
PROTOKOLL 

 

OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING 

BETRÄFFANDE SKATTER Å INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 

 

Konungariket Sverige och Republiken Österrike, 

 

som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet undertecknat den 14 

maj 1959, såsom ändrat genom ett första protokoll undertecknat den 6 april 1970 och ett 

andra protokoll undertecknat den 5 november 1991 (i det följande benämnt ”avtalet”), 

 

 har kommit överens om följande: 
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Artikel 1 
 
Artikel 8 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser: 
 
“Artikel 8 
 
§ 1. Då en person med hemvist i en av staterna förvärvar inkomst genom att avyttra en 
andel i ett sådant bolag med hemvist i den andra staten, vars delägare icke personligen 
ansvara för bolagets förbindelser (Kapitalgesellschaft), äger endast den förstnämnda 
staten beskatta inkomsten. Om inkomsten förvärvas genom ett fast driftställe i den andra 
staten, äger även denna andra stat beskatta inkomsten. 
 
§ 2. Utan hinder av bestämmelserna i paragraf 1 i denna artikel och artikel 2 paragraf 1 i 
detta avtal får inkomst från avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag 
(Kapitalgesellschaft) som förvärvas av en fysisk person som har fått hemvist i en av 
staterna och som har haft hemvist i den andra staten beskattas i denna andra stat, men 
endast för den värdeökning som uppkommit innan den fysiska personen fick hemvist i 
den förstnämnda staten. Såvitt avser avyttring av hela eller delar av ett sådant innehav 
som avses i föregående mening, vilket innehav understiger en procent av kapitalet i 
bolaget, skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas endast om avyttringen sker vid 
något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska 
personen har fått hemvist i den förstnämnda staten.” 
 
Artikel 2 
 
1. De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra när 
de konstitutionella åtgärder som krävs för att detta protokoll skall träda i kraft har 
vidtagits. 
 
2. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa 
underrättelser tas emot.  
 
3. Detta protokoll tillämpas beträffande skatt som tas ut på inkomst som förvärvas den 1 
januari 2007 eller senare. Protokollet skall dock såvitt avser artikel 8 paragraf 2 i avtalet 
endast tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av en fysisk person som vid 
tillämpningen av den nya artikel 8 i avtalet har fått hemvist i den förstnämnda staten den 
dag då detta protokoll undertecknas eller senare. 
 
4. Detta protokoll förblir tillämpligt så länge som avtalet är i kraft. 

 
Till bekräftelse härav har de båda avtalsslutande staternas befullmäktigade ombud 

undertecknat detta protokoll. 
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Som skedde i Stockholm den 21 augusti 2006 i vardera två originalexemplar på svenska 

och tyska språken, vilka båda texter äger lika vitsord. 

 
 
För Konungariket Sverige:   För Republiken Österrike: 
 
 
Arthur Winkler-Hermaden m.p.  Magdalena Andersson m.p. 
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