senere.

Originaleksemplaret av denne overenskomst deponeres i det finske
utenriksministeriet, som tilstiler de øvrige kontraherende stater be-
kreftede kopier av denne.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede etter behørig
fullmakt, undertegnet denne overenskomsten.

Utferdiget i Helsingfors den 12. september 1989 i ett eksemplar på
henholdsvis dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet det på
svensk utferdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, slik at
samtlige tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket Danmarks
Regjering

Mogens  Rasmussen

For Kongeriket Norges
Regjering

Per Olav Gjesti

For Republikken Finlands
Regjering

Rainer Soderholm

For Kongeriket Sveriges
Regjering

Kerstin  Bostrom

For Republikken Islands
Regjering

Ragnar Hall


