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Hallituksen esitys Eduskunnalle Kreikan kanssa tulo- ja 
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi
seksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Kreikan kanssa tulo- ja varallisuus
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tammikuussa 1980 tehdyn 'sopi
muksen. 

Sopimus pääasiallisesti rakentuu Taloudelli
sen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
Iaatimalie mallisopimukselle. Sopimus sisältää 
määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään 
oikeus verottaa eri tuloja ja varallisuuslajeja, 
kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti 
luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädän
töön perustuvaa verottamisoikeuttaan, jotta 
kansainvälinen kaksinkertainen verotus välte
tään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa 
syrjintäkieltoa ja verotustietojen vaihtoa koske
via määräyksiä. 

Sopimus tulee voimaan 30 pa1van kuluttua 
siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallituk
set ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä 
valtiosäännössään sopimuksen voimaantulotie 
asetetut edellytykset. Voimaantulon jälkeen so
pimuksen määräyksiä sovelletaan lähdeveron 
osalta tuloon, joka saadaan sopimuksen voi
maantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuo
den tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, sekä 
muiden tuloverojen ja varallisuusveron osalta 
veroihin, jotka määrätään sopimuksen voimaan
tulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen aikaviita 
verovuosilta. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien mää
räysten hyväksymisestä. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
v a 1 m i s t e 1 u. 

1.1. Nykyinen tilanne. 

Suomen ja Kreikan välillä ei ole tällä het
kellä voimassa tulo- ja varallisuusveroja kos
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehtyä sopimusta ( verosopimus) . Sen tekemi7 
nen on tarpeen kaksinkertaisen verotuksen 
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valtioiden välisille suhteille aiheuttamien hait
tojen poistamiseksi. 

1.2. Asian valmistelu. 

Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 
Ateenassa toukokuussa 1979. Neuvotteluja jat
kettiin Helsingissä syyskuussa 1979, jolloin 
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parafoitiin englannin kielellä laadittu sopimus
luonnos. 

Verosopimusneuvottelukunta on antanut lau
suntonsa sopimusluonnoksesta. 

Sopimus allekirjoitettiin Ateenassa 21 päi
vänä tammikuuta 1980. 

Sopimus pääasiallisesti noudattaa Taloudelli
sen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
laatimaa mallia kahdenkeskisiksi verosopimuk
siksi. Poikkeamat tästä mallista ovat vähäiset. 

Sekä Suomi että Kreikka soveltavat veron
hyvitysmenetelmää päämenetelmänä kaksinker
taisen verotuksen poistamiseksi. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t 
v a i k u t u k s e t. 

Sopimuksen tarkoituksesta johtuu, että so
pimusvaltio ja muut sopimuksessa tarkoitettu
jen verojen saajat eivät käytä verottamisoikeut
taan sopimuksessa määrätyissä tapauksissa. So
pimusmääräysten soveltaminen merkitsee Suo
men osalta tällöin, että valtio ja kunnat sekä 
evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat luopuvat osasta ve
rotulojaan, jotta kansainvälinen kaksinkertainen 
verotus vältettäisiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. S o p i m u k s e n s i s ä 1 t ö. 

1 artikla. Tässä artiklassa määritetään ne 
henkilöt, joihin sopimusta sovelletaan. Artikla 
on OECD:n mallisopimuksen mukainen. 

2 artikla. Verot, joihin sopimusta sovelle
taan, määritellään ja mainitaan tässä artiklassa. 

3-5 artikla. Näissä artikloissa määritellään 
eräät sopimuksessa esiintyvät sanonnat. Eräin 
poikkeamin artiklat ovat OECD:n mallisopi
muksen mukaisia. Sanonta "kiinteä toimipaik
ka" poikkeaa OECD:n mallisopimuksesta siinä, 
että rakennus- tai asennustyön suorittamispaik
kaa pidetään kiinteänä toimipaikkana jo kun 
työ on kestänyt kuusi kuukautta ( 5 artiklan 
2 kappaleen g kohta), kun tämä ajanjakso 
mallisopimuksen mukaan on 12 kuukautta. 
Suomen ja muiden teollistuneiden maiden väli
sissä verosopimuksissa tämä aika on miltei 
poikkeuksetta myös 12 kuukautta. 

6 artikla. Kiinteästä omaisuudesta saatua tu
loa voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, 
jossa omaisuus on. Asunto-osakeyhtiön osak
keen tai muun kiinteistöyhteisön osuuden pe
rusteella hallitun huoneiston vuokralleannosta 
saatu tulo rinnastetaan artiklassa kiinteistöstä 
saatuun tuloon. Tällaista vuokratuloa voidaan 
niin ollen verottaa Suomessa. 

7 artikla. Tämän artiklan mukaan sopimus
valtiossa olevan yrityksen saamasta liiketulosta 
voidaan verottaa toisessa sopimusvaltiossa vain, 
jos yritys harjoittaa toimintaansa viimeksi mai
nitussa valtiossa olevasta kiinteästä toimipai
kasta. Kiinteän toimipaikan käsite määritellään 
sopimuksen 5 artiklassa. 

8 artikla. Tämä artikla sisältää meri- ja 
ilmakuljetuksesta saadun tulon osalta poikkeuk
sia 7 artiklan määräyksiin. Tällaisesta tulosta 
verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa 
yrityksen tosiasiallinen liikkeenjohto on, kun 
on kysymyksessä ilma-aluksen käyttäminen kan
sainväliseen liikenteeseen. Tulosta, joka saa
daan aluksen käyttämisestä edellä mainittuun 
liikenteeseen verotetaan siinä valtiossa, joka 
on antanut alukselle laiva-asiakirjat. 

9 artikla. Etuyhteydessä keskenään olevien 
yritysten saamaa tuloa saadaan tämän artiklan 
mukaan oikaista, jos perusteetonta voitonsiir
toa voidaan näyttää. Suomessa tällä määräyk
sellä on merkitystä verotuslain 73 §:n 1 mo
mentin ( 260/65 ) soveltamisen kannalta. 

10 artikla. Osingosta voidaan verottaa siinä 
sopimusvaltiossa, jossa osingon saaja asuu ( 1 
kappale). Jos kuitenkin osingon saajana on 
suomalainen yhtiö, osinko on Suomessa vapau
tettu verosta samassa laajuudessa kuin suoma
laiselta yhtiöltä saatu osinko on vapautettu 
verosta Suomen verolainsäädännön mukaan 
( 23 artiklan 1 kappaleen b kohta). Viittaus 
Suomen verolainsäädäntöön tarkoittaa tällä het
kellä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
6 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2 ja 3 mo
menttia ( 821/78). Osingosta voidaan artiklan 
2 kappaleen mukaan verottaa myös siinä sopi
musvaltiossa, jossa osingon maksavan yhtiön 
kotipaikka on ( lähdevaltio). Tällöin vero on 
4 7 prosenttia osingon kokonaismäärästä, jos 
lähdevaltio on Kreikka, ja 13 prosenttia, jos 
lähdevaltio on Suomi. Tavallisuudesta poik
keavat prosenttimäärät perustuvat Kreikan si-
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sa1seen verojärjestelmään, jonka mukaan osin
koihin ei kohdistu kaksinkertaista verotusta. 
Syntynyt kaksinkertainen verotus poistetaan ve
ronhyvityksellä 23 artiklan 1 kappaleen a koh
dan määräysten mukaisesti. 

11 artikla. Korosta voidaan verottaa siinä 
sopimusvaltiossa, jossa koron saaja asuu ( 1 
kappale). Korosta voidaan 2 kappaleen mukaan 
kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, 
josta se kertyy (lähdevaltio). Tällöin vero läh
devaltiossa saa olla enintään 10 prosenttia 
koron kokonaismäärästä, jollei 4 kappaleen 
määräyksiä ole sovellettava. Syntynyt kaksin
kertainen verotus poistetaan veronhyvityksellä 
23 artiklan 1 kappaleen a kohdan määräysten 
mukaisesti. Suomelle lähdevaltion verottamis
oikeutta koskevilla määräyksillä ei ole juuri 
mitään käytännön merkitystä jo siitä syystä, 
että luonnollisen henkilön, joka ei asu Suo
messa, ja ulkomaisen yhteisön on tulo- ja va
rallisuusverolain ( 1043/74) 5 §:n 1 momentin 
2 kohdan mukaan vain eräissä harvinaisissa ja 
vähämerkityksellisissä tapauksissa suoritettava 
Suomessa veroa täältä saadusta korosta. 

12 artikla. Rojaltista voidaan verottaa siinä 
sopimusvaltiossa, jossa rojaltin saaja asuu ( 1 
kappale). OECD:n mallisopimuksesta poiketen 
voidaan 2 kappaleen mukaan kuitenkin niin 
sanotusta teollisesta rojaltista verottaa myös 
siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy (lähde
valtio). Tällöin vero lähdevaltiossa saa olla 
enintään 10 prosenttia rojaltin kokonaismää
rästä, jollei 4 kappaleen määräyksiä ole sovel
lettava. Sopimussääntely vastaa muutoin sitä 
käytäntöä, jota Suomi pyrkii noudattamaan 
neuvotellessaan verosopimuksista, paitsi että 
Suomen omaksuman periaatteellisen kannan 
mukaan vero olisi rajoitettava 5 prosenttiin. 
Korkeampi verokanta lähdevaltiossa on siten 
nähtävä Suomen puolelta tehtynä myönnytyk
senä. Rojaltia, joka maksetaan kiinteän omai
suuden käyttöoikeudesta sekä kaivoksen tai 
muiden luonnonvarojen hyväksikäytöstä vero
tetaan 6 artiklan mukaan. Syntynyt kaksinker
tainen verotus poistetaan veronhyvityksellä 
23 artiklan 1 kappaleen a kohdan määräysten 
mukaisesti. 

13 artikla. Myyntivoiton verottaminen sään
nellään tassa artiklassa. Määräykset ovat 
asunto-osakeyhtiön osaketta ja muun kiinteistö
yhteisön osuuden luovutuksesta saatua voittoa 
koskevin lisäyksin OECD:n mallisopimuksen 
mukaiset. 

14 artikla. yap~~s:~ ammatista saatua tuloa 
verotetaan vam suna sopimusvaltiossa, jossa 
tulon saaja asuu, jollei hänellä ole ammattinsa 
harjoittamista varten toisessa sopimusvaltiossa 
kiinteää paikkaa, esimerkiksi vastaanotto- tai 
toimistohuoneistoa. Viimeksi mainitussa tapauk
sessa voidaan kiinteään paikkaan kuuluvasta 
tulosta verottaa siinä valtiossa, jossa tämä kiin
teä paikka on. 

15-17 artikla. Näihin artikloihin sisältyvät 
epäitsenäistä henkilökohtaista työtä ( 15 artik
la), johtajanpalkkioita ( 16 artikla) sekä taitei
lijoita ja urheilijoita ( 17 artikla) koskevat 
määräykset ovat eräin täsmennyksin OECD:n 
mallisopimuksen ja Suomen verosopimuksissaan 
noudattaman käytännön mukaiset. 

18 artikla. Yksityiseen palvelukseen perustu
vaa eläkettä verotetaan 1 kappaleessa olevan 
pääsäännön mukaan vain saajan kotivaltiossa. 
Artiklan 2 kappaleen mukaan verotetaan kui
tenkin sopimusvaltion sosiaaliturvaa koskevan 
lainsäädännön nojalla maksettuja eläkkeitä ja 
muita etuuksia vain tässä valtiossa. Tämä poik
keusmääräys merkitsee, että esimerkiksi TEL
työeläkettä, joka maksetaan Kreikassa asuvalle 
saajalle, verotetaan vain Suomessa. Tämä sopi
mussääntely vastaa sitä käytäntöä, jota Suomi 
pyrkii noudattamaan verosopimuksissaan. 

19 artikla. Julkisesta palveluksesta saatua 
tuloa verotetaan 1 kappaleessa olevan pääsään
nön mukaan vain siinä sopimusvaltiossa, josta 
maksu tapahtuu. Vastaava pääsääntö on 2 kap
paleen mukaan voimassa tällaisen palveluksen 
perusteella maksettavan eläkkeen osalta. Artik
lan 1 kappaleen b kohdassa ja 2 kappaleen 
b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa palkka
tuloa tai eläkettä verotetaan kuitenkin vain 
saajan kotivaltiossa. Artiklan 3 kappaleessa 
mainituin edellytyksin verotetaan taas julkisesta 
palveluksesta saatua tuloa ja tällaisen palve
luksen perusteella saatua eläkettä niiden mää
räysten mukaan, jotka koskevat yksityisestä 
palveluksesta saatua tuloa ja tällaisen palveluk
sen perusteella saatua eläkettä. 

20 artikla. Tässä artiklassa on määräyksiä 
opiskelijoiden ja harjoittelijoiden saamien tulo
jen verovapaudesta eräissä tapauksissa. Artiklan 
1 kappale on asialliselta sisällöltään OECD:n 
mallisopimuksen mukainen. Artiklan 2 kappale, 
joka koskee työtulon verovapautta, on tavan
omainen ja sisältyy useaan Suomen viime vuo
sina tekemään verosopimukseen. 

21 artikla. Tulosta, jota ei ole käsitelty 
edellä olevissa artikloissa, verotetaan pääsään-
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nön mukaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa 
tulon saaja asuu. 

22 artikla. Varallisuuden verottamista kos
kevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan. 

23 artikla. Veronhyvitysmenetelmä on tä
män artiklan mukaan molemmissa sopimusval
tioissa päämenetelmä kaksinkertaisen verotuk
sen poistamiseksi. Artiklan 1 kappaleen a koh
dan määräykset rakentuvat sille sopimuksessa 
omaksutulle periaatteelle, että tulon saajaa ve
rotetaan siinä sopimusvaltiossa, jossa hän asuu 
( kotivaltio), myös sellaisesta tulosta, josta so
pimuksen mukaan voidaan verottaa toisessa 
sopimusvaltiossa ( lähdevaltio) . Kotivaltiossa 
maksettavasta verosta vähennetään kuitenkin 
vero, joka sopimuksen mukaisesti on maksettu 
samasta tulosta toisessa sopimusvaltiossa. Vä
hennyksen määrä on kuitenkin rajoitettu siihen 
kysymyksessä olevasta tulosta kotivaltiossa mak
settavan veron osaan, joka suhteellisesti jakau
tuu sille tulolle, josta voidaan verottaa lähde
valtiossa. Veronhyvitysmenetelmää ei tieten
kään sovelleta Suomessa niissä tapauksissa, 
joissa osinko on vapaa Suomen verosta 1 kap
paleen b kohdan määräysten nojalla. Artiklan 
1 kappaleen d kohdan määräykset merkitsevät 
muun muassa, että Suomen verosta eräissä 
tapauksissa vähennetään Kreikan vero, jota ei 
tosiasiallisesti ole maksettu mutta joka olisi 
ollut maksettava jollei erityistä veronhuojen
nusta Kreikan taloudellisen kehityksen edistä
miseksi olisi myönnetty (niin sanottu matching 
credit). Vastaavia määräyksiä on muissakin 
Suomen ja kehitysmaiden välillä tehdyissä vero
sopimuksissa. Kreikan osalta säännös on määrä
aikainen. 

Artiklaan on lisätty 3 kappale, jonka mää
räysten mukaan sopimusvaltion kansalaisen on 
kahden vuoden aikana, jos hän väittää pysy
västi muuttaneensa maasta, osoitettava, että 
olennaisia siteitä tähän maahan ei enää ole. 
Kahden vuoden pituisen ajanjakson jälkeen 
todistustaakka siirtyy veroviranomaisille. 

24-27 artikla. Näihin artikloihin sisältyvät 
syrjintäkieltoa ( 24 artikla), keskinäistä sopi
musmenettelyä ( 25 artikla), verotusta koske
vien tietojen vaihtamista ( 26 artikla) sekä 
diplomaattisia ja konsulivirkamiehiä ( 27 artik-

la) koskevat määräykset ovat eram vähäisin 
poikkeamin OECD:n mallisopimuksen ja Su~r 
men verosopimuksissaan noudattaman käytän
nön mukaiset. 

2 8 artikla. Sopimuksen voimaantuloa koske· 
vat määräykset sisältyvät tähän artiklaan. So
pimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset 
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valti~r 
säännössään sopimuksen voimaantulolle asete
tut edellytykset. Sitä sovelletaan lähdeveron 
osalta tuloon, joka saadaan sopimuksen voi
maantulovuotta lähinnä seuraavan kalenteri
vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 
sekä muiden tuloverojen ja varallisuusveron 
osalta veroihin, jotka määrätään sopimuksen 
voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenteri~ 
vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen 
aikaviita verovuosilta. 

29 artikla. Sopimuksen päättymistä koskevat 
määräykset sisältyvät tähän artiklaan. Sopimuk
sen on määrä olla voimassa toistaiseksi. 

2. E d u s k u n n a n s u o s t u m u k s e n 
t a r p e e 11 i s u u s. 

Sopimus merkitsee useissa kohdin poikkea
mista voimassa olevasta verolainsäädännöstä. 
Tämän vuoksi sopimus vaatii näiltä osin edus
kunnan suostumuksen. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Atee
nassa 21 päivänä tammikuuta 1980 
Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasa
vallan välillä tulo- ja varallisuusveroja 
koskevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen mää
räykset, jotka vaativat Eduskunnan 
suostumuksen. 

Koska kysymyksessä oleva sopimus sisältää 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, anne
taan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi näin 
kuuluva lakiehdotus: 
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Laki 
Kreikan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 

tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

5 

Ateenassa 21 päivänä tammikuuta 1980 Suo
men Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä 
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinker
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi
muksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat 

lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä 
on sovittu. 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980. 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön
panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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(Suomennos) 

SOPIMUS 

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan 
välinen sopimus 

tulo- ja varallisuusveroja koskevan 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 

Suomen Tasavallan hallitus ja Helleenien 
Tasavallan hallitus, 

haluten tehdä sopimuksen tulo- ja varalli
suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi, 

ovat sopineet seuraavasta: 

I LUKU 

Sopimuksen soveltamisala 

1 artikla 

Henkilöt, ioihin sopimusta sovelletaan 

Tätä sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka 
asuvat sopimusvaltiossa tai molemmissa sopi
musvaltioissa. 

2 artikla 

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot 

1. Tätä sopimusta sovelletaan veroihin, jot
ka määrätään sopimusvaltion tai sen paikallis
viranomaisen lukuun tulon ja varallisuuden 
perusteella, verojen kantotavasta riippumatta. 

2. Tulon ja varallisuuden perusteella suori
tettavina veroina pidetään kaikkia kokonais
tulon tai kokonaisvarallisuuden taikka tulon 
tai varallisuuden osan perusteella suoritettavia 
veroja, niihin luettuina irtaimen tai kiinteän 
omaisuuden luovutuksesta saadun voiton perus
teella suoritettavat verot sekä arvonnousun pe
rusteella suoritettavat verot. 

CONVENTION 

between the Republic of Finland and the 
Hellenic Republic for the Avoidance of Double 
Taxation with respect to Taxes on Income 

and on Capital 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Hellenic Republic, 

Desiring to conclude a Convention for the 
avoidance of double taxation with respect to 
taxes on income and on capital, 

Have agreed as follows: 

CHAPTER I 

Scope of the convention 

Artide 1 

Personal Scope 

This Convention shaH apply to persons who 
are residents of one or both of the Contracting 
States. 

Article 2 

T axes covered 

1. This CoOV<endon shall apply to taxes on 
income and on capital imposed on behalf of a 
Contracting State or of its local authorities, 
irrespective of the manner 1n which they are 
[evied. 

2. There shall be regarded as taxes on 
income and on capital a1l taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements 
of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation of movable or im
movable property, as well as t,axes on capital 
appreciation. 
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3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin 
sopimusta sovelletaan, ovat: 

a) Suomessa: 
1) valtion tulo- ja varallisuusvero; 
2) kunnallisvero; 
3) kirkollisvero; 
4) merimiesvero ja 
5) lähdevero; 

(jäljempänä "Suomen vero"); 
b) Kreikassa: 
1) luonnollisten henkilöiden tulo- ja varalli

suusvero; 
2) oikeushenkilöiden tulo- ja varallisuus

vero; 
3) tulovetoon perustuva maatalousvakuutus

laitokselle suoritettava maksu; sekä 

4) muut tulo- ja varallisuusverot, lisäverot 
sekä muut tulon tai varallisuuden perusteella 
määrätyt maksut; 

(jäljempänä "Kreikan vero"). 
4. Tätä 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 mer
kittävistä muutoksista. 

II LUKU 
Määritelmät 

3 artikla 

Yleiset määritelmät 

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on 
tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanon
noilla jäljempänä mainittu merkitys: 

a) "Suomi" tarkoittaa Suomen Tasavaltaa 
ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, 
Suomen Tasavallan aluetta ja Suomen Tasa
vallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suo
mi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan 
meren pohjan ja sen sisustan luonnonvarojen 
tutkimiseen ja hyväksikäyttöön; 

b) "Kreikka" tarkoittaa Helleenien Tasa
valtaa ja maantieteellisessä merkityksessä käy
tettynä Helleenien Tasavallan aluetta ja Hei-

3. The existilng ta:Jres to which the Conven-
tion shall apply are : 

a) rn Finland: 
(i) the state income and capital tax; 
(ii) the communal tax; 
(iii) the church tax; 
(iv) the sailors' tax; and 
(v) the tax withheld at source from non-

l'esidents' income; 
(herdnafter referred to as "Finni~h tax"); 
b) in Greece: 
(i) the i:ncome and cap.ital tax on natural 

persons; 
(ii) the income and capital tax on legal 

persons; 
(iii) the contribution for the Agricultural 

Insurance Organisation calculated on income 
tax; and 

(iv) a1l other taxes on income, on capital, 
additional taxes or other contributions on 
income and on capital; 

(hereinafter referred to as "Greek tax"). 
4. The Convention shall apply also to any 

identical or substantially similar taxes which 
are imposed after the date of signature of the 
Convention in addit1on to, or in place of, the 
existing ta:J.:es. The competent authorities of the 
Contracting States shahl notify each other of 
significant changes which have been made in 
their respective taxation laws. 

CHAPTER II 

Definitions 

Article 3 

General definitions 

1. For the purposes of this Convention, 
unless the context otherwise requires: 

a) the term "Finland" means the Republic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, an any area adjacent to the territorial 
waters of the Republic of Finland within 
which, under the laws of Finland and in 
accordance with internationallaw, the rights of 
Finland with respect to the exploration and 
exploitation of the natural resources of the 
.sea bed and its sub-soil may he exercised; 

b) the term "Greece" means the Hellenic 
Republic and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Hellenic 
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leenien Tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, 
joilla Kreikka lainsäädäntönsä mukaan ja kan
sainvälisen oikeuden mukaisesti voi käyttää 
oikeuksiaan meren pohjan ja sen sisustan luon
nonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön; 

c) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, 
yhtiön ja muun yhteenliittymän; 

d) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai 
muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushen
kilönä; 

e) "sopimusvaltiossa oleva yritys" ja "toi
sessa sopimusvaltiossa oleva yritys" tarkoittaa 
yritystä, jota sopimusvaltiossa asuva henkilö 
harjoittaa, ja vastaavasti yritystä, jota toisessa 
sopimusvaltiossa asuva henkilö harjoittaa; 

f) sanonnalla "julkisyhteisö" tarkoitetaan: 
1) Suomessa 
-kuntaa 
- kuntainliittoa 
- Evankelisluterilaista kirkkoa ja sen seura-

kuntia 
- Ortodoksista kirkkokuntaa ja sen seura-

kuntia 
- Kansaneläkelaitosta 
- Suomen Pankkia 
- suomalaisia yliopistoja ja muita vastaavia 

ylempiä opetuslaitoksia; 
2 ) Kreikassa 
-kuntaa 
- kuntainliittoa 
- kansaneläkelaitosta 
- Kreikan Pankkia 
- kreikkalaisia yliopistoja ja muita vastaa-

via ylempiä opetuslaitoksia; 
g) "kansalainen" tarkoittaa: 
1 ) luonnollista henkilöä, jolla on sopimus

valtion kansalaisuus; 
2) oikeushenkilöä, yhtymää ja muuta yhteen

liittymää, joka on muodostettu sopimusvaltiossa 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan; 

h) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kul
jetusta aluksella tai ilma-aluksella, jota käyttä
vän yrityksen tosiasiallinen johto on sopimus
valtiossa, taikka aluksella, joka on rekisteröity 
sopimusvaltiossa tai jolle sopimusvaltio on 
antanut laiva-asiakirjat, paitsi milloin alusta tai 
ilma-alusta käytetään vain toisessa sopimusval
tiossa olevien paikkojen välillä; 

i) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa: 

Republ!ic, and any area adjacent to the terri
toriJal waters of the Hel1enic Republic within 
which, under the laws of Greece and in 
accordance with international law, the rights 
of Greece with respect to the exploration 
and exploitation of the natural resources of 
the sea bed and its sub-soil may be exercised; 

c) the term "person" includes an indivi
duaJ, a company and any other body of 
persons; 

d) the term "company" means any body 
corporate or any entity which is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

e) the terms "enterprise of a Contracting 
State" and "enterprise of the other Contracting 
State" mean respectively an enterprise carried 
on by a resident of ·a Contracting State and 
an enterprise carried on by a resident of the 
other Contracting StatJe; 

f) the tJerm "public corporate body" means: 
(i) in Finland, 
- municipality 
- union of municipooties 
- the Evangelical-Lutheran Church and its 

local congregations 
- the Orthodox Church and its local con-

grega:tions 
- the Social Insura:nce Institution 
- the Ba:nk. of Finland 
- Finnish nniversides and other corre-

sponding institutions for higher education 
(ii) in Greece, 
- municipality a:nd commune 
- union of municipalides and communes 
- the Social Insura:nce Institution 
- the Bank of Greece 
- Greek universities and other correspond-

1ng institutions for higher education 
g) the term "nationals" means: 
(i) all individuals possessing the nationality 

of a Contracting State; 
( ii) all legal persons, partnerships and 

associations deriving their status as such from 
the law in force in a Contracting State; 

h) the term "international traffic" means 
any transport by an aircraft operated by an 
enterprise which has its place of effective 
management in a Contracting State or by a 
ship which has its place of registration in, or 
it has been documented by, a Contracting 
State, except when the ship or aircraft is 
operated solely between places in the other 
Contracting State; 

i) the term "competent authority" means: 
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1 ) Suomessa valtiovarainministeriötä tai sen 
valtuuttamaa edustajaa; 

2) Kreikassa valtiovarainministeriötä. 
2. Kun sopimusvaltio soveltaa sopimusta, 

katsotaan jokaisella sanonnalla, jota ei ole so
pimuksessa määritelty ja jonka osalta asia
yhteydestä ei muuta johdu, olevan se merkitys, 
joka sillä on tämän valtion sopimuksessa tar
koitettuihin veroihin sovellettavan lainsäädän
nön mukaan. 

4 artikla 

V erotuksellinen kotipaikka 

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla 
"sopimusvaltiossa asuva henkilö" tarkoitetaan 
henkilöä, joka tämän valtion lainsäädännön 
mukaan on siellä verovelvollinen kotipaikan, 
asumisen, liikkeen johtopaikan tai muun sel
laisen seikan nojalla. Jakamattoman kuolinpe
sän katsotaan verotuksellisesti asuvan siinä 
sopimusvaltiossa, jossa vainaja edellisen lauseen 
tai 2 kappaleen määräysten mukaan asui kuo
linhetkellään. Sanonta ei kuitenkaan käsitä hen
kilöä, joka on tässä sopimusvaltiossa verovel
vollinen vain tässä valtiossa olevista lähteistä 
saadun tulon tai siellä olevan varallisuuden 
perusteella. 

2. Milloin luonnollinen henkilö on 1 kap
paleen määräysten mukaan molemmissa sopi
musvaltioissa asuva, määritetään hänen koti
paikkansa seuraavasti: 

a) hänen katsotaan asuvan siinä valtiossa, 
jossa hänen käytettävänään on vakinainen asun
to; jos hänen käytettävänään on vakinainen 
asunto molemmissa valtioissa, katsotaan hänen 
asuvan siinä valtiossa, johon hänen henkilö
kohtaiset ja taloudelliset suhteensa ovat kiin
teämmät ( elinetujen keskus); 

b) jos ei voida ratkaista, kummassa val
tiossa hänen elinetujensa keskus on, tai jos 
hänen käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa 
kummassakaan valtiossa, katsotaan hänen asu
van siinä valtiossa, jossa hän oleskelee pysy
västi; 

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa 
valtioissa tai ei oleskele pysyvästi kummassa
kaan niistä, katsotaan hänen asuvan siinä val
tiossa, jonka kansalainen hän on; 

d) jos hän on molempien valtioiden kansa
lainen tai ei ole kummankaan valtion kansa-

2 168001171L 

( i) in Finland, the Ministry of Finance or 
its authorised representative; 

(ii) in Greece, the Ministry of Finance. 
2. As regards the application of the Con

vention by a Contracting State any term not 
defined thetein shall, unless the context other
wise requires, have the meaning which it has 
under the laws of that State concerning the 
taxes to which the Convention applies. 

Article 4 

Fiscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, 
the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that 
State, is liable to tax therein by reason of 
his domicile, residence, place of management 
or any other criterion of a similar nature. 
An undivided estate of a deceased person shall, 
for the purposes of taxation, be deemed to 
be a resident of the Contracting State of which 
the deceased was a resident at the time of his 
death according to the preceding sentence or 
the provisions of paragraph 2. However, this 
term does not include any person who is liable 
to tax in that State in respect only of income 
from sources in that State or capital situated 
therein. 

2. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting Sates, then his status shall 
be determined as follows: 

a) he shall be deemed to be a resident of 
the State in which he has a permanent home 
available to him; if he has a permanent home 
available to him in both States, he shall be 
deemed to be a resident of the State with 
which his personai and economic relations are 
closer ( centre of vital interests); 

b) if the State in which he has his centre 
of vital interests cannot be determined, or if 
he has not a permanent home available to him 
in either State, he shall be deemed to be a 
resident of the State in which he has an 
habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both 
States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident of the State of which 
he is a national; 

d) if he is a national of both States or of 
neither of them, the competent authorities of 
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lainen, on sopimusvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ratkaistava asia keskinäisin sopi
muksin. 

3. Milloin muu kuin luonnollinen henkilö 
on 1 kappaleen määräysten mukaan molem
missa sopimusvaltioissa asuva, katsotaan hen
kilön asuvan siinä valtiossa, jossa sen tosiasial
linen johto on. 

5 artikla 

Kiinteä toimipaikka 

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla 
"kiinteä toimipaikka" tarkoitetaan kiinteää lii
kepaikkaa, josta yrityksen toimintaa kokonaan 
tai osaksi harjoitetaan. 

2. Sanonta "kiinteä toimipaikka" käsittää 
erityisesti: 

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

sen tai muun paikan, jossa luonnonvaroja lou
hitaan. 

3. Paikka, jossa harjoitetaan rakennus- tai 
asennustoimintaa, muodostaa kiinteän toimi
paikan vain, jos toiminta kestää yli kuuden 
kuukauden ajan. 

4. Tämän artiklan edellä olevien määräys
ten estämättä sanonnan "kiinteä toimipaikka" 
ei katsota käsittävän: 

a) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoas
taan yritykselle kuuluvien tavaroiden varastoi
mista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista 
varten; 

b) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitä
mistä ainoastaan varastoimista, näytteillä pitä
mistä tai luovuttamista varten; 

c) yritykselle kuuluvan tavaravaraston plta
mistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta ta
pahtuvaa 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 

the Contracting States shall setde the question 
by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provlSlons of 
paragraph 1 a person other than an individual 
is a resident of both Contracting States, then 
it shall be deemed to he a resident of the 
State in which its place of effective manage
ment is situated. 

Article 5 

Permanent establishment 

1. For the purposes of this Convention, the 
term "permanent establishment" means a fixed 
place of business through which the business 
of an enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" 
includes especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; and 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or 

any other place of extraction of natural 
resources. 

3. A building site or construction or 
installation project constitutes a permanent 
establishment only if it lasts more than six 
months. 

4. Notwithstanding the preceding provisions 
of this Article, the term "permanent estab
lishment" shall he deemed not to include: 

a) the use of facilities solely for the purpose 
of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the · enterprise solely 
for the purpose of storage, display or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of processing by another 
enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise or of collecting infor
mation, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of carrying 
on, for the enterprise, any other activity of a 
preparatory or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of 



N:o 218 11 

a )-e) kohdassa mainittujen toimintojen yhdis· 
tämiseksi, edellyttäen että koko se kiinteästä 
liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka perus· 
tuu tähän yhdistämiseen, on luonteeltaan val· 
mistelevaa tai avustavaa. 

5. Jos henkilö, olematta itsenäinen edustaja, 
johon 6 kappaletta sovelletaan, toimii yrityksen 
puolesta sekä hänellä on valtuus tehdä sopi· 
muksia yrityksen nimissä ja hän valtuuttaan 
sopimusvaltiossa tavanomaisesti käyttää, katso. 
taan tällä yrityksellä 1 ja 2 kappaleen mää· 
räysten 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 toi· 
mipaikkaa sopimusvaltiossa pelkästään sen 
vuoksi, että se harjoittaa liiketoimintaa siinä 
valtiossa välittäjän, komissionäärin tai muun 
itsenäisen edustajan välityksellä, edellyttäen 
että nämä henkilöt toimivat säännönmukaisen 
liiketoimintansa rajoissa. 

7. Se seikka, että sopimusvaltiossa asuvalla 
yhtiöllä on määräämisvalta yhtiössä - tai siinä 
on määräämisvalta yhtiöllä - joka on toisessa 
sopimusvaltiossa asuva taikka joka tässä toi· 
sessa valtiossa harjoittaa liiketoimintaa (joko 
kiinteästä toimipaikasta tai muulla tavoin), ei 
itsestään tee kumpaakaan yhtiötä toisen kiin
teäksi toimipaikaksi. 

III LUKU 

Tuloverotus 

6 artikla 

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo 

1. Tulosta, jonka sopimusvartiossa asuva 
henkilö saa toisesta sopimusvaltiosta olevasta 
kiinteästä omaisuudesta (siihen luettuna maa· 
taloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo) , voi
daan verottaa tässä toisessa valtiossa. 

2. a) Sanonnalla "kiinteä omaisuus" on, 
jollei b) ja c) kohdan määräyksistä muuta 

business solely for any combination of 
act1v1tles mentioned in sub-paragraphs a) to 
e), provided that the overall activity of the 
fixed place of business resulting from this 
combination is of a preparatory or auxiliary 
character. 

5. Notwithstanding the provisions of para
graphs 1 and 2, where a person - other than 
an agent of an independent status to whom 
paragraph 6 appiies - is acting on behalf of 
an enterprise and has, and habitually exercises, 
in a Contracting State an authority to con· 
clude contracts in the name of the enter
prise, that enterprise shall he deemed to have 
a permanent establishment in that State in 
respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, unless the 
activities of such person are limited to those 
mentioned in paragraph 4 which, if exercised 
through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provisions of that 
paragraph. 

6. An enterprise shall not he deemed to 
have a permanent establishment in a Con
tracting State merely because it carries on 
business in that State through a broker, 
general commission agent or any other agent 
of an independent status, provided that such 
persons are acting in the ordinary course of 
their business. 

7. The fact that a company which is a 
resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is as resident 
of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State 
( whether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute 
either company a permanent establishment of 
the other. 

CHAPTER III 

· Taxation of income 

Article 6 

Income from immovable property 

1. Income derived by a resident of a 
Contracting State from immovable property 
(including income from agriculture or forestry) 
situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

2. a) The term "immovable property" shall, 
subject to the provisions of sub-paragraphs 
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johdu, sen sopimusvaltion lainsäädännön mu
kainen merkitys, jossa omaisuus on. 

b) Sanonta "kiinteä omaisuus" käsittää kui
tenkin a1na kiinteän omaisuuden tarpeiston, 
maataloudessa ja metsätaloudessa käytetyn elä
vän ja eLottoman irtaimiston, oikeudet, joihin 
sovelletaan yksityisoikeuden kiinteää omaisuut
ta koskevia määräyksiä, kiinteän omaisuuden 
käyttöoikeuden sekä oikeudet määrältään 
muuttuviin tai kiinteisiin korvauksiin, jotka 
saadaan kivennäi:sesi:intymien, lähteiden ja mui
den luonnonvarojen hyväksikäytöstä tai oikeu
desta niiden hyväksikäyttöön. 

c) Aluksia ja ilma-aluksia ei pidetä kiinteänä 
omai1suu tena. 

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä 
sovelletaan tuloon, joka saadaan 'ki1nteän omai
suuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle an
tamisesta tai muusta käytöstä. 

4. Jos osakkeiden tai muiden yhtiöosuuk
sien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiö
osuuksien omistajan hallitsemaan yhtiöUe kuu
luvaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulosta, joka 
saadaan tällaisen hallintao1keuden väli:ttömä·stä 
käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muus
ta käytöstä, verottaa siinä sopimusvalrtiossa, 
jos,sa kiinteä omaisuus on. 

5. Tämän artiklan 1 ja 3 kappaleen määrä
yks1ä sovelletaan myös yrityksen omistamasta 
kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon ja itse
näisessä ammatinharjoittamisessa käytetystä 
kUnteästä omaisuudesta saatuun tuloon. 

6. Tämän artiklan 4 kappaleen määräyksiä 
sovelletaan myös yrityksen omistamasta sano
tussa kappaleessa tarkoitetusta hallintaoikeudes
ta saatuun tuloon ja itsenäisessä ammatinhar
joittamisessa käytetystä sellaisesta hallintaoi
keudesta saatuun tuloon. 

7 artrkla 

Liiketulo 

1. Tulosta, jonka sopimusvaltiossa oleva yri
tys saa, verotetaan vain siinä valtiossa, jollei 
yritys harjoita lirketoimintaa toisessa sopimus
valtiossa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta. 
Jos yritys harjoittaa liiketoimintaa edeHä sano
tuin tavoin, voidaan tässä toisessa valtiossa ve
rottaa yrityksen saamasta tulosta, mutta vain 
niin suuresta tulon osasta, joka on luettava 
kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi. 

2. Jos sopimusvaltiossa oleva yritys har-

b) and c), have the meaning which it has 
under the law of the Contracting State in 
which the property in question is situated. 

b) The term "immovable property" shaH 
1n any case include property accessory to 
i:mmovabLe property, livestock and equipment 
used il11 agricultme and forestry, rights to 
which the provisions of general Law respecting 
Landed property apply, usufruct of immovable 
pl)operty and rights to variable or fixed pay
ments as consideration for the working of, or 
the ri:ght to work, tcineral deposits, sources 
and other natural resources. 

c) Ships, boats and aircraft shall not be 
regarded as immovab1e pl)operty. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply 
to income derived from the direct use, letting, 
or use in any other form of immovable 
property. 

4. Where the ownership of shares or other 
corporate rights in a company entitles the 
owner of such shares or corporate rights to 
the enjoyment of immovable property held by 
the company, the illcome from the direct use, 
lett1ng, or use il11 any other form of such 
right to enjoyment may be taxed in the 
Contracting State in which the immovable 
property is situated. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 
sha11 also apply to the mcome from immovable 
property of an enterprise and to income from 
immovable property used for the performance 
of independent personai services. 

6. The provlsions of paragraph 4 shall a:lso 
apply to the income from a right of enjoyment 
referred to 1n that paragraph of an enterprise 
and to mcome from such right of enjoyment 
used for the performance of iilldependent 
personai services. 

Article 7 

Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Con
tracting State shall be taxabie only in that 
State unless the enterprise carries on business 
in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If 
the enterprise carrLes on business as aforesaid, 
the profits of the enterprise may be taxed in 
the other State but only so much of them as 
is attributab1e to that permanent estab1Lshment. 

2. Subject to the prov1s.ions of paragraph 
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JOlttaa mketoimintaa toisessa sopimusvaltiossa 
siel!lä olevasta kiinteästä toimipaikarsta, luetaan, 
jollei 3 kappaleen määräyksistä muuta johdu, 
kummassakin sopimusvaltiossa kiinteään toimi
paikkaan kuuluvaksi: se tulo, jonka toim1paikan 
ol!isi voitu olettaa tuottavan, jos se oJisi ollut 
erillinen yritys, joka harjoittaa samaa tai sa
manluonteista toimintaa samojen tai samanluon
teisten edellytysten varllitessa ja 1tsenäisesti 
päättää liiketoimista s·en yrityks.en kanssa, jonka 
kiinteä toimipaikka se on. 

3. Kiinteän toimipavkan tu1oa määrättäessä 
on vähennykseksi hyväksytttävä klinteästä toi
mipaikasta johtuneet menot, niihin luettuina 
yrityksen johtamisesta ja yleisestä hallinnosta 
johtuvat menot riippumatta siitä, ovatko ne 
syntyneet siinä valtiossa, jossa kiinteä toimi
paikka on, vai muualla. 

4. Mikäli sopimusvaltios•sa noudatetun käy
tännön mukaan kiinteään toimipaikkaan kuulu
vaksi luettava tulo määrätään jakamalla yrityk
sen kokonaistulo yrityksen eri osien kesken, 
eivät 2 bppaleen määräykset estä tätä sopi
musvaltiota määräämästä verotettavaa tuloa täl
~aista jrokamismenettelyä noudattaen. Käytettä
vän jakamismenetelmän on kuitenkin johdetta
va tässä artiklassa ilmaistujen periaatteiden 
mukaiseen tulokseen. 

5. Tuloa ei lueta kiinteään toimipaikkaan 
kuuluvaksi perkästään sen perusteella, että kirin
teä toimipaikka ostaa tavaroita yrityksen lu
kuun. 

6. Sovellettaessa edellä olevia kappaleita on 
kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava 
tulo vuodesta toiseen määrättävä samaa mene
telmää noudattaen, jollei pätevistä ja riittävistä 
syistä muuta johdu. 

7. MiUoin liiketuloon sisältyy tulolajeja, joi
ta käsitelläi:in errkseen tämän sopimuksen muis
sa artikloissa, tämän artiklan määräykset eivät 
vaikuta sarnottujen artiklojen määräyksiln. 

8 artikla 

Meri- ja ilmakuljetus 

1. Tulosta,, joka saadaan iJma-aluksen käyt
tämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verote-

3, where an entJerpdse of a Contracting State 
carries on business 1n the other Contracting 
State through a permanent establishment 
situated therein, there shahl in each Contracting 
State be arttritbured to that permanent establish
ment the profits which it might be expected 
to make if it were a distinct and separate 
enterprise engaged in the same or similar 
activities under the same or similar conditions 
and dealing wholly independently with the 
enterprits·e of which it is •a permanent esta:blish
ment. 

3. In determin1ng the profits of a per
manent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for 
the purpos·es of the permanent establishment, 
including executive and general admini•strative 
expens.es so 1ncuned, whether in the State in 
which the permanent estarblishment is situated 
or e1sewhere. 

4. lnsofar as it has been customary in a 
Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment 
on the basis of an apportionment of the total 
pmfits of the enterpri:se to its varinus parts, 
nothing in paragraph 2 sha11 preclude that 
Contracting State frnm determining the profits 
to he taxed by such an apportionment as may 
be customary. The method of apportionment 
adopted shaH, however, be such that the 
l'esuh shaH be m acoordance with the prin
cip1es contarined iJn this Article. 

5. No profits sha:ll be .attributed to a 
permanent estabHshment by reason of the mere 
purchas.e by that permanent establishment of 
goods or merchand1s.e for the enterprise. 

6. For the purposres of the preceding para
graphs, the profits to be attributed to the 
permanent establi:shment shall be determined 
by the same method yearr by year uniess there 
irs good and suffident reason to the contrary. 

7. Where proHts include items of income 
which are deah with separately in other 
Articles of this Conv-ention, then the provisions 
of those Articles shahl not be affected by the 
prov1sions of this Article. 

Article 8 

Shipping and air transport 

1. Profits from the operation of aircraft 
in irnternational traffic shall be taxable only in 
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taan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa yrityk
sen tosiasiallinen johto on. 

2. Tulosta, joka saadaan aluksen käyttämi
sestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan 
vain siinä sopimusvaltiossa, jossa alus on rekis
teröity tai joka on antanut alukselle laiva
asiakirjat. 

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä 
sovelletaan myös tuloon, joka saadaan osa.lli<s
tumisesta pooliin, yhteis,een liiketoimintaan tai 
kansainväliseen kul jetusjärjestöön. 

9 artikla 

Etuyhteydessä keskenään olevat yritykset 

Milloin 
a) sopimusvaltiossa oleva yritys välittömästi 

tai välillisesti osanistuu toises·sa sopimusvaltios
sa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi 
omistaa osan sen pääomasta, taikka 

b) samat henkilöt välittömästi tai väHlli
sesti osallistuvat sekä sopimusvaltiossa olevan 
yrityksen että toisessa sopimusvaltiossa olevan 
yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat 
osan niiden pääomasta, 
noudatetaan seuraavaa. 

Jos jommassakummassa tapauksessa yritys
ten välillä kaupahlisilssa tai rahoitussuhteissa 
sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka 
poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritys
ten väliJlä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, 
joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle 
näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi 
ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityk
sen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti. 

10 artikla 

Osinko 

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa yhtiö 
ma!ksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle hen
ki:lölle, voidaan verottaa tässä toisessa val
tiossa. 

2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa sii
nä sopimusvaltiossa, jossa asuva osingon mak
sava yhtiö on, tämän valtion lainsäädännön 
mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin: 

a) 47 prosenttia osingon kokonaismäärästä, 
jos osingon maksava yhtiö on Kreikassa asuva. 

b) 13 prosenttia osingon kokonaismäärästä, 
jos osingon maksava yhtiö on Suomessa asuva. 

the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is 
situated. 

2. Profits from the operation of ships 
engaged in international traffic shall he taxable 
only in the Contracdng State in which the 
ships are registered or by which they are 
documented. 

3. The provisions of paragraph 1 shal:l 
also apply to profits from the participation 
in a pool, a joint business or in an inter
national operatilng agency. 

Where 

Artide 9 

Associated enterprises 

a) an enterprise of a Contracting State 
partidpates directly or iJndirectly in the manage
ment, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con
tracting State, 
and in either case conditions are made or 
imposed between the two ent,erprises in their 
commerdal or Hnandal relations which differ 
from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits 
which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by 
reason of those conditions, have not so accrued, 
may he induded in the profits of that enter
prise and ta:x;ed accordingly. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends paid by a company which is 
a resident of a Contracting State to a reside!lit 
of the other Contracting State may he taxed 
in that other State. 

2. However, such dividends may he taxed 
1n the Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident and according 
to the law of that State, but the tax so 
charged shall not exceed: 

a) 47 per cent of the gross amount of the 
dividends if the company making the distri
bution is a resident of Greece; and 

b) 13 per cent of the gross amount of the 
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Tämä kappale ei vaikuta yhtiön verottami
seen siitä voitosta, josta osinko maksetaan. 

3. SanonnaHa "osinko" tarkoitetaan tässä 
artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista, voit
to-osuustodistuksi:sta tai -oikeuksista, kaivos
osakkeista, perustajaosuuksista tai muista voit
to-osuuteen o1keuttavista oikeuksista, jotka ei
vät ole saamisia, samoin kuin muista yhtiö
osuuksista saatua tuloa, jota sen valtion vero
lai:nsäädännnön mukaan, jossa asuva voiton j~r 
kava yhtiö on, kohdellaan verotuksellisesti sa
malla tavoin kuin osakkeista saatua tuloa. 

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määrä
yksiä ei soveHeta, jos sopimusvaltiossa asuva 
osingon saaja harjoittaa toisessa sopimusvalti
ossa, jossa asuva osingon maksava yhtiö on, 
liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimi
paikasta tai harjoittaa tässä toisessa valtiossa 
itsenäistä ammattitoimintaa siellä olevasta kiin
teästä paikasta, ja osingon maksamisen perus
teena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy tähän 
kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paLkkaan. 
Tässä tapauksessa sovehletaan 7 artiklan tai 14 
artiklan määräyksiä. 

5. Jos sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa 
tuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen 
valtio saa verottaa yhtiön maksamasta osingos
ta, paitsi mikäli osinko makseta~m tässä toi
sessa valtiossa asuvalle henkilölle tai mikäli 
osingon maksamisen perusteena oleva osuus 
tosiasiallisesti liittyy tässä toisessa valtiossa 
olevaan kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään 
paikkaan, eikä myöskään verottaa yhtiön jaka
maaomasta voitosta, vaikka maksettu osinko 
tai jakamaton voitto kokonaan tai osaksi koos
tuisi tässä toisessa valtiossa kertyneestä tu
losta. 

11 artikla 

Korko 

1. Korosta, joka kertyy toisesta sopimus
valtiosta ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa 
asuvalle henkilöl:le, voidaan verottaa tässä toi
sessa valtiossa. 

2. Korosta voidaan kuitenkin verottaa myös 

dividends if the company making the distrihu
tion is a resident of Finland. 

This paragraph shall not affect the taxation 
of the company in respect of the profits out 
of which the dividends are paid. 

3. The term dividends as used i:n this 
Article means 1ncome from shares, "jouissance" 
shares or "jouissance" rights, mining shares, 
founders' shares or other rights, not being 
deht-claims, participating in profits; as well as 
income from other corporate rights which is 
suhjected to the same taxation treatment as 
income from shares hy the taxation law of the 
State of which the company making the distri
bution is a resident. 

4. The provi:sions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the dividends, 
heing a resident of a Contracting State, carries 
on busi:nes,s in the other Contracting State of 
which the company paying the dividends is a 
resident, through a permanent estahHshment 
situated therein, or performs m that other 
State independent personai services from a 
fixed hase situated therein, and the holding in 
respect of which the dividends are paid is 
effecthrely connecred with such permanent 
estahlishment or fixed has,e. In such case the 
prov~sions of Article 7 or Article 14, as the 
case may he, shall apply. 

5. Where a company which is a resident 
of a Contracting State derives profits or income 
from the other Contract1ng State, that other 
State may not impos,e any tax on the dividends 
paid by the company, except insofar as such 
dividends are paid to a resident of that other 
State or 1nsofar as the holding in respect of 
which the dividends are paid is effectively 
connected with a permanent establishment or 
a fixed hase situated 1n that other State, nor 
suhject the company's undistrihuted profits to 
a tax on the company's und1stributed profits, 
even if the dividends paid or the undistrihuted 
profits consist wholly or partly of profits or 
income arising i:n such other State. 

Article 11 

lnterest 

1. lnterest arlSlng in a Contracting State 
and paid to a resident of the other Con
tracting State may he taxed in that other 
State. 

2. However, such 1nterest may also be 
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snna sopimusvaJtiossa josta se kertyy, tämän 
valtion lainsäädännön mukaisesti, mutta vero ei 
saa olla suurempi kuin 10 prosenttia koron 
kokonaismäärästä. Sopimusvaltioiden toimival
taiset viranomaiset sopivat keskenään, mi:ten 
tätä rajoitusta soveHetaan. 

3. Sanonnalla "korko" tarkoitetaan tassa 
artrklassa tu1oa, joka saadaan kaikenlaatuisista 
saamisista riippumatta siitä, onko ne turvattu 
kiinteistökiinnityksellä vai ei, liittyykö niihin 
o1keus osuuteen velallisen voitosta vai ei. Sa
nonnalla tarkoitetaan erityisesti tuloa, joka saa
daan valtion antamista arvopapereista, ja tuloa, 
joka saadaan obligaatioista tai debentuureista, 
siihen luettuina tällaisiin arvopapereihin, obli
gaatioihin tai debentuureihin liittyvät agiomää
rät ja voitot. Maksun viivästymisen johdosta 
suoritettavia sakkomaksuja ei tätä artiklaa so
veHettaessa pidetä korkona. 

4. Tämän ardklan 1 ja 2 kappaleen mää
räyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva 
koron saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, 
josta korko kertyy, liiketoimintaa ,siellä ole
vasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa 
tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoi
mintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja 
koron maksamisen perusteena oleva saaminen 
tosi,asiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaik
kaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa 
sovelletaan 7 artikian tai 14 artiklan määräyk
siä. 

5. Koron katsotaan kertyvän sopimusvahi
osta, kun sen maksaa tämä valtio itse, paikallis
viranomainen tai tässä vahiossa asuva henkilö. 
Jos kuitenkin koron maksajaMa riippumatta sii~ 
tä, onko hän sopimusvaltiossa asuva vai ei, 
on 'sopimusvaltiossa kiinteä toimipaikka tai 
kiinteä paikka, josta koron maksamisen perus
teena oleva velvoite on aiheutunut, ja korko 
rasittaa tätä kiinteää toimipaikkaa tai kiinteää 
paikkaa, katsotaan koron kertyvän siitä valtios
ta, jossa kiinteä toimipa~kka tai kiinteä paikka 
on. 

6. Jos koron määrä maksajan ja saajan tai 
heidän molempien ja muun henkilön välisen 
erityisen suhteen vuoksi ylittää koron maksa
mis,en perusteena ol.evaan saamiseen nähden 
määrän, josta maksaja ja saaja olisivat sopineet, 
jollei tällaista suhdetta olisi, sovelletaan tämän 

taxed in the Contracting StatJe in which it 
adses and according to the law of that State, 
but the tax so charged shall not exceed 10 
per cent of the gross amount of the interest. 
The competent authorities of the Contracdng 
States shahl by mutual agreement settle the 
mode of application of this limitation. 

3. The term "inter,est" as used in this 
Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by 
mortgage and whether or not carrying a right 
to participate in the debtor's profits, and in 
particular, income from government securities 
and income from bonds or debentures, in
cluding premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds or debentures. Penalty charges 
for late payment shall not be regarded as 
interest for the purpose of this Article. 

4. The prov1s1ons of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the interest, 
being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State in 
which the interest arises, through a permanent 
establishment situated therein, or performs in 
that other State independent personai services 
from a fixed base situated therein, and the 
debt-claim in respect of which the interest is 
paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In 
such case the provisions of Article 7 or 
Article 14, as the case may be, shall apply. 

5. lnterest shall he deemed to arise in 
a Contracting State when the payer is that 
State itself, a local authority or a resident of 
that State. Where, however, the person paying 
the interest, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment or a fixed 
base in connection with which the indebted
ness on which the interest is paid was in
curred, and such interest is borne by such 
permanent establishment or fixed base, then 
such interest shall be deemed to arise in the 
Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

6. Where, by reason of a special relation
ship between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the interest, having regard to 
the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been agreed 
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artiklian määräyksiä vain viimeksi mauuttuun 
määrään. Tässä tapauksessa veroteta'<ln tämän 
määrän ylittävästä maksun osasta kummankin 
sopimusvaJtion lainsäädännön mukaan, ottaen 
huomioon tämän sopimuksen muut määräykset. 

12 artiJkla 
Rojalti 

1. Rojahista, joka kertyy sopimusvaltiosta 
ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle 
henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa val
tiossa. 

2. Tämän artikla.n 3 kappaleen b) ja c) 
kohdassa tarkoitetusta rojaltista voidaan kui
tenkin verottaa siinä sopimusval:tiossa, josta 
se kertyy, tämän valtion lainsäädännön mukaan, 
mutta vero ei saa oHa suurempi kuin 10 pro
senttia rojaltin kokonaismäärästä. Sopimusval~ 
tioiden toimivaltaiset viranomaiset sopivat kes
kenään, miten tätä rajoitusta sovelletaan. 

3. SanonnaHa "rojalti" tarkoitetaan tässä 
artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan 
korvauksena 

a) kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen 
teoksen, siihen luettuina elokuvafilmi sekä te
levisio- tai radiolähetyksessä käytettävä filmi tai 
nauha, tekijänoikeuden käyttämisestä tai käyt
töoikeudesta; 

b) patentin, tavaramerkin, maHin tai muo
tin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistus
menetelmän tahi teollisen, kaupallisen tai tie
teelli:sen välineistön käyttämisestä tai käyttö
oikeudesta; 

c) teoHisia, kaupallisia tai tieteeHisiä koke
muksia koskevista tiedoista. 

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määrä
yksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva 
rojaltin saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltios
sa, josta rojalti kertyy, liiketoimintaa siellä 
olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa 
tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoi
mintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja 
rojaltin maksamisen perusteena oleva oikeus tai 
omaisuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään 
termipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä 
tapauksessa sovelletaan 7 artiklan tai 14 artik
lan määräyksiä. 

3 168001171L 

upon by the payer and the rec1p1ent in the 
absence of such relationship, the provisions 
of this Article shall apply only to the last
mentioned amount. In such case, the excess 
part of the payments shall remain taxable 
according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other 
provisions of this Convention. 

Article 12 

Royalties 

1. Royalties ansmg in a Contracting State 
and paid to a resident of the other Con
tracting State may he taxed in that other State. 

2. However, royalties of the kind referred 
to in sub-paragraphs b) l!nd c) of paragraph 3 
may he taxed in the Contracting State in 
which they arise and according to the laws of 
that State, but the tax so charged shall not 
exceed 10 per cent of the gross amount of the 
royalties. The competent authorities of the 
Contracting States shall by mutual agreement 
settle the mode of application of this limi
tation. 

3. The term "royalties" as used in this 
Article means payments of any kind received 
as a consideration 

a) for the use of, or the right to use, any 
copyright of literary, artistic or scientific work 
including cinematograph films, and films or 
tapes for televisions or radio broadcasting; 

b) for the use of, or the right to use, any 
patent, trade mark, design or model, plan, 
secret formula or process, or any industrial, 
commercial, or scientific equipment; 

c) for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 
shall not apply if the recipient of the 
royalties, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the Contracting 
State in which the royalties arise, through a 
permanent estahlishment situated therein, or 
performs in that other State independent 
personai services from a fixed base situated 
therein, and the right or property in respect 
of which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent estahlishment 
or fixed hase. In such case the provisions of 
Article 7 or Article 14, as the case may he, 
shall apply. 
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5. Rojaltin katsotaan kertyvän sopimusval
tiosta, kun sen maksaa tämä valtio itse, sen 
julkisyhteisö tai paikallisviranomainen tahi täs
sä valtiossa asuva henkilö. Jos kuitenkin rojal
tin maksajalla riippumatta siitä, onko hän sopi
musvaltiossa asuva vai ei, on sopimusvaltiossa 
kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka, josta 
rojaltin maksamisen perusteena oleva velvoite 
on aiheutunut, ja rojalti rasittaa tätä kiinteää 
toimipaikkaa tai kiinteää paikkaa, katsotaan 
rojaltin kertyvän siitä valtiosta, jossa kiinteä 
toimipaikka tai kiinteä paikka on. 

6. Jos rojlaldn määrä maksajan ja s'.lajan tai 
heidän molempien ja muun henkilön välisen 
erityisen suhteen vuoksi ylittää rojaltin maksa
misen 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 ta
pauksessa verotetaan tämän määrän ylittävästä 
maksun osasta kummankin sopimusvaltion lain
säädännön mukaan, ottaen huomioon tämän 
sopimuksen muut määräykset. 

13 artikla 

Myyntivoitto 

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

2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva 
henkilö saa 6 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun 
osakkeen tai muun yhtiöosuuden luovutuksesta, 
voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa 
yhtiölle kuuluva kiinteä omaisuus on. 

3. Voitosta, joka saadaan sopimusvaltiossa 
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa ole
van kiinteän toimipaikan liikeomaisuuteen kuu
luvan irtaimen omaisuuden tai sopimusvaltiossa 
asuvan henkilön toisessa sopimusvaltiossa itse
näistä ammatinharjoittamista varten käytettä
vänä olevaan kiinteään paikkaan kuuluvan irtai
men omaisuuden luovutuksesta, voidaan verot
taa tässä toisessa valtiossa. Sama koskee voit
toa, joka saadaan tällaisen kiinteän toimipaikan 

5. Royalties shall he deemed to arise in 
a Contracting State when the payer is that 
State itself, a local authority or a resident of 
that State. Where, however, the person paying 
the royalties, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment or fixed base 
in connection with which the liability to pay 
the royalties was incurred, and such royalties 
are borne by such permanent establishment or 
fixed base, then such royalties shall be deemed 
to arise in the State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

6. Where, by reason of a special relation
ship between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person, 
the amount of the royalties, having regard to 
the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and the 
recipient in the absence of such relation
ship, the provisions of this Article shall apply 
only to the last-mentioned amount. In such 
case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each 
Contracting State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention. 

Article 13 

Capital gains 

1. Gains derived by a resident of a 
Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in paragraph 
2 of Article 6 and situated in the other Con
tracting State may be taxed in that other 
State. 

2. Gains derived by a resident of a Con
tracting State from the alienation of shares or 
other corporate rights referred to in paragraph 
4 of Article 6 may be taxed in the Con
tracting State in which the immovable prop
erty held by the company is situated. 

3. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business prop
erty of a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State or of movable prop
erty pertaining to a fixed base available to a 
resident of a Contracting State in the other 
Contracting State for the purpose of perform
ing independent personai services, including 
such gains from the alienation of such a per-
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{erillisenä tai koko yrityksen mukana) tai kiin
teän paikan luovutuksesta. 

4. Voitosta, joka saadaan kansainväliseen 
liikenteeseen käytetyn aluksen tai ilma-aluksen 
taikka tällaisen aluksen tai ilma-aluksen käyt
tämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luo
vutuksesta, verotetaan vain siinä sopimusval
tiossa, jossa tulosta, joka saadaan tällaisesta 
aluksesta tai ilma-aluksesta tämän sopimuksen 
8 artiklan määräysten mukaan verotetaan. 

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

14 artikla 

Itsenäinen ammatinharjoittaminen 

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

2. Sanonta "vapaa ammatti:" käsittää erityi
sesti itsenäisen tieteellisen, kirjallisen ja tai
teellisen toiminnan, kasvatus- ja opetustoimin
nan sekä sen itsenäisen toiminnan, jota lääkäri, 
asianajaja, insinööri, arkkitehti, hammaslääkäri 
ja tilintarkastaja harjoittavat. 

15 artikla 

Yksityinen palvelus 

1. Jollei 16, 18, 19 ja 20 artiklan määräyk
sistä muuta johdu, verotetaan palkasta ja muus
ta sellaisesta hyvityksestä, jonka sopimusvalti
ossa asuva henkilö saa epäitsenäisestä työstä, 
vain tässä valtiossa, jollei työtä tehdä toisessa 
sopimusvaltiossa. Jos työ tehdään tässä toi
sessa valtiossa, voidaan työstä saadusta hyvi
tyksestä verottaa siellä. 

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

manent estahlishment ( alone or with the 
whole enterprise) or of such fixed base, may 
he taxed in that other State. 

4. Gains from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic or 
movahle property pertaining to the operation 
of such ships or aircraft shall he taxahle only 
illl the Contracting State 1n which profits of 
such ships or aircraft are taxahle according to 
the provisions of Article 8 of this Convention. 

5. Gains from the aJienation of any pro
perty other than that referred to 1n the 
preceding paragraphs of this Artide, shall he 
taxahle only illl the Contracting State of which 
the alienator 1s a resident. 

Article 14 

Independent !_Jersonal service 

1. Income derived hy a >tesident of a 
Contracting State in respect of professional 
services or other activities of an independent 
character shaH he taxahle only in that State 
unless he has a fixed hase regularly availahle 
to him in the other Contracting State for the 
purpose of performilng his activhies. If he has 
such a fixed hase, the im.come may he taxed 
iln the other State hut only so much of 1t as is 
a:ttrihutahle to that fixed hase. 

2. The term "professional services" includes 
especially independent scientific, literary, 
artrstic, educational or teaching activities as 
well as the independent activities of physidans, 
lawyers, engineers, architects, dentists and 
accountoots. 

Article 15 

Dependet personai services 

1. Suhject to the provisions of Articles 16, 
18, 19 and 20, sala::ies, wages ood other 
s~milar remuneration derived hy a resident of 
a Contracdng State in respect of an employ
ment shall he taxahle only in that Sta·te unless 
the employment 1s exercised iJn the other 
Contracting State. If the employment is so 
exercised, such remuneration as is derived 
theref.rom may he taxed in that other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived hy a resident 
of a Contracting State iJn respect of an employ
ment exerdsed in the other Contracting State 
shall he tax3Jhle only iJn the first-mentioned 
State if: 
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a) saaja oleskelee tässä toi:sessa valtiossa 
yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä 
enintään 183 päivää kalenterivuoden aikana, ja 

b) hyvityksen maksaa työnantaja tai se mak
setaan työnantajan puolesta, joka ei ole tässä 
toisessa valtiossa asuva, sekä 

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää toimipaik
kaa tai kiinteää paikkaa, joka työnantajalla on 
tässä toisessa valtiossa. 

3. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten 
estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan 
kansainvälisessä liikenteessä olevassa aluksessa 
tai iLma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työs
tä, verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa aluk
sen tai ilma-aluksen käyttämisestä saadusta tu
losta tämän sopimuksen 8 artiklan määräysten 
mukaan verotetaan. 

16 artikla 

Johtajanpalkkio 

Johtajanpalkkiosta ja muusta sellaisesta suo
rituksesta, jonka sopimusvaltiossa asuva hen
kilö saa toisessa sopimusvaltiossa asuvan yhtiön 
johtokunnan tai muu sellaisen elimen jäsenenä, 
voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. 

17 artikla 

Taiteilijat ;a urheiliiat 

1. Tämän sopimuksen 14 ja 15 artiklan 
määräysten estämättä voidaan tulosta, jonka 
sopimusvaltiossa asuva henkilö saa taiteilijana, 
kuten teatteri- tai elokuvanäyttelijänä, radio
tai televisiotaiteilijana tahi muusikkona, taik
ka urheilijana, toisessa sopimusvaltiossa harjoit
tamastaan henkilökohtaisesta toiminnasta, ve
rottaa tässä toisessa valtiossa. 

2. Milloin tulo, joka saadaan taiteilijan tai 
urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoittamas
ta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei tule tai
teilijalle tai urheilijalle itselleen vaan toiselle 
henkilölle, voidaan tästä tulosta, 7, 14 ja 15 
artiklan määräysten estämättä, verottaa siinä 
sopimusvaltiossa, jossa taiteilija tai urheilija 
harjoittaa toimintaansa. 

a) the recipient is present in the other 
State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the calendar 
year concerned, and 

h) the remuneration is paid by, or on 
hehalf of, an employer who is not a resident 
of the other State, and 

c) the remuneration is not borne by a 
permanent establishment or a fixed base which 
the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions 
of this Article, remuneration derived in respect 
of an employment exercised aboard a ship or 
aircraft operated in international traffic, may 
he taxed in the Contracting State in which the 
profits from the operation of the ship or air
craft are taxable according to the prov1sions 
of Article 8 of this Convention. 

Article 16 

Directors' fees 

Directors' fees and other si:milar payments 
derived by a resident of a Contracting State 
in his capadty as a memher of the board of 
directors or any other similar organ of a 
company which is a resident of the other 
Contracting State may he taxed in that other 
State. 

Article 17 

Artistes and athletes 

1. Notwithstanding the proVlslons of 
Articles 14 and 15, income derived by a 
resident of a Contracting State as an enter
tainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artist, or a musician, or as 
an athlete, from his personal activities as 
such exerdsed in the other Contracting State, 
may he taxed in that other State. 

2. Where income in respect of peroonal! 
activhies exercised by an entertainer or an 
athlete in his capacity as such accrues not to 
the entertainer or athlete h1mself but to 
another person, that income may, notwith
standing the provisions of Artides 7, 14 and 
15, he taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or athlete are 
exerci:sed. 
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18 artikla 

Eläke 

1. ·Jollei 19 artiklan 2 kappaleen määräyk
sistä 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 2 kappaleen 
määräyksistä muuta johdu, verotetaan eläk
keestä ja muusta sopimusvaltion sosiaaliturvaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tapahtuvasta 
suorituksesta vain tässä valtiossa. 

19 artikla 

Julkinen palvelus 

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

h) Tällaisesta hyvityksestä verotetaan kui
tenkin vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tämä 
henkilö asuu, jos työ tehdään tässä valtiossa ja 

1) henkilö on tämän valtion kansalainen; 
tai 

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

2. a) Eläkkeestä, jonka sopimusvaltio, sen 
julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa, 
tai joka maksetaan niiden perustamista rahas
toista, luonnolliselle henkilölle työstä, joka on 
tehty tämän valtion, sen julkisyhteisön tai pai
kallisviranomaisen palveluksessa, verotetaan 
vain tässä valtiossa. 

h) Tällaisesta eläkkeestä verotetaan kuiten
kin vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tämä hen
kilö asuu, jos hän on tämän valtion kansalai
nen. 

3. Tämän sopimuksen 15, 16 ja 18 artik
lan määräyksiä sovelletaan hyvitykseen ja eläk
keeseen, joka maksetaan toisen sopimusvaltion, 
sen julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen 
harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdys
tä työstä. 

Artide 18 

Pensions 

1. Suhject to the provisions of paragraph 
2 of Article 19, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Con
tracting State in consideration of past employ
ment shall he taxable only in that State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1 a.nd subject to the provisions of 
paragraph 2 of Article 19, pensions and other 
payments made under the social security legis
lation of a Contracting State shall he taxahle 
only in that State. 

Article 19 

Government service 

1. a) Remuneration, other tha<n a pension, 
paid by a Contracting State or a public 
corporate body or a local authority thereof to 
an individual in respect of services rendered 
to that State or body or authority shall he 
taxable only in that State. 

h) However, such remuneration shall he 
taxable only in the Contracting State of which 
the individual ~s a resident if the services are 
rendered in that State and the individual: 

(i) is a national of that State; or 

(ii) did not hecome a resident of that State 
solely for the purpose of rendering the serv
ices. 

2. a) Any pension paid hy, or out of funds 
created hy, a Contracting State or a puhlic cor
porate body or a local authority thereof to ari 
individual in respect of services rendered to 
that State or body or authority shall he taxable 
only in that State. 

h) However, such pension shall he taxahle 
only in the Contracdng State of which the 
tndividual is a resident if he 1s a national of 
that State. 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 
18 shall apply to remuneration and pensions 
in respect of services rendered in connection 
with a business carried on by a Contracting 
State or a pubtie corporate body or a local 
authority thereof. 
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20 artikla 

Opiskelijat 

1. Rahamääristä, jotka opiskelija tai liike
alan, teollisuuden, maatalouden tai metsätalou
den harjoittelija, joka asuu tai välittömästi 
ennen oleskeluaan sopimusvaltiossa asui toises
sa sopimusvaltiossa ja joka oleskelee ensiksi 
mainitussa valtiossa yksinomaan koulutuksensa 
tai harjoitteluosa vuoksi, saa elatustaan, koulu
tustaan tai harjoitteluaan varten, ei tässä val
tiossa veroteta, edellyttäen että nämä raha
määrät kertyvät tämän valtion ulkopuolella 
olevista lähteistä. 

2. Sopimusvaltiossa olevan yliopiston tai 
muun ylemmän opetuslaitoksen opiskelijaa tai 
liikealan, teollisuuden, maatalouden tai metsä
talouden harjoittelijaa, joka asuu tai välittö
mästi ennen oleskeluaan toisessa sopimusval
tiossa asui ensiksi mainitussa valtiossa ja joka 
oleskelee toisessa sopimusvaltiossa yhdessä tai 
useammassa jaksossa yhteensä enintään 183 
päivää kalenterivuoden aikana, ei veroteta täs
sä toisessa valtiossa hyvityksestä, joka saadaan 
tässä toisessa valtiossa tehdystä työstä, milloin 
työ liittyy hänen opintoihinsa tai harjoitteluun
sa ja hyvitys koostuu hänen elatustaan varten 
välttämättämistä ansioista. 

21 artikla 

Muu tulo 

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

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä 
ei sovelleta tuloon, lukuun ottamatta 6 artik
lan 2 kappaleessa tarkoitettua kiinteästä omai
suudesta saatua tuloa, jos sopimusvaltiossa 
asuva tulon saaja harjoittaa toisessa sopimus
valtiossa liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä 
toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa val
tiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä ole
vasta kiinteästä paikasta, ja tulon maksamisen 
perusteena oleva oikeus tai omaisuus tosi
asiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaik
kaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa 
sovelletaan 7 artiklan tai 14 artiklan mää
räyksiä. 

Article 20 

Students 

1. Payments which a student or business, 
technical, agricultural or forestry apprentice 
who is or was immediately before visiting a 
Contracting State a resident of the other Con
tracting State and who is present in the first
mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpose 
of his maintenance, education or training 
shall not he taxed in that State, provided 
that such payments arise from sources out
side that State. 

2. A student at a university or other 
institution for higher education in a Con
tracting State, or a business, technical, agri
cultural or forestry apprentice who is or was 
immediately before visiting the other C'..on
tracting State a resident of the first-mentioned 
State and who is present in the other Con
tracting State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in the 
calendar year concerned, shall not he taxed 
in that other State in respect of remuneration 
for services rendered in that State, provided 
that the services are in connection with his 
studies or training and the remuneration 
constitutes earnings necessary for his mainte
nance. 

Article 21 

Other income 

1. I tems of income of a resident of a Con
tracting State, wherever arising, not dealt with 
in the foregoing Articles of this Convention 
shall he taxahle only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not 
apply to income, other than income from im
movable property as defined in paragraph 2 
of Article 6, if the recipient of such income, 
being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State inde
pendent personai services from a fixed base 
situated therein, and the right or property in 
respect of which the income is paid is effec
tively connected with such permanent estab
lishment or fixed base. In such case the pro
visions of Article 7 or Article 14, as the case 
may he, shall apply. 
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IV LUKU 

Varallisuusverotus 

22 artikla 

Varallisuus 

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

2. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus
valtiossa asuvan henkilön omistamasta 6 artik
lan 4 kappaleesta tarkoitetusta osakkeesta tai 
muusta yhtiöosuudesta voidaan verottaa siinä 
sopimusvaltiossa, jossa yhtiölle kuuluva kiin
teä omaisuus on. 

3. Varallisuudesta, joka koostuu sopimus
valtiossa olevan yrityksen toisessa sopimusval
tiossa olevan kiinteän toimipaikan liikeomai
suuteen kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta tai 
sopimusvaltiossa asuvan henkilön toisessa so
pimusvaltiossa itsenäistä ammatinharjoittamista 
varten käytettävänä olevaan kiinteään paikkaan 
·kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta, voidaan 
verottaa tässä toisessa valtiossa. 

4. Varallisuudesta, joka koostuu kansain
väliseen liikenteeseen käytetystä aluksesta tai 
ilma-aluksesta, sekä tällaisen aluksen tai ilma
aluksen käyttämiseen liittyvästä irtaimesta 
omaisuudesta, verotetaan vain siinä sopimus
valtiossa, jossa edellämainitusta aluksesta tai 
ilma-aluksesta saadusta tulosta tämän sopimuk
sen 8 artiklan määräysten mukaan verotetaan. 

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

V LUKU 

Kaksinkertaisen verotuksen 
poistamismenetelmät 

23 artikla 

H yvitysmenetelmä 

1. Suomessa kaksinkertainen verotus pois
tetaan seuraavasti: 

a) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on 
tuloa tai varallisuutta, josta tämän sopimuksen 
määräysten mukaan voidaan verottaa Kreikassa, 

CHAPTER IV 

T axation of capital 

Article 22 

Capital 

1. Capital represented hy immovahle pro
perty referred to in paragraph 2 of Article 6, 
owned hy a resident of a Contracting State 
and situated in the other Contracting State, 
may he taxed in that other State. 

2. Capital represented hy shares or other 
corporate rights referred to in paragraph 4 
of Article 6 and owned hy a resident of a 
Contracting State may he taxed in the Con
tracting State in which the immovahle 
property held by the company is situated. 

3. Capital represented hy movahle property 
forming part of the business property of a 
permanent estahlishment which an enterprise 
of a Contracting State has in the other Con
tacting State or by movable property pertain
ing to a fixed base available to a resident of 
a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independ
ent personai services, may he taxed in that 
other State. 

4. Capital represented hy ships or aircraft 
in international traffic and movable property 
pertaining to the operation of such ships or 
aircraft shall he taxahle only in the Con
tracting State in which the profits from the 
aforesaid ships or aircraft are taxahle accord
ing to the provisions of Article 8 of this 
Convention. 

5. Ali other elements of capital of a resi
dent of a Contracting State shall he taxahle 
only in that State. 

CHAPTER V 

Methods for elimination of douhle taxation 

Article 23 

Credit method 

1. In Finland douhle taxation shall be 
eliminated as follows: 

a) Where a resident of Finland derives in
come or owns capital which, in accordance 
with the provisions of this Convention, may 
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Suomen on, jollei b) kohdan määräyksistä 
muuta johdu: 

1) vähennettävä tämän henkilön tulosta suo
ritettavasta verosta Krerkassa tulosta maksettua 
veroa vastaava määrä; 

2) vähennettävä tämän henkilön varallisuu
desta suoritettavasta verosta Kreikassa varalli
suudesta maksettua veroa vastaava määrä. 

Vähennyksen määrä ei kummassakaan tapa
uksessa kuitenkaan saa olla suurempi kuin se 
ennen vähennyksen tekemistä lasketun tulosta 
tai varallisuudesta suoritettavan veron osa, joka 
jakautuu sille tulolle tai sille varallisuudelle, 
josta void'.lan verottaa Kreikassa. 

b) Osinko, jonka Kreikassa asuva yhtiö 
maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan 
Suomen verosta siinä laajuudessa kuin osinko 

. olisi ol1ut vapaa verosta Suomen verolainsää
dännön mukaan, jos molemmat yhtiöt olisivat 
ol1eet Suomessa asuvia. 

c) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo tai 
varallisuus on sopimuksen määräysten mukaan 
vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kui
tenkin määrätessään tämän henkilön muusta 
tulosta tai varallisuudesta suoritettavan veron 
määrää ottaa lukuun sen tulon tai varallisuu
den, joka on vapautettu verosta; 

d) Jos Kreikan veroa on huojennettu tai 
alennettu Kreikan lainsäädännön mukaisesti, 
joka sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten välisen sopimuksen mukaan katsotaan 
palvelevan taloudellista kehitystä, on tämän 
artiklan 1 kappaletta soveHettaessa Suomen ve
rosta vähennettävä hyvityksenä tämän artiklan 
1 a) kohdan mukainen määrä. Tämä määräys 
on voimassa korkeintaan 10 vuoden ajan alkaen 
myöhemmistä alla olevista päivämääristä: 

1) päivä, jolloin tämä sopimus ensimmäisen 
kerran tuli voimaan; tai 

2) päivä, jo1loin huojennus tai alennus Kret. 
kan verosta ensimmäisen kerran tuli voimaan. 

Toimivaltaisten viranomaisten on sovittava 
keskenään onko tätä ajanjaksoa pidennettävä. 

2. Kreikassa kaksinkertainen verotus pois
tetaan seuraavasti: 

Milloin Kreikassa asuvalla henkilöllä on tu
[oa tai varallisuutta, josta tämän sopimuksen 
määräysten mukaan voidaan verottaa Suomessa, 
Kreikan on: 

be taxed in Greece, Finland shall, subject to 
the provisions of suh-paragraph h), allow: 

i) as a deduction from the tax on income 
of that resident, an amount equal to the tax 
on income paid in Greece, 

ii) as a deduction from the tax on capital 
of that resident, an amount equal to the tax 
on capital paid in Greece. 

Such deduction in either case shall not, 
however, exceed that part of the tax on in
come or on capital, as computed before the 
deduction is given, which is attributahle, as 
the case may he, to the income or the capital 
which may he taxed in Greece. 

b) Dividends paid by a company which is 
a resident of Greece to a company which is 
a resident of Finland shall he exempt from 
Finnish tax to the extent that the dividends 
would have heen exempt from tax under 
Finnish taxation law if hoth companies had 
heen residents of Finland. 

c) Where in accordance with any provision 
of the Convention income derived or capital 
owned hy a resident of Finland is exempt from 
tax in Finland, Finland may, nevertheless, in 
calculating the amount of tax on the remaining 
income or capital of such resident, take into 
account the exempted income or capital; · 

d) In the application of paragraph 1 of this 
Article, where Greek tax has been relieved or 
reduced pursuant to Greek legislation which 
the competent authorities of the Contracting 
States agree to he for the purpose of economic 
development, the credit against Finnish tax 
shall he allowed in an amount as provided 
in paragraph 1 a) of this Article during a 
period not exceeding 10 years from the later 
of 

i) the date when this Convention has first 
hecome effective; or 

ii) the date when the relief from or re
duction in Greek tax has first hecome effec
tive. 

The competent authorities shall consult 
each other in order to determine whether this 
period of time shall he extended. 

2. In Greece double taxation shall he 
eliminated as follows: 

Where a resident of Greece derives income 
or owns capital which, in accordance with 
the provisions of this Convention, may he 
taxed in Finland, Greece shall allow: 
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1) vähennettävä tämän henkilön tulosta suo
ritettavasta verosta Suomessa tulosta maksettua 
veroa vastaava määrä; 

2) vähennettävä tämän henkilön varallisuu
desta suoritettavasta verosta Suomessa varalli
suudesta maksettua veroa vastaava määrä. 

Vähennyksen määrä ei kummassakaan ta
pauksessa kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
se ennen vähennyksen tekemistä lasketun tulos
ta tai varallisuudesta suoritettavan veron osa, 
joka jakautuu sille tulolle tai sille varallisuudel
le, josta voidaan verottaa Suomessa. 

3. Tämän sopimuksen muiden määräysten 
estämättä voidaan kuitenkin sopimusvaltion 
kansalaisen, joka väittää muuttaneensa tuosta 
valtiosta asettuakseen asumaan toiseen sopimus
valtioon, katsoa asuvan ens~ksi mainitussa val
tiossa kunnes kaksi kalenterivuotta on kulunut 
sen vuoden päättymisestä, jonka aikana muutto 
tapahtui, jollei hän voi osoittaa, että hänellä ei 
ole kysymyksessä olevan verovuoden aikana 
ollut olennaisia siteitä ensiksi mainittuun val
tioon. Ensiksi mainittu valtio vähentää kuiten
kin tulosta tai varallisuudesta toisessa valtiossa 
maksetun veron omista veroistaan ottaen huo
mioon tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määrä
ykset. 

VI LUKU 

Erityiset määräykset 

24 artikla 

Syrjintäkielto 

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 olosuhteis
sa joutuu tai saattaa joutua. Tämän sopimuksen 
1 artiklan määräysten estämättä sovelletaan 
tätä määräystä myös henkilöön, joka ei asu 
sopimusvaltiossa tai molemmissa sopimusvalti
oissa. 

2. Sopimusvaltiossa asuva kansalaisuudeton 
henkilö ei kummassakaan sopimusvaltiossa saa 
joutua sellaisen verotuksen tai siihen liilttyvän 
velvoituksen kohteeksi, joka on muunlainen tai 
raskaampi kuin verotus tai siihen liittyvä vel
voitus, jonka kohteeksi kysymyksessä olevan 
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i) as a deduction from the tax on income 
of that resident, an amount equal to the tax 
on income paid in Finland, 

ii) as a deduction from the tax on capital 
of that resident, an amount equal to the tax 
on capital paid in Finland. 

Such deduction in either case shall not, 
however, exceed that part of the tax on 
income or on capital, as computed hefore 
the deduction is given, which is attrihutahle, 
as the case may he, to the income or the 
capital which may he taxed in Finland. 

3. Notwithstanding any other provision of 
this Convention, a national of a Contracting 
State, who claims to have left that State in 
order to take up his residence in the other 
Contracting State, may still he deemed to he 
a resident of the first-mentioned State until 
two calendar years have lapsed since the end 
of the year of his removai unless he can prove 
that he during the taxation year concerned 
had not essential ties with the first-mentioned 
State. However, the first-mentioned State shall 
allow any tax of the other Contracting State 
paid on the income or the capital as a de
duction from its tax in accordance with the 
provisions of paragraph 1 or 2, as the case 
may he. 

CHAPTER VI 

Special provisions 

Article 24 

N on-discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall 
not he suhjected in the other Contracting State 
to any taxation or any requirement connected 
therewith, which is other or more hurdensome 
than the taxation and connected requirements 
to which nationals of that other State in the 
same circumstances are or may he suhjected. 
This provision shall, notwithstanding the 
provisions of Article 1, also apply to persons 
who are not residents of one or hoth of the 
Contracting States. 

2. Stateless persons who are residents of 
a Contracting State shall not he suhjected in 
either Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which 
is other or more hurdensome than the taxation 
and connected requirements to which nationals 
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valtion kansalainen samoissa olosuhteissa jou
tuu tai saattaa joutua. 

3. Verotus, joka kohdistuu sopimusvaltiossa 
olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa ole
vaan 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
musvaltiota myöntämään toisessa sopimusval
tiossa asuvalle henkilölle sellaista henkilökoh
taista vähennystä verotuksessa, vapautusta ve
rosta tai alennusta veroon siviilisäädyn taikka 
perheen huoltovelvollisuuden johdosta, joka 
myönnetään omassa valtiossa asuvalle henki
lölle. 

4. Muussa kuin sellaisessa tapauksessa, jossa 
9 artiklan, 11 artiklan 4 kappaleen tai 12 
artiklan 6 kappaleen määräyksiä sovelletaan, 
ovat korko, rojalti ja muu maksu, jonka sopi
musvaltiossa oleva yritys suorittaa toisessa sopi
musvaltiossa olevalle henkilölle, vähennyskel
poisia tämän yrityksen verotettavaa tuloa mää
rättäessä samoin ehdoin kuin maksu ensiksi 
mainitussa valtiossa asuvalle henkilölle. Samoin 
on sopimusvaltiossa olevan yrityksen velka toi
sessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle vä
hennyskelpoinen tämän yrityksen verotettavaa 
varallisuutta määrättäessä samoin ehdoin kuin 
velka ensiksi mainitussa valtiossa asuvalle hen
kilölle. 

5. Sopimusvaltiossa oleva yritys, jonka pää
oman toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö 
tai siellä asuvat henkilöt välittömästi tai välilli
sesti joko kokonaan tai osaksi omistavat tai 
josta he tällä tavoin määräävät, ei ensiksi mai
nitussa 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 sopimusvaltiossa oleva muu 
samanluonteinen yritys joutuu tai saattaa jou
tua. 

6. Tämän sopimuksen 2 artiklan estämättä 
sovelletaan tämän artik1an määräyksiä kaiken
laatuisiin veroihin. 

25 artikla 

Keskinäinen sopimusmenettely 

1. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion 
tai molempien sopimusvaltioiden toimenpiteet 

of the State concerned in the same circum
stances are or may he suhjected. 

3. The taxation on a permanent estahlish
ment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall 
not he less favourahly levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises 
of that other State carrying on the same 
activities. This provisi9n shall not he con
strued as ohliging a Contracting State to grant 
to residents of the other Contracting State 
any personai allowances, reliefs and reductions 
for taxation purposes on account of civil status 
or family responsihilities which it grants to 
its own residents. 

4. Except where the prov1s10ns of Article 
9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 6 
of Article 12, apply, interest, royalties and 
other dishursements paid hy an enterprise of 
a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State shall, for the purpose of 
determining the taxahle profits of such enter
prise, he deductihle under the same conditions 
as if they had heen paid to a resident of the 
first-mentioned State. Similarly, any dehts of 
an enterprise of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall, 
for the purpose of determining the taxahle 
capital of such enterprise, be deductihle under 
the same conditions as if they had heen 
contracted to a resident of the first-mentioned 
State. 

5. Enterprises of a Contracting State, the 
capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly, by one 
or more residents of the other Contracting 
State, shall not he suhjected in the first
mentioned State to any taxation or any re• 
quirement connected therewith which is other 
or more hurdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar 
enterprises of the first-mentioned State are or 
may he suhjected. 

6. The provisions of this Article shall, not
withstanding the provisions of Article 2, apply 
to taxes of every kind and description. 

Article 25 

Mutual agreement procedure 

1. Where a person considers that the 
actions of one or hoth of the Contracting 



N:o 218 27 

ovat johtaneet tai johtavat hänen osaltaan vero
tukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten 
vastainen, hän voi saattaa asiansa sen sopimus
valtion toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväk
si, jossa hän asuu tai, jos kysymyksessä on 24 
artiklan 1 kappaleen soveltaminen, jonka kan
salainen hän on, ilman että tämä vaikuttaa 
hänen oikeuteensa käyttää näiden valtioiden 
sisäisissä oikeusjärjestyksissä olevia oikeussuo
jakeinoja. Asia on saatettava käsiteltäväksi kol
men vuoden kuluessa siitä kun henkilö sai tie
don toimenpiteestä, joka on aiheuttanut sopi
muksen määräysten vastaisen verotuksen. 

2. Jos toimivaltainen viranomainen havait
see huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse 
voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viran
omaisen on pyrittävä toisen sopimusvaltion toi~ 
mivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin so
pimuksin ratkaisemaan asia siinä tarkoituksessa, 
että verotus, joka on tämän sopimuksen vas
tainen, vältetään. Tehty sopimus pannaan täy
täntöön sopimusvaltioiden sisäisessä lainsäädän
nössä olevien aikarajojen estämättä. 

.3. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin 
ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkinnassa tai 
soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätie
toisuutta aiheuttavat kysymykset. Sopimusval
tioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat eri
tyicsesti neuvotella keskenään pyrkiäkseen sopi
maan tulon samanlaisesta kohdentamisesta so
pimusvaltiossa asuvan henkilön ja tämän sopi
muksen 9 artiklassa mainitun etuyhteydessä 
olevan yrityksen välil[ä. 

4. Siinä tapauksessa, että toimivaltai'set vi
ranomaiset pääsevät sopimukseen, sellaisesta 
tulosta verotetaan ja sopimusvaltioissa annetaan 
verojen palautus tai hyvitys siten kuin siinä 
sopimuksessa on sovittu. 

5. Sopimusvaltioiden toimivaltaicset viran
omaiset voivat olla välittömässä yhteydessä kes
kenään sopimukseen pääsemiseksi niissä tapauk
sissa, jotka mainitaan edellä olevissa kappaleis
sa. Jos suullisten keskustelujen katsotaan hel
pottavan sopimukseen pääsemistä, voidaan täl
laiset keskustelut käydä toimikunnassa, johon 
kuuluu sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten edustajia. 

States result or will result for him in taxation 
not in accordance with the provisions of this 
Convention, he may, irrespective of the reme
dies provided by the domestic law of those 
States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which 
he is a resident or, if his case comes under 
paragraph 1 of Article 24, to that of the 
Contracting State of which he is a national. 
The case must be presented within three 
years from the first notification of the action 
resulting in taxation not in accordance with 
the provisions of the Convention. 

2. The competent authority shall endeavour, 
if the objection appears to it to be justified 
and if it is not itself able to arrive at a 
satisfactory solution, to resolve the case by 
mutual agreement with the competent au
thority of the other Contracting State, with 
a view to the avoidance of taxation which is 
not in accordance with the Convention. Any 
agreement reached shaii be implemented not
withstanding any time limits in the domestic 
Iaw of the Contracting States . 

.3. The competent authorities of the Con
tracting States shaii endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts 
arising as to the interpretation or application 
of the Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in the Convention. 
In particular, the competent authorities of 
the Contracting States may consult together 
to endeavour to agree to the same ailocation 
of income between a resident of one of the 
Contracting States and any associated enter
prise referred to in Article 9. 

4. In the event the competent authorities 
reach such an agreement, taxes shaii be im
posed on such income, and refund or credit 
of taxes shaii be allowed by the Contracting 
States in accordance with such agreement. 

5. The competent authorities of the Con
tracting States may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching an 
agreement in the sense of the preceding para
graphs. When it seems advisable in order to 
reach agreement to have an oral exchange of 
opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of repre
sentatives of the competent authorities of the 
Contracting States. 
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26 artikla 

Tietojen vaihtaminen 

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten on vaihdettava keskenään sellaisia 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän so
pimuksen tai sopimusvaltioiden tämän sopi
muksen piiriin kuuluvia veroja koskevan sisäi
sen lainsäädännön määräysten soveltamiseksi, 
mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapah
tuva verotus ei ole sopimuksen vastainen. So
pimuksen 1 artikla ei rajoita tietojen vaihta
mista. Sopimusvaltion vastaanottamia tietoja 
on käsiteltävä salaisina samalla tavalla kuin 
tämän valtion sisäisen lainsäädännön perus
teella saatuja tietoja ja niitä saadaan ilmaista 
vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luet
tuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka 
määräävät, kantavat tai perivät tämän sopi
muksen piiriin kuuluvia veroja tai käsittelevät 
näitä veroja koskevia syytteitä tai valituksia. 
Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käy
tettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne 
saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäyn
nissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten 
ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota: 

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poik
keavat tämän valtion tai toisen sopimusvaltion 
lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä; 

h) antamaan tietoja, joita tämän valtion tai 
toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan 
tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puit
teissa ei voida hankkia; 

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat lii
kesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai 
ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoimin
nassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, 
joiden ilmaiseminen olisi vastoin yleistä jär
jestystä ( ordre puhlic) . 

27 artikla 

Diplomaattiset edustajat ja konsulivirkamiehet 

Tämä sopimus ei vaikuta niihin verotuksel
lisiin erioikeuksiin, jotka kansainvälisen oikeu
den yleisten sääntöjen tai erityisten sopimusten 
määräysten mukaan myönnetään diplomaatti
sille edustajille tai konsulivirkamiehille. 

Article 26 

Exchange of information 

1. The competent authorities of the Con
tracting States shall exchange such informa
tion as is necessary for carrying out the 
provisions of this Convention or of the do
mestic laws of the Contracting States concern
ing taxes covered by the Convention insofar 
as the taxation thereunder is not contrary to 
the Convention. The exchange of information 
is not restricted hy Article 1. Any information 
received by a Contracting State shall be treated 
as secret in the same manner as information 
ohtained under the domestic laws of that 
State and shall he disclosed only to persons 
or authorities ( including courts and adminis
trative hodies) involved in the assessment or 
collection of, the enforcement or prosecution 
in respect of, or the determination of appeals 
in relation to, the taxes covered by the Con
vention. Such persons or authorities shall use 
the information only for such purposes. They 
may disclose the information in puhlic court 
proceedings or in judicial decisions. 

2. In no case shall the provisions of para
graph 1 he construed so as to impose on a 
Contracting State the ohligation: 

a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws and administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

h) to supply information which is not 
ohtainahle under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of 
the other Contracdng State; · 

c) to supply information which would 
disclose any trade, business, industrial, com
mercial or professional secret or trade process, 
or information, the disclosure of which would 
be contrary to public policy ( ordre pu:hlic). 

Article 27 

Diplomatic agents and consular officers 

Nothing in this Convention shall affect the 
fiscal privileges of diplomatic agents or con
sular officers under the general rules of inter
national law or under the provisions of special 
agreements. 
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VII LUKU 

Loppumääräykset 

28 artikla 

Voimaantulo 

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat 
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän 
sopimuksen voimaantulotie asetetut edellytyk
set. 

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakym
menentenä päivänä siitä päivästä, jona myö
hempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksis
ta on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan mo
lemmissa sopimusvaltioissa: 

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tu
loon, joka saadaan sitä vuotta, jona sopimus 
tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuo
den tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen; 

b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja 
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, 
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona so
pimus tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalen
terivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jäl
keen alkavilta verovuosilta. 

29 artikla 

Päättyminen 

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompi
kumpi sopimusvaltio sen irtisanoo. Kumpikin 
sopimusvaltio voi 5 vuoden kuluttua siitä päi
västä, jona sopimus tulee voimaan, irtisanoa 
sopimuksen diplomaattista tietä tekemällä irti
sanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta 
ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. 
Tässä tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voi
massa molemmissa sopimusvaltioissa: 

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tu
loon, joka saadaan sitä vuotta, jona irtisano
misilmoitus tehdään, lähinnä seuraavan kalen
terivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jäl
keen; 

b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja 
varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, 
veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona irti
sanomisilmoitus tehdään, lähinnä seuraavan 
kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen 
jäLkeen a1kavilta verovuosilta. 

CHAPTER VII 

Final provisions 

Article 28 

Entry into force 

1. The Governments of the Contracting 
States shall notify each other that the con
stitutional requirements for the entry into 
force of this Convention have been complied 
with. 

2. The Convention shall enter into force 
thirty days after the date of the later of the 
notifications referred to in paragraph 1 and 
its provisions shall have effect in both Con
tracting States: 

a) in respect of taxes withheld at source, 
to income derived on or after 1 January in 
the calendar year next following the year in 
which the Convention enters into force; 

b) in respect of other taxes on income, 
and taxes on capital, to taxes chargeable for 
any taxable year beginning on or after 1 
J anuary in the calendar year next following 
the year in which the Convention enters into 
force. 

Article 29 

T ermination 

This Convention shall remain in force until 
terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Conven
tion, through diplomatic channels, by giving 
notice of termination at least six months be
fore the end of any calendar year following 
after the period of 5 years from the date on 
which the Convention enters into force. In 
such event, the Convention shall cease to have 
effect in both Contracting States: 

a) in respect of taxes withheld at source, 
to income derived on or after 1 January in 
the calendar year next following the year in 
which the notice is given; 

b) in respect of other taxes on income, 
and taxes on capital, to taxes chargeable for 
any taxable year beginning on or after 1 
J anuary in the calendar year next following 
the year in which the notice is given. 
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Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, 
asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekir
joittaneet tämän sopimuksen. 

Tehty Ateenassa 21 päivänä tammikuuta 
1980 kahtena englannin kielisenä kappaleena. 

Suomen Tasavallan hallituksen 
puolesta: 

Heikki Kalha 

Suomen Suurlähettiläs 

Helleenien Tasavallan hallituksen 
puolesta: 

Athanassios Kanellopoulos 

Valtiovarainministeri 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed this Conven
tion. 

Done in duplicate at Athens this 21 day of 
January 1980, in the English language. 

For the Government 
of the Republic of Finland: 

Heikki Kalha 

Ambassador of Finland 

For the Government 
of the Hellenic Republic: 

Athanassios Kanellopoulos 

Minister of Finance 


