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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 15. februára 1999 bola v Bratislave podpísaná
Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daòovému úniku v odbore daní z príjmov.

Národná rada Slovenskej republiky s òou vyslovila súhlas svojím uznesením è. 714 z 9. februára 2000 a prezident
Slovenskej republiky ju ratifikoval 28. marca 2000.

Zmluva nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 6. mája 2000, na základe èlánku 27 ods. 2.

Dòom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skonèí platnos� Zmluvy medzi vládou Èeskoslovenskej socialis-
tickej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daòovému úniku v odbore
daní z príjmu a z majetku (vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 134/1976 Zb.).

ZMLUVA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky

o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daòovému úniku v odbore daní z príjmov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Fínskej republi-
ky,

prajúc si uzavrie� zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daòovému úniku v odbore daní
z príjmov,

dohodli sa takto:

Èlánok 1

Osoby, na ktoré sa zmluva vz�ahuje

Táto zmluva sa vz�ahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi
jedného zmluvného �tátu alebo oboch zmluvných �tátov.

Èlánok 2

Dane, na ktoré sa zmluva vz�ahuje

1. Táto zmluva sa vz�ahuje na dane z príjmov ukla-
dané v mene niektorého zmluvného �tátu alebo jeho
miestnych orgánov bez oh¾adu na spôsob ich vyberania.

2. Za dane z príjmov sa pova�ujú v�etky dane vybe-
rané z celkových príjmov alebo z èasti príjmov vrátane
daní zo zisku zo scudzenia hnute¾ného alebo nehnu-
te¾ného majetku, ako aj daní z prírastku majetku.

3. Súèasné dane, na ktoré sa zmluva vz�ahuje, sú:
a) na Slovensku

(i) daò z príjmov fyzických osôb a
(ii) daò z príjmov právnických osôb

     (ïalej len �slovenská daò�),
b) vo Fínsku

(i) �tátna daò z príjmov,
(ii) daò z príjmov spoloèností,
(iii) komunálna daò,
(iv) cirkevná daò,
(v) daò z úrokov vyberaná zrá�kou pri zdroji a

(vi) daò z príjmov osôb, ktoré nie sú rezidentmi,
vyberaná zrá�kou pri zdroji

     (ïalej len �fínska daò�).

4. Táto zmluva sa vz�ahuje aj na v�etky dane rovna-
kého alebo podobného druhu, ktoré sa budú uklada�
po dátume podpísania tejto zmluvy popri súèasných
daniach alebo namiesto nich. Príslu�né úrady zmluv-
ných �tátov si navzájom oznámia v�etky podstatné
zmeny, ktoré sa vykonali v ich príslu�ných daòových
zákonoch.

Èlánok 3

V�eobecné definície

1. Na úèely tejto zmluvy, ak súvislos� nevy�aduje
odli�ný výklad,
a) výraz �Slovensko� oznaèuje Slovenskú republiku,

a ak je pou�itý v zemepisnom zmysle, oznaèuje jej
územie, na ktorom platia daòové zákony Slovenskej
republiky,

b) výraz �Fínsko� oznaèuje Fínsku republiku, a ak je
pou�itý v zemepisnom zmysle, oznaèuje jej územie,
na ktorom platia daòové zákony Fínskej republiky,

c) výraz �osoba� zahàòa fyzickú osobu, spoloènos�
a v�etky iné zdru�enia osôb,

d) výraz �spoloènos�� oznaèuje ka�dú právnickú oso-
bu alebo nosite¾a práv na úèely zdanenia pova�ova-
ného za právnickú osobu,

e) výrazy �podnik jedného zmluvného �tátu� a �podnik
druhého zmluvného �tátu� oznaèujú podnik pre-
vádzkovaný rezidentom jedného zmluvného �tátu
a podnik prevádzkovaný rezidentom druhého
zmluvného �tátu,

f) výraz ��tátny príslu�ník� oznaèuje
(i) ka�dú fyzickú osobu, ktorá má �tátne obèianstvo

niektorého zmluvného �tátu,
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(ii) ka�dú právnickú osobu, osobnú obchodnú spo-
loènos� (partnership) alebo zdru�enie zriadené
pod¾a práva platného v niektorom zmluvnom �tá-
te,

g) výraz �medzinárodná doprava� oznaèuje akúko¾vek
dopravu uskutoèòovanú loïou alebo lietadlom,
prevádzkovanú podnikom jedného zmluvného �tá-
tu okrem prípadov, ak takáto loï alebo lietadlo je
prevádzkované len medzi miestami v druhom
zmluvnom �táte,

h) výraz �príslu�ný úrad� oznaèuje
(i) na Slovensku ministerstvo financií alebo jeho

splnomocneného zástupcu,
(ii) vo Fínsku ministerstvo financií, jeho splnomoc-

neného zástupcu alebo úrad, ktorý je minister-
stvom financií urèený ako príslu�ný úrad.

2. Ka�dý výraz, ktorý nie je v zmluve definovaný,
bude ma� pri aplikácii tejto zmluvy zmluvným �tátom
na úèely daní v�dy význam, ktorý mu patrí pod¾a
právnych predpisov tohto �tátu, na ktoré sa táto zmlu-
va vz�ahuje, ak súvislos� nevy�aduje odli�ný výklad;
význam, ktorý má výraz pou�ívaný v platných daòo-
vých zákonoch tohto �tátu, bude preva�ova� nad vý-
znamom, ktorý by mu prislúchal pod¾a iných zákonov
tohto �tátu.

Èlánok 4

Rezident

1. Na úèely tejto zmluvy výraz �rezident jedného
zmluvného �tátu� oznaèuje ka�dú osobu, ktorá pod¾a
právnych predpisov tohto �tátu podlieha v tomto �táte
zdaneniu z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu,
miesta vedenia, miesta zalo�enia (registrácie) alebo
pod¾a akéhoko¾vek iného podobného kritéria.

Predpokladá sa, �e zmluvný �tát sám, jeho miestny
orgán a jeho �tatutárny orgán sú rezidentmi tohto
�tátu. Tento výraz v�ak nezahàòa osobu, ktorá podlie-
ha zdaneniu v tomto �táte iba z dôvodu príjmov zo
zdrojov v tomto �táte.

2. Ak je fyzická osoba pod¾a ustanovení odseku 1
rezidentom oboch zmluvných �tátov, urèí sa jej posta-
venie takto:
a) predpokladá sa, �e táto osoba je rezidentom toho

�tátu, v ktorom má stály byt; ak má stály byt
v oboch �tátoch, predpokladá sa, �e je rezidentom
toho �tátu, ku ktorému má u��ie osobné a hospo-
dárske vz�ahy (stredisko �ivotných záujmov),

b) ak nemo�no urèi�, v ktorom �táte má táto osoba
stredisko svojich �ivotných záujmov, alebo ak nemá
stály byt v �iadnom �táte, predpokladá sa, �e je
rezidentom len toho �tátu, v ktorom sa obvykle
zdr�iava,

c) ak sa táto osoba obvykle zdr�iava v oboch �tátoch
alebo v �iadnom z nich, predpokladá sa, �e je rezi-
dentom len toho �tátu, ktorého je �tátnym príslu�-
níkom,

d) ak je táto osoba �tátnym príslu�níkom oboch �tátov
alebo �iadneho z nich, príslu�né úrady zmluvných
�tátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

3. Ak osoba iná ako fyzická osoba je pod¾a ustano-
vení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných �tátov,

príslu�né úrady zmluvných �tátov upravia túto otázku
vzájomnou dohodou a urèia spôsob pou�itia tejto
zmluvy pre takú osobu.

Èlánok 5

Stála prevádzkareò

1. Na úèely tejto zmluvy výraz �stála prevádzkareò�
oznaèuje trvalé zariadenie na podnikanie, ktorého
prostredníctvom podnik vykonáva úplne alebo èiastoè-
ne svoju èinnos�.

2. Výraz �stála prevádzkareò� zahàòa najmä
a) miesto vedenia,
b) poboèku,
c) kanceláriu,
d) továreò,
e) dielòu a
f) baòu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné

miesto, kde sa �a�ia prírodné zdroje.

3. Výraz �stála prevádzkareò� zahàòa aj
a) stavenisko alebo stavbu, montá� alebo in�talaèný

projekt, alebo dozorné èinnosti, ktoré sú s nimi
spojené, ale len vtedy, ak také stavenisko, projekt
alebo èinnosti trvajú dlh�ie ako dvanás� mesiacov,

b) poskytovanie slu�ieb vrátane poradenských alebo
riadiacich slu�ieb podnikom jedného zmluvného
�tátu prostredníctvom zamestnancov alebo iných
pracovníkov zamestnaných podnikom na takéto
úèely, ale len ak takéto èinnosti trvajú na území
druhého zmluvného �tátu poèas obdobia alebo ob-
dobí presahujúcich v úhrne dvanás� mesiacov
v akomko¾vek osemnás�mesaènom období.

4. Bez oh¾adu na predchádzajúce ustanovenia tohto
èlánku sa predpokladá, �e výraz �stála prevádzkareò�
nezahàòa
a) zariadenie, ktoré sa vyu�íva iba na úèely uskladne-

nia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho
podniku,

b) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udr�ia-
va iba na úèely uskladnenia, vystavenia alebo do-
dania,

c) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udr�ia-
va iba na úèely spracovania iným podnikom,

d) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udr�iava
iba na úèely nákupu tovaru alebo zhroma�ïovania
informácií pre podnik,

e) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udr�iava
iba na úèely poskytovania akýchko¾vek iných èin-
ností, ktoré majú pre podnik prípravný alebo po-
mocný charakter,

f) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udr�iava
iba na úèely vykonávania akýchko¾vek kombinova-
ných èinností uvedených v písmenách a) a� e), ak
celková èinnos� trvalého zariadenia vyplývajúca
z tohto spojenia má prípravný alebo pomocný cha-
rakter.

5. Bez oh¾adu na ustanovenia odsekov 1 a 2, ak
osoba � iná ako nezávislý zástupca, na ktorého sa
vz�ahujú ustanovenia odseku 6 � koná v zmluvnom
�táte v mene podniku a má a zvyèajne aj vyu�íva
právomoc uzaviera� zmluvy v mene podniku, predpo-
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kladá sa, �e tento podnik má stálu prevádzkareò
v tomto �táte vo vz�ahu k v�etkým èinnostiam, ktoré
táto osoba vykonáva pre podnik, ak èinnosti tejto
osoby nie sú obmedzené na èinnosti uvedené v odse-
ku 4, ktoré ak by sa vykonávali prostredníctvom trva-
lého zariadenia na podnikanie, by nezakladali existen-
ciu stálej prevádzkarne pod¾a ustanovení tohto
odseku.

6. Nepredpokladá sa, �e podnik má stálu prevádzka-
reò v zmluvnom �táte len preto, �e v tomto �táte
vykonáva svoju èinnos� prostredníctvom makléra, ge-
nerálneho komisionára alebo iného nezávislého zá-
stupcu, ak tieto osoby konajú v rámci svojej riadnej
èinnosti.

7. Skutoènos�, �e spoloènos�, ktorá je rezidentom
jedného zmluvného �tátu, ovláda spoloènos� alebo je
ovládaná spoloènos�ou, ktorá je rezidentom druhého
zmluvného �tátu alebo ktorá vykonáva svoju èinnos�
v tomto druhom �táte (èi prostredníctvom stálej pre-
vádzkarne alebo inak), sama osebe neurobí zo �iadnej
tejto spoloènosti stálu prevádzkareò druhej spoloè-
nosti.

Èlánok 6

Príjmy z nehnute¾ného majetku

1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného
�tátu z nehnute¾ného majetku (vrátane príjmov z po¾-
nohospodárstva a lesníctva) umiestneného v druhom
zmluvnom �táte, mô�u sa zdani� v tomto druhom �táte.

2.
a) Výraz �nehnute¾ný majetok� má význam pod¾a

právnych predpisov toho zmluvného �tátu, v kto-
rom je tento majetok umiestnený, s výnimkou usta-
novení písmen b) a c).

b) Výraz �nehnute¾ný majetok� zahàòa v ka�dom prí-
pade stavby, príslu�enstvo nehnute¾ného majetku,
�ivý a màtvy inventár pou�ívaný v po¾nohospodár-
stve a lesníctve, práva, pre ktoré platia ustanovenia
obèianského práva vz�ahujúce sa na pozemky, prá-
vo u�ívania nehnute¾ného majetku a práva na pre-
menlivé alebo pevné platby za �a�bu alebo za povo-
lenie na �a�bu nerastných lo�ísk, prameòov a iných
prírodných zdrojov.

c) Lode a lietadlá sa nepova�ujú za nehnute¾ný maje-
tok.

3. Ustanovenia odseku 1 sa pou�ijú na príjmy
z priameho u�ívania, nájmu alebo z ka�dého iného
spôsobu u�ívania nehnute¾ného majetku.

4. Ak vlastníctvo podielov alebo iných obchodných
práv k spoloènosti oprávòuje vlastníka týchto podielov
alebo obchodných práv u�íva� nehnute¾ný majetok vo
vlastníctve spoloènosti, príjmy z priameho u�ívania,
nájmu alebo z ka�dého iného spôsobu u�ívania ta-
kýchto práv sa mô�u zdani� v tom zmluvnom �táte,
v ktorom sa nehnute¾ný majetok nachádza.

5. Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vz�ahujú aj na
príjmy z nehnute¾ného majetku podniku a na príjmy
z nehnute¾ného majetku pou�ívaného na výkon nezá-
vislých povolaní.

Èlánok 7

Zisky podnikov

1. Zisky podniku jedného zmluvného �tátu podlie-
hajú zdaneniu len v tomto �táte, ak podnik nevykoná-
va svoju èinnos� v druhom zmluvnom �táte prostred-
níctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená.
Ak podnik vykonáva svoju èinnos� takýmto spôsobom,
mô�u sa zisky podniku zdani� v tomto druhom �táte,
ale iba v takom rozsahu, v akom ich mo�no pripoèíta�
tejto stálej prevádzkarni.

2. Ak podnik jedného zmluvného �tátu vykonáva
svoju èinnos� v druhom zmluvnom �táte prostredníc-
tvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená,
urèia sa s výnimkou ustanovení odseku 3 v ka�dom
zmluvnom �táte tejto stálej prevádzkarni zisky, ktoré
by mohla docieli�, keby ako samostatný podnik vyko-
návala rovnaké alebo obdobné èinnosti za rovnakých
alebo obdobných podmienok a keby bola úplne nezá-
vislá od podniku, ktorého je stálou prevádzkaròou.

3. Pri urèovaní ziskov stálej prevádzkarne sa povo-
¾uje odpoèíta� náklady podniku vynalo�ené na ciele
sledované touto stálou prevádzkaròou vrátane nákla-
dov na vedenie a v�eobecných správnych výdavkov
takto vynalo�ených, èi vznikli v �táte, v ktorom je táto
stála prevádzkareò umiestnená, alebo inde.

4. Ak je v niektorom zmluvnom �táte obvyklé urèi�
zisky, ktoré majú by� pripoèítané stálej prevádzkarni
na základe rozdelenia celkových ziskov podniku jeho
rôznym èastiam, ustanovenie odseku 2 nevyluèuje,
aby tento zmluvný �tát urèil zisky, ktoré sa majú
zdani� takýmto obvyklým rozdelením. Pou�itý spôsob
rozdelenia zisku musí by� v�ak taký, aby výsledok
bol v súlade so zásadami ustanovenými v tomto
èlánku.

5. Stálej prevádzkarni sa nepripoèítavajú �iadne zis-
ky na základe skutoènosti, �e iba nakupovala tovar pre
podnik.

6. Zisky, ktoré sa majú pripoèíta� stálej prevádzkar-
ni, sa na úèely predchádzajúcich odsekov urèia ka�dý
rok rovnakým spôsobom, ak neexistujú dostatoèné
dôvody na iný postup.

7. Ak zisky zahàòajú èasti príjmov, ktoré sú uvedené
osobitne v iných èlánkoch tejto zmluvy, nebudú usta-
novenia týchto èlánkov dotknuté ustanoveniami tohto
èlánku.

Èlánok 8

Lodná a letecká doprava

1. Zisky podniku jedného zmluvného �tátu z pre-
vádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej do-
prave podliehajú zdaneniu len v tomto �táte.

2. Ustanovenia odseku 1 platia aj pre zisky z úèasti
na poole, spoloènej prevádzke alebo na medzinárodnej
prevádzkovej organizácii.
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Èlánok 9

Spoloèné podniky

1. Ak
a) sa podnik jedného zmluvného �tátu priamo alebo

nepriamo podie¾a na riadení, kontrole alebo na
majetku podniku druhého zmluvného �tátu alebo

b) tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo podie¾ajú
na riadení, kontrole alebo na majetku podniku
jedného zmluvného �tátu i podniku druhého
zmluvného �tátu

a ak v takých prípadoch sú oba podniky vo svojich
obchodných alebo finanèných vz�ahoch viazané pod-
mienkami, ktoré sa dohodli alebo ktoré im boli ulo�ené
a ktoré sa lí�ia od podmienok, ktoré by si dohodli
nezávislé podniky, mo�no akéko¾vek zisky, ktoré by
bez týchto podmienok dosiahol jeden z podnikov, ale
vzh¾adom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnú�
do ziskov tohto podniku a následne zdani�.

2. Ak jeden zmluvný �tát zahrnie do ziskov podniku
tohto �tátu a následne zdaní zisky, z ktorých bol
podnik druhého zmluvného �tátu zdanený v tomto
druhom �táte, a tieto zisky takto zahrnuté sú zisky,
ktoré by dosiahol podnik skôr uvedeného �tátu, ak by
podmienky dohodnuté medzi oboma podnikmi boli
také, aké by boli dohodnuté medzi nezávislými podnik-
mi, tento druhý �tát vhodne upraví sumu dane ulo�e-
nej z týchto ziskov, ak tento druhý �tát pova�uje
úpravu za oprávnenú. Pri stanovení takejto úpravy sa
bude bra� oh¾ad na iné ustanovenia tejto zmluvy a prí-
slu�né úrady zmluvných �tátov budú túto úpravu
v prípade potreby navzájom konzultova�.

3. Ustanovenia odseku 2 sa nepou�ijú v prípade
podvodu, vedomého zanedbania povinností alebo nedba-
losti.

Èlánok 10

Dividendy

1. Dividendy vyplácané spoloènos�ou, ktorá je rezi-
dentom jedného zmluvného �tátu, rezidentovi druhé-
ho zmluvného �tátu mo�no zdani� v tomto druhom
�táte. Tieto dividendy v�ak mo�no zdani� aj v zmluv-
nom �táte, ktorého je spoloènos� vyplácajúca dividen-
dy rezidentom, a to pod¾a právnych predpisov tohto
�tátu, ak v�ak skutoèným vlastníkom dividend je rezi-
dent druhého zmluvného �tátu, takto stanovená daò
nepresiahne
a) 5 % hrubej sumy dividend, ak skutoèným vlastní-

kom je spoloènos� (iná ako osobná obchodná spo-
loènos�), ktorá priamo vlastní najmenej 25 % ma-
jetku spoloènosti vyplácajúcej dividendy,

b) 15 % hrubej sumy dividend vo v�etkých ostatných
prípadoch.

2. Bez oh¾adu na ustanovenia odseku 1, ak má
fyzická osoba, ktorá je rezidentom Fínska, pod¾a fín-
skych daòových zákonov nárok na zápoèet dane z di-
vidend vyplácaných spoloènos�ou, ktorá je rezidentom
Fínska, dividendy vyplácané spoloènos�ou, ktorá je
rezidentom Fínska, rezidentovi Slovenska sa budú

zdaòova� len na Slovensku, ak skutoèným vlastníkom
dividend je rezident Slovenska.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 neovplyvnia zdaòova-
nie spoloènosti vo vz�ahu k ziskom, z ktorých sa
dividendy vyplácajú.

4. Výraz �dividendy� pou�itý v tomto èlánku oznaèu-
je príjmy z akcií alebo z iných práv podie¾a� sa na
ziskoch s výnimkou poh¾adávok, ako aj príjmy z iných
práv k spoloènosti, ktoré sa zdaòujú rovnakým spôso-
bom ako príjmy z akcií pod¾a právnych predpisov toho
�tátu, ktorého je spoloènos� rozde¾ujúca zisk reziden-
tom.

5. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepou�ijú, ak sku-
toèný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného
zmluvného �tátu, vykonáva v druhom zmluvnom �táte,
ktorého spoloènos� vyplácajúca dividendy je reziden-
tom, podnikate¾skú èinnos� prostredníctvom stálej
prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, alebo ak
v tomto druhom �táte vykonáva nezávislé povolanie
prostredníctvom tam umiestnenej stálej základne a ak
úèas�, pre ktorú sa dividendy vyplácajú, sa skutoène
via�e na túto stálu prevádzkareò alebo na túto stálu
základòu. V takom prípade sa pou�ijú ustanovenia
èlánku 7 alebo èlánku 14 pod¾a toho, o aký prípad ide.

6. Ak spoloènos�, ktorá je rezidentom jedného
zmluvného �tátu, dosahuje zisky alebo príjmy z dru-
hého zmluvného �tátu, tento druhý �tát nemô�e zdani�
dividendy vyplácané spoloènos�ou s výnimkou prípa-
dov, ak sa tieto dividendy vyplácajú rezidentovi tohto
druhého �tátu alebo ak sa úèas�, pre ktorú sa dividen-
dy vyplácajú, skutoène via�e na stálu prevádzkareò
alebo na stálu základòu, ktorá je umiestnená v tomto
druhom �táte, a ani podrobi� nerozdelené zisky spo-
loènosti dani z nerozdelených ziskov, aj keï vyplácané
dividendy alebo nerozdelené zisky pozostávajú úplne
alebo sèasti zo ziskov alebo z príjmov dosiahnutých
v tomto druhom �táte.

Èlánok 11

Úroky

1. Úroky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom �táte
a vyplácajú sa rezidentovi druhého zmluvného �tátu,
podliehajú zdaneniu iba v tomto druhom �táte, ak
takýto rezident je skutoèným vlastníkom úroku.

2. Výraz �úroky� pou�itý v tomto èlánku oznaèuje
príjmy z poh¾adávok akéhoko¾vek druhu zabezpeèe-
ných alebo nezabezpeèených zálo�ným právom na ne-
hnute¾nos� bez oh¾adu na to, èi majú alebo nemajú
právo úèasti na zisku dl�níka, a najmä príjmy z vlád-
nych cenných papierov a príjmy z obligácií alebo
z dlhopisov vrátane prémií a výhier spojených s týmito
cennými papiermi, obligáciami alebo s dlhopismi. Pe-
nále za oneskorenú platbu sa nepova�uje za úroky na
úèely tohto èlánku.

3. Ustanovenie odseku 1 sa nepou�ije, ak skutoèný
vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného zmluvné-
ho �tátu, vykonáva podnikate¾skú èinnos� v druhom
zmluvnom �táte, v ktorom majú úroky zdroj, prostred-
níctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená,
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alebo ak v tomto druhom �táte vykonáva nezávislé
povolanie prostredníctvom tam umiestnenej stálej zá-
kladne a ak poh¾adávka, z ktorej sa úroky vyplácajú,
sa skutoène via�e na túto stálu prevádzkareò alebo na
túto stálu základòu. V takom prípade sa pou�ijú usta-
novenia èlánku 7 alebo èlánku 14 pod¾a toho, o aký
prípad ide.

4. Predpokladá sa, �e úroky majú zdroj v zmluvnom
�táte, ak platite¾ je rezidentom tohto �tátu. Ak v�ak
osoba platiaca úroky, èi je rezidentom zmluvného �tá-
tu alebo nie, má v zmluvnom �táte stálu prevádzkareò
alebo stálu základòu, v súvislosti s ktorou vznikol dlh,
z ktorého sa platia úroky, a tieto úroky idú na �archu
tejto stálej prevádzkarne alebo stálej základne, potom
za zdroj takýchto úrokov sa bude pova�ova� �tát, v kto-
rom je stála prevádzkareò alebo stála základòa
umiestnená.

5. Ak v dôsledku osobitných vz�ahov existujúcich
medzi platite¾om a skutoèným vlastníkom úrokov ale-
bo medzi nimi a tre�ou osobou suma úrokov vz�ahu-
júca sa na poh¾adávku, z ktorej sa úroky platia, pre-
sahuje sumu, ktorú by dohodol platite¾ so skutoèným
vlastníkom, keby takéto vz�ahy neexistovali, pou�ijú
sa ustanovenia tohto èlánku len na túto naposledy
uvedenú sumu. Èas� platieb, ktorá presahuje túto
sumu, sa v takom prípade zdaní pod¾a právnych pred-
pisov ka�dého zmluvného �tátu s prihliadnutím na
ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Èlánok 12

Licenèné poplatky

1. Licenèné poplatky, ktoré majú zdroj v jednom
zmluvnom �táte a vyplácajú sa rezidentovi druhého
zmluvného �tátu, mô�u sa zdani� v tomto druhom
�táte.

2. Tieto licenèné poplatky sa v�ak okrem druhov
platieb uvedených v odseku 3 písm. a) mô�u zdani� aj
v tom zmluvnom �táte, v ktorom je ich zdroj, a to pod¾a
právnych predpisov tohto �tátu, ale ak skutoèný vlast-
ník licenèných poplatkov je rezidentom druhého
zmluvného �tátu, takto stanovená daò nepresiahne
a) v prípade platieb uvedených v odseku 3 písm. b)

1 % hrubej sumy licenèných poplatkov,
b) v prípade platieb uvedených v odseku 3 písm. c) 5 %

hrubej sumy licenèných poplatkov,
c) v prípade platieb uvedených v odseku 3 písm. d)

a e) 10 % hrubej sumy licenèných poplatkov.

3. Výraz �licenèné poplatky� pou�itý v tomto èlánku
oznaèuje platby akéhoko¾vek druhu prijaté ako odpla-
ta za
a) pou�itie alebo za právo na pou�itie akéhoko¾vek

autorského práva k literárnemu, umeleckému ale-
bo k vedeckému dielu,

b) finanèný prenájom zariadenia,
c) operatívny prenájom zariadenia alebo za pou�itie,

alebo za právo na pou�itie kinematografických fil-
mov a filmov alebo pások na televízne alebo rozhla-
sové vysielanie, alebo akéhoko¾vek poèítaèového
softvéru,

d) pou�itie alebo za právo na pou�itie patentu, ochran-

nej známky, návrhu alebo modelu, plánu, tajného
vzorca alebo výrobného postupu,

e) informácie, ktoré sa vz�ahujú na priemyselné, ob-
chodné alebo vedecké skúsenosti.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepou�ijú, ak sku-
toèný vlastník licenèných poplatkov, ktorý je reziden-
tom jedného zmluvného �tátu, vykonáva v druhom
zmluvnom �táte, v ktorom majú licenèné poplatky
zdroj, podnikate¾skú èinnos� prostredníctvom stálej
prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, alebo vykoná-
va v tomto druhom �táte nezávislé povolanie prostred-
níctvom tam umiestnenej stálej základne a ak právo
alebo majetok, v súvislosti s ktorým vznikajú licenèné
poplatky, sa skutoène via�u na túto stálu prevádzka-
reò alebo na stálu základòu. V takom prípade sa
pou�ijú ustanovenia èlánku 7 alebo èlánku 14 pod¾a
toho, o aký prípad ide.

5. Predpokladá sa, �e licenèné poplatky majú zdroj
v zmluvnom �táte, ak platite¾ je rezidentom tohto
�tátu. Ak v�ak osoba platiaca licenèné poplatky, èi je
alebo nie je rezidentom niektorého zmluvného �tátu,
má v zmluvnom �táte stálu prevádzkareò alebo stálu
základòu, v súvislosti s ktorou vznikla povinnos� plati�
licenèné poplatky, ktoré idú na �archu stálej prevádz-
karne alebo stálej základne, predpokladá sa, �e tieto
licenèné poplatky majú zdroj v tom �táte, v ktorom je
stála prevádzkareò alebo stála základòa umiestnená.

6. Ak v dôsledku osobitných vz�ahov, ktoré existujú
medzi platite¾om a skutoèným vlastníkom licenèných
poplatkov alebo medzi nimi a tre�ou osobou suma
licenèných poplatkov, ktoré sa vz�ahujú na pou�itie,
právo alebo informáciu, za ktoré sa platia, presahuje
sumu, ktorú by dohodol platite¾ so skutoèným vlast-
níkom, keby takéto vz�ahy neexistovali, pou�ijú sa
ustanovenia tohto èlánku len na túto naposledy uve-
denú sumu. Èas� platieb, ktorá presahuje túto sumu,
sa v tomto prípade zdaní pod¾a právnych predpisov
ka�dého zmluvného �tátu s prihliadnutím na ostatné
ustanovenia tejto zmluvy.

Èlánok 13

Zisky zo scudzenia majetku

1. Zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného �tá-
tu zo scudzenia nehnute¾ného majetku uvedeného
v èlánku 6 ods. 2, ktorý je umiestnený v druhom
zmluvnom �táte, mo�no zdani� v tomto druhom �táte.

2. Zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného �tá-
tu zo scudzenia podielov alebo iných práv v spoloènos-
ti, ktorej aktíva pozostávajú z viac ako 50 % nehnute¾-
ného majetku umiestneného v druhom zmluvnom
�táte, mo�no zdani� v tomto druhom �táte.

3. Zisky zo scudzenia hnute¾ného majetku, ktorý je
èas�ou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne,
ktorú má podnik jedného zmluvného �tátu v druhom
zmluvnom �táte, alebo hnute¾ného majetku patriace-
ho stálej základni, ktorú má rezident jedného zmluv-
ného �tátu v druhom zmluvnom �táte na výkon nezá-
vislého povolania, vrátane takto dosiahnutých ziskov
zo scudzenia takejto stálej prevádzkarne (samostatnej
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alebo spolu s celým podnikom) alebo takejto stálej
základne mo�no zdani� v tomto druhom �táte.

4. Zisky plynúce podniku jedného zmluvného �tátu
zo scudzenia lodí alebo lietadiel prevádzkovaných
v medzinárodnej doprave alebo hnute¾ného majetku,
ktorý slú�i na prevádzku týchto lodí alebo lietadiel,
podliehajú zdaneniu len v tomto �táte.

5. Zisky zo scudzenia iného majetku, ne� je uvedený
v predchádzajúcich odsekoch tohto èlánku, podliehajú
zdaneniu len v tom zmluvnom �táte, v ktorom je scu-
dzite¾ rezidentom.

Èlánok 14

Nezávislé povolania

1. Príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného �tátu
poberá zo slobodných povolaní alebo z iných nezávis-
lých èinností podobného charakteru, podliehajú zda-
neniu len v tomto �táte s výnimkou nasledujúcich
prípadov, keï sa takéto príjmy mô�u zdani� aj v dru-
hom zmluvnom �táte, ak
a) má v druhom zmluvnom �táte obvykle k dispozícii

stálu základòu na výkon svojich èinností; v takom
prípade mo�no príjmy, ktoré mo�no pripoèíta� tejto
stálej základni, zdani� len v tomto druhom �táte
alebo

b) sa rezident zdr�iava v druhom �táte poèas obdobia
alebo období, ktoré v úhrne presahujú 183 dní
v akomko¾vek dvanás�mesaènom období zaèínajú-
com alebo konèiacom sa v príslu�nom kalendárnom
roku; v takom prípade len tú èas� príjmov, ktoré
pochádzajú z jeho èinností vykonávaných v tomto
druhom �táte, mo�no zdani� v tomto druhom �táte.

2. Výraz �slobodné povolania� zahàòa najmä nezá-
vislé vedecké, literárne, umelecké, vychovávate¾ské
alebo uèite¾ské èinnosti, ako aj nezávislé èinnosti le-
károv, právnikov, in�inierov, architektov, dentistov
a úètovných znalcov.

Èlánok 15

Závislá èinnos�

1. Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident
jedného zmluvného �tátu poberá z dôvodu zamestna-
nia, podliehajú zdaneniu s výhradou ustanovení èlán-
kov 16, 18 a 19 len v tomto �táte, ak sa zamestnanie
nevykonáva v druhom zmluvnom �táte. Ak sa tam
zamestnanie vykonáva, mô�u sa takéto prijaté odmeny
zdani� v tomto druhom �táte.

2. Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného �tátu
poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v dru-
hom zmluvnom �táte, mô�u sa bez oh¾adu na ustano-
venie odseku 1 zdani� len v skôr uvedenom �táte, ak
a) príjemca sa zdr�iava v druhom �táte poèas jedného

obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu
v úhrne 183 dní v akomko¾vek dvanás�mesaènom
období zaèínajúcom alebo konèiacom sa v príslu�-
nom kalendárnom roku, a

b) odmeny vypláca zamestnávate¾ alebo sa vyplácajú
v mene zamestnávate¾a, ktorý nie je rezidentom
druhého �tátu, a

c) odmeny nejdú na �archu stálej prevádzkarne alebo
stálej základne, ktorú má zamestnávate¾ v druhom
�táte.

3. Bez oh¾adu na predchádzajúce ustanovenia tohto
èlánku odmeny poberané z dôvodu zamestnania vyko-
návaného na palube lode alebo lietadla prevádzkova-
ného v medzinárodnej doprave rezidentom zmluvného
�tátu mo�no zdani� v tomto �táte.

Èlánok 16

Tantiémy

Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jed-
ného zmluvného �tátu poberá ako èlen �tatutárneho
orgánu spoloènosti alebo iného obdobného orgánu
spoloènosti, ktorá je rezidentom druhého zmluvného
�tátu, mo�no zdani� v tomto druhom �táte.

Èlánok 17

Umelci a �portovci

1. Príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného �tátu
ako na verejnosti vystupujúci umelec, ako divadelný,
filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo hu-
dobník, alebo ako �portovec poberá z takýchto osobne
vykonávaných èinností v druhom zmluvnom �táte,
mo�no bez oh¾adu na ustanovenia èlánkov 14 a 15
zdani� v tomto druhom �táte.

2. Ak príjmy z èinností osobne vykonávaných umel-
com alebo �portovcom neplynú priamo tomuto umel-
covi alebo �portovcovi, ale inej osobe, mo�no tieto
príjmy bez oh¾adu na ustanovenia èlánkov 7, 14 a 15
zdani� v tom zmluvnom �táte, v ktorom umelec alebo
�portovec vykonáva svoju èinnos�.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nebudú vz�ahova�
na príjmy plynúce umelcovi alebo �portovcovi z èin-
ností, ktoré vykonáva v jednom zmluvnom �táte, ak sa
èinnosti vykonávané poèas náv�tevy tohto �tátu úplne
alebo z podstatnej èasti hradia z verejných fondov
druhého zmluvného �tátu alebo jeho miestneho orgá-
nu, alebo jeho �tatutárneho orgánu. V takom prípade
sa príjmy zdania pod¾a ustanovení èlánkov 7, 14 ale-
bo 15 pod¾a toho, o aký prípad ide.

Èlánok 18

Dôchodky a renty

1. Dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dô-
vodu predchádzajúceho zamestnania alebo akéko¾vek
renty platené rezidentovi niektorého zmluvného �tátu
podliehajú, s výnimkou ustanovení èlánku 19 ods. 2,
zdaneniu v tomto �táte.

2. Vyplácané dôchodky a iné plnenia, èi je to pravi-
delná alebo jednorazová náhrada, poskytované na zá-
klade legislatívy sociálneho zabezpeèenia zmluvného
�tátu alebo verejnej sústavy vytvorenej zmluvným �tá-
tom na úèely sociálneho zabezpeèenia alebo akúko¾vek
rentu vznikajúcu v zmluvnom �táte mo�no bez oh¾adu
na ustanovenia odseku 1 a s výnimkou ustanovení
èlánku 19 ods. 2 zdani� v tomto �táte.
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3. Výraz �renta� pou�itý v tomto èlánku oznaèuje
stanovenú sumu vyplácanú opakovane v urèených
termínoch poèas �ivota alebo poèas urèeného alebo
stanoveného èasového obdobia na základe záväzku
uskutoèni� tieto platby ako náhradu za zodpovedajúce
a úplné plnenie v peniazoch alebo v peòa�nej hodnote
(iné ne� poskytovanie slu�ieb).

Èlánok 19

�tátna slu�ba

1.
a) Platy, mzdy a iné podobné odmeny, iné ako dôchod-

ky, vyplácané jedným zmluvným �tátom alebo jeho
miestnym orgánom, alebo �tatutárnym orgánom
tohto �tátu fyzickej osobe za slu�by preukázané
tomuto �tátu, miestnemu orgánu alebo �tatutárne-
mu orgánu, podliehajú zdaneniu iba v tomto �táte.

b) Takéto platy, mzdy a iné podobné odmeny v�ak
podliehajú zdaneniu iba v zmluvnom �táte, ktorého
fyzická osoba je rezidentom, ak sa slu�by preuka-
zujú v tomto �táte a fyzická osoba
(i) je �tátnym príslu�níkom tohto �tátu alebo
(ii) sa nestala rezidentom tohto �tátu len z dôvodov

poskytovania týchto slu�ieb.

2.
a) Akéko¾vek dôchodky vyplácané priamo alebo z fon-

dov, ktoré zriadil niektorý zmluvný �tát alebo miest-
ny orgán, alebo �tatutárny orgán tohto �tátu fyzic-
kej osobe za slu�by preukázané tomuto �tátu,
miestnemu orgánu alebo �tatutárnemu orgánu,
podliehajú zdaneniu iba v tomto �táte.

b) Takéto dôchodky v�ak podliehajú zdaneniu iba
v zmluvnom �táte, ktorého je fyzická osoba reziden-
tom, ak je �tátnym príslu�níkom tohto �tátu.

3. Ustanovenia èlánkov 15, 16, 17 a 18 sa pou�ijú
na platy, mzdy a iné podobné odmeny a na dôchodky
za slu�by preukázané v súvislosti s podnikate¾skou
èinnos�ou vykonávanou niektorým zmluvným �tátom
alebo miestnym orgánom, alebo �tatutárnym orgánom
tohto �tátu.

Èlánok 20

�tudenti

Platby, ktoré �tudent alebo �iak uèili��a alebo ob-
chodný, technický, po¾nohospodársky alebo lesnícky
praktikant, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svo-
jím príchodom do jedného zmluvného �tátu reziden-
tom druhého zmluvného �tátu a ktorý sa zdr�iava
v skôr uvedenom �táte iba z dôvodu �túdia alebo vý-
cviku, dostáva na úhradu nákladov vý�ivy, �túdia
alebo výcviku, nebudú podlieha� zdaneniu v tomto
�táte za predpokladu, �e takéto platby sa mu vyplácajú
zo zdrojov mimo tohto �tátu.

Èlánok 21

Iné príjmy

1. Príjmy rezidenta jedného zmluvného �tátu, ktoré
sa neuvádzajú v predchádzajúcich èlánkoch tejto

zmluvy, sa bez oh¾adu na ich zdroj zdania iba v tomto
�táte.

2. Ustanovenie odseku 1 sa nepou�ije na príjmy iné
ako príjmy z nehnute¾ného majetku, ktorý je definova-
ný v èlánku 6 ods. 2, ak príjemca takýchto príjmov,
ktorý je rezidentom niektorého zmluvného �tátu, vy-
konáva podnikate¾skú èinnos� v druhom zmluvnom
�táte prostredníctvom tam umiestnenej stálej prevádz-
karne alebo vykonáva v tomto druhom �táte nezávislé
povolanie prostredníctvom tam umiestnenej stálej zá-
kladne a ak právo alebo majetok, za ktorý sa príjmy
platia, skutoène súvisí s takouto stálou prevádzkar-
òou alebo stálou základòou. V takom prípade sa po-
u�ijú ustanovenia èlánku 7 alebo èlánku 14 pod¾a
toho, o aký prípad ide.

Èlánok 22

Vylúèenie dvojitého zdanenia

1. Na Slovensku sa dvojité zdanenie vylúèi takto:

Slovensko mô�e pri zdaòovaní svojich rezidentov
zahrnú� do základu dane, z ktorého sa takéto dane
ukladajú, èasti príjmov, ktoré sa mô�u pod¾a ustano-
vení tejto zmluvy rovnako zdani� vo Fínsku, povolí
v�ak zní�i� sumu dane vypoèítanú z takéhoto základu
o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej vo Fínsku. Suma,
o ktorú sa daò zní�i, v�ak nepresiahne tú èas� sloven-
skej dane vypoèítanej pred jej zní�ením, ktorá pomer-
ne pripadá na príjmy, ktoré mô�u by� pod¾a ustanovení
tejto zmluvy zdanené vo Fínsku.

2. Bez oh¾adu na ustanovenia fínskeho zákona, be-
rúc do úvahy zamedzenie medzinárodného dvojitého
zdanenia (ktoré neovplyvnia tu uvedené v�eobecné
zásady), sa vo Fínsku dvojité zdanenie vylúèi takto:
a) Ak rezident Fínska poberá príjem, ktorý pod¾a usta-

novení tejto zmluvy mo�no zdani� na Slovensku,
Fínsko tejto osobe povolí, s výhradou ustanovení
písmena b), zní�i� sumu dane vo Fínsku o sumu
rovnajúcu sa dani zaplatenej pod¾a slovenského
zákona a pod¾a tejto zmluvy na Slovensku, ktorá je
vypoèítaná z toho istého príjmu, z ktorého je vypo-
èítaná fínska daò.

b) Na úèely písmena a) sa predpokladá, �e výraz �daò
zaplatená na Slovensku� bude zahàòa� daò z pre-
chodu a prevodu nehnute¾ností v takom rozsahu,
�e takáto daò je ulo�ená s prihliadnutím na mo�nú
kompenzáciu.

c) Dividendy vyplácané spoloènos�ou, ktorá je rezi-
dentom Slovenska, spoloènosti, ktorá je rezidentom
Fínska a ktorá priamo kontroluje najmenej 10 %
podielov s hlasovacím právom v spoloènosti vyplá-
cajúcej dividendy, budú oslobodené od fínskej da-
ne.

d) Fyzická osoba, ktorá je rezidentom Slovenska
a ktorá sa pod¾a daòových zákonov Fínska s oh¾a-
dom na fínske dane vz�ahujúce sa na èlánok 2
pova�uje aj za rezidenta Fínska, bez oh¾adu na
akéko¾vek ustanovenie tejto zmluvy mô�e by� zda-
nená vo Fínsku. Fínsko v�ak v súlade s ustanove-
ním písmena a) povolí zní�i� sumu fínskej dane
o sumu rovnajúcu sa dani z príjmu, ktorá bola
zaplatená na Slovensku. Ustanovenie tohto písme-
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na sa bude uplatòova� len na �tátnych príslu�níkov
Fínska.

3. Ak v súlade s ktorýmko¾vek ustanovením tejto
zmluvy sú príjmy, ktoré plynú rezidentovi zmluvného
�tátu, oslobodené od zdanenia v tomto �táte, tento �tát
napriek tomu mô�e pri výpoète sumy dane na zvy�né
príjmy takejto osoby vzia� do úvahy oslobodené príjmy.

Èlánok 23

Zásada rovnakého zaobchádzania

1. �tátni príslu�níci jedného zmluvného �tátu nebu-
dú podlieha� v druhom zmluvnom �táte �iadnemu
zdaneniu ani povinnostiam s ním spojeným, ktoré sú
iné alebo �a�ivej�ie ako zdanenie a s ním spojené
povinnosti, ktorým podliehajú alebo mô�u podlieha�
�tátni príslu�níci tohto druhého �tátu, ktorí sú v rov-
nakej situácii, najmä vo vz�ahu k trvalému pobytu.
Toto ustanovenie sa bez oh¾adu na ustanovenia èlán-
ku 1 uplatní aj na osoby, ktoré nie sú rezidentmi
jedného zmluvného �tátu alebo oboch zmluvných �tá-
tov.

2. Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik
jedného zmluvného �tátu v druhom zmluvnom �táte,
nebude v tomto druhom �táte nepriaznivej�ie ako zda-
nenie podnikov tohto druhého �tátu, ktoré vykonávajú
rovnaké èinnosti. Toto ustanovenie sa nebude vykla-
da� ako záväzok jedného zmluvného �tátu prizna�
rezidentom druhého zmluvného �tátu osobné ú¾avy,
z¾avy a zní�enie dane z dôvodu osobného postavenia
alebo rodinných záväzkov, ktoré priznáva svojim rezi-
dentom.

3. Ak sa ustanovenia èlánku 9 ods. 1, èlánku 11
ods. 5 alebo èlánku 12 ods. 6 nebudú aplikova�, úro-
ky, licenèné poplatky a iné výdavky platené podnikom
jedného zmluvného �tátu rezidentovi druhého zmluv-
ného �tátu budú odpoèítate¾né na úèely urèenia zda-
nite¾ných ziskov tohto podniku za rovnakých podmie-
nok, ako keby boli platené rezidentovi skôr uvedeného
�tátu.

4. Podniky jedného zmluvného �tátu, ktorých maje-
tok úplne alebo èiastoène, priamo alebo nepriamo
vlastní alebo kontroluje rezident alebo rezidenti dru-
hého zmluvného �tátu, nebudú podlieha� v skôr uve-
denom �táte �iadnemu zdaneniu ani povinnostiam
s ním spojeným, ktoré sú iné alebo �a�ivej�ie ako
zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým podlieha-
jú alebo mô�u podlieha� iné podobné podniky skôr
uvedeného �tátu.

5. Ustanovenia tohto èlánku sa bez oh¾adu na usta-
novenia èlánku 2 vz�ahujú na dane akéhoko¾vek dru-
hu a charakteru.

Èlánok 24

Rie�enie prípadov dohodou

1. Ak sa osoba domnieva, �e opatrenia jedného
zmluvného �tátu alebo oboch zmluvných �tátov vedú
alebo budú vies� v jej prípade k zdaneniu, ktoré nie je
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, mô�e nezávisle
od opravných prostriedkov, ktoré poskytujú vnútro-

�tátne právne predpisy týchto �tátov, predlo�i� svoj
prípad príslu�nému úradu zmluvného �tátu, ktorého
je rezidentom, alebo ak sa na prípad vz�ahuje èlánok
23 ods. 1, príslu�nému úradu zmluvného �tátu, kto-
rého je �tátnym príslu�níkom. Prípad musí predlo�i�
do troch rokov od prvého oznámenia opatrenia, ktoré
vedie k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

2. Ak bude príslu�ný úrad pova�ova� námietku za
oprávnenú a ak nebude sám schopný nájs� uspokojivé
rie�enie, bude sa usilova� prípad vyrie�i� vzájomnou
dohodou s príslu�ným úradom druhého zmluvného
�tátu tak, aby sa vylúèilo zdanenie, ktoré nie je v sú-
lade s touto zmluvou. Dosiahnutá dohoda sa vykoná
v lehotách vnútro�tátnych právnych predpisov zmluv-
ných �tátov.

3. Príslu�né úrady zmluvných �tátov sa budú usilo-
va� vyrie�i� vzájomnou dohodou akéko¾vek �a�kosti
alebo pochybnosti, ktoré mô�u vzniknú� pri výklade
alebo pri aplikácií tejto zmluvy. Mô�u konzultova�
o zamedzení dvojitého zdanenia aj v prípadoch, ktoré
nie sú v tejto zmluve upravené.

4. Príslu�né úrady zmluvných �tátov mô�u navzá-
jom konzultova� priamo, ako aj prostredníctvom ich
spoloènej komisie zlo�enej z príslu�ných úradov alebo
z ich zástupcov s cie¾om dosiahnu� dohodu v zmysle
predchádzajúcich odsekov.

Èlánok 25

Výmena informácií

1. Príslu�né úrady zmluvných �tátov si budú vymie-
òa� informácie dôle�ité na aplikáciu ustanovení tejto
zmluvy alebo vnútro�tátnych právnych predpisov
zmluvných �tátov vz�ahujúcich sa na dane, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy, ak zdanenie, ktoré upravujú,
nie je v rozpore s touto zmluvou. Výmena informácií nie
je obmedzená èlánkom 1. V�etky informácie, ktoré
zmluvný �tát dostal, bude udr�iava� v tajnosti rovnakým
spôsobom ako informácie, ktoré dostal pod¾a vnútro-
�tátnych právnych predpisov tohto �tátu, a poskytne
ich len osobám alebo úradom (vrátane súdov a správ-
nych orgánov), ktoré sa zaoberajú vymeriavaním alebo
vyberaním daní, na ktoré sa vz�ahuje táto zmluva,
vymáhaním alebo trestným stíhaním vo veci týchto
daní, alebo rozhodovaním o opravných prostriedkoch.
Tieto osoby alebo úrady pou�ijú takéto informácie len
na tieto úèely. Tieto informácie mô�u oznámi� pri
verejných súdnych konaniach alebo súdnych rozhod-
nutiach.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v nijakom prí-
pade vyklada� tak, �e ukladajú niektorému zmluvné-
mu �tátu povinnos�
a) vykona� správne opatrenia, ktoré by poru�ovali

právne predpisy a správnu prax tohto alebo druhé-
ho zmluvného �tátu,

b) oznámi� informácie, ktoré by nebolo mo�né získa�
na základe právnych predpisov alebo v riadnom
správnom konaní tohto alebo druhého zmluvného
�tátu,

c) oznámi� informácie, ktoré by odhalili obchodné,
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hospodárske, priemyselné, komerèné alebo profe-
sijné tajomstvo alebo obchodný postup, alebo infor-
mácie, ktorých prezradenie by bolo v rozpore s ve-
rejným poriadkom.

Èlánok 26

Èlenovia diplomatických misií
a konzulárnych úradov

�iadne ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú da-
òových výsad patriacich èlenom diplomatických misií
alebo konzulárnych úradov pod¾a v�eobecných pravi-
diel medzinárodného práva alebo na základe ustano-
vení osobitných dohôd.

Èlánok 27

Nadobudnutie platnosti

1. Vlády zmluvných �tátov si navzájom oznámia, �e
ústavné právne postupy na nadobudnutie platnosti
tejto zmluvy boli splnené.

2. Táto zmluva nadobudne platnos� tridsa� dní po
dátume neskor�ieho oznámenia pod¾a odseku 1 a jej
ustanovenia sa budú uplatòova� v oboch zmluvných
�tátoch,
a) ak ide o dane vyberané zrá�kou pri zdroji, na príjmy

poberané 1. januára alebo neskôr v kalendárnom
roku nasledujúcom po roku, v ktorom zmluva na-
dobudne platnos�,

b) ak ide o ostatné dane z príjmov, na dane ukladané
za ka�dý daòový rok zaèínajúci sa 1. januára alebo
neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku,
v ktorom zmluva nadobudne platnos�.

3. Zmluva medzi vládou Èeskoslovenskej socialistic-
kej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení

dvojakého zdanenia a zabránení daòovému úniku
v odbore daní z príjmu a z majetku podpísaná 31. ja-
nuára 1975 v Helsinkách (ïalej len �Zmluva z roku
1975�) sa prestane uplatòova� v odbore daní, na ktoré
sa táto zmluva vz�ahuje pod¾a ustanovení odseku 2.
Zmluva z roku 1975 bude vypovedaná k poslednému
dátumu, ku ktorému sa pod¾a predchádzajúceho usta-
novenia tohto odseku uplatòovala.

Èlánok 28

Výpoveï

Táto zmluva zostane v platnosti, kým ju niektorý
zmluvný �tát nevypovie. Ka�dý zmluvný �tát mô�e
zmluvu vypoveda� diplomatickou cestou oznámením
výpovede najmenej �es� mesiacov pred koncom ka�dé-
ho kalendárneho roka zaèínajúceho sa po uplynutí
piatich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy. V takom prípade sa táto zmluva prestane
uplatòova� v oboch zmluvných �tátoch,
a) ak ide o dane vyberané zrá�kou pri zdroji, na príjmy

poberané 1. januára alebo neskôr v kalendárnom
roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola daná
výpoveï,

b) ak ide o ostatné dane z príjmov, na dane ukladané
za ka�dý daòový rok zaèínajúci sa 1. januára alebo
neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku,
v ktorom bola daná výpoveï.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocne-
ní, podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 15. februára 1999 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, v slovenskom, fínskom a anglic-
kom jazyku, prièom v�etky tri znenia sú autentické.
V prípade rozdielnosti výkladu textov bude rozhodujú-
ci anglický text.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Fínskej republiky:

Ole Norrback v. r.
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