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PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN 

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA 

FEDERATIONENS REGERING FÖR UNDVIKANDE  

AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE  

SKATTER PÅ INKOMST 

 

Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering, som önskar ingå 

ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska 

federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst, 

 

har kommit överens om följande: 
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Artikel I 

1. I avtalets titel utgår orden ”beträffande skatter på inkomst” och ersätts av orden 

”beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet”. 

 

2. Avtalets ingress utgår och ersätts av följande: 

 

”Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering, som önskar ingå 

ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på 

förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt 

genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty 

shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta 

avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal), har kommit överens om följande:” 

 

 

Artikel II 

1. Artikel 1 i avtalet i sin nuvarande lydelse blir punkt 1 i artikel 1.  

 

2. En ny punkt 2 infogas i artikel 1 i avtalet med följande lydelse: 

 

”2.  Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt 

lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska 

anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som 

inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en 

person med hemvist i staten i fråga.” 

 

 

Artikel III 

Punkt 3 i artikel 2 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”3.  De skatter på vilka avtalet tillämpas är: 

 a)  i Ryska federationen: 

1)  skatten på vinster för organisationer, 

   2)  inkomstskatten för fysiska personer, 

3)  skatten på organisationers tillgångar, 



 

3 
 

   4)  skatten på fysiska personers tillgångar, 

    (i det följande benämnda ”rysk skatt”); 

 

 b)  i Sverige: 

1)  den statliga inkomstskatten, 

   2)  kupongskatten, 

   3)  den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, 

   4)  den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., 

   5)  den kommunala inkomstskatten, 

   6)  statlig förmögenhetsskatt 

    (i det följande benämnda ”svensk skatt”).” 

 

 

Artikel IV 

Punkt 3 i artikel 4 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”3.  Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har 

hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra 

frågan genom ömsesidig överenskommelse.” 

 

 

Artikel V 

I punkt 3 i artikel 8 i avtalet och i punkt 3 i artikel 13 i avtalet utgår orden ”AB 

Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS)” 

och ersätts med orden ”SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS”.  

 

 

Artikel VI 

Punkt 2 i artikel 9 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”2.  I fall då inkomst, som av en avtalsslutande stat inräknats i inkomsten för en 

person, av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 

även inräknats i inkomsten för en annan person, ska den förstnämnda staten, om den 

anser justeringen berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet, genomföra 
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vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts den förstnämnda personen för 

inkomsten. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de 

behöriga myndigheterna ska vid behov överlägga med varandra.” 

 

 

Artikel VII 

1.  Punkterna 1, 2 och 3 i artikel 10 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”1.  Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat eller från en 

investeringsfond som har bildats i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i 

den andra avtalsslutandestaten får beskattas i denna andra stat. 

 

2.  Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget 

som betalar utdelningen har hemvist eller där investeringsfonden som betalar 

utdelningen har bildats, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt 

till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte 

överstiga: 

 

 a)  5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till 

utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 

10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget (med undantag för ett utdelande bolag 

som är en investeringsfond) och detta innehav vid tidpunkten för den faktiska 

utbetalningen av utdelningen uppgår till minst 80 000 euro eller motsvarande summa 

i någon annan valuta, 

 

 b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. 

 

 Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av 

vilken utdelningen betalas. 

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, 

stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, 

samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det 

utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som 
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inkomst av aktier. Uttrycket omfattar även betalning som utgår på andelar i en 

investeringsfond.”  

 

 

Artikel VIII 

1.  Punkt 4 i artikel 13 i avtalet omnumreras till punkt 5. 

 

2.  I artikel 13 i avtalet införs en ny punkt 4 med följande lydelse: 

 

”4.  Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av 

överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter vars värde till mer än 50 procent, 

direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra 

avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.” 

 

3.  Hänvisningen ”punkterna 1–3” i omnumrerade punkt 5 i artikel 13 i avtalet utgår 

och ersätts med hänvisningen ”punkterna 1–4”. 

 

 

Artikel IX 

Artiklarna 22–25 i avtalet omnumreras till artiklarna 23–26. Artiklarna 26–29 i 

avtalet omnumreras till artiklarna 29–32.  

 

 

Artikel X 

Följande nya artikel införs omedelbart efter artikel 21 i avtalet: 

 

”Artikel 22 

 

Förmögenhet 

 

1.  Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken 

person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra 

avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. 
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2.  Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i 

fast driftställe som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra 

avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till en stadigvarande anordning 

som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande 

staten, får beskattas i denna andra stat. 

 

3.  Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell 

trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är 

hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna 

stat. 

 Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av 

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den 

del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS 

Sverige AB, den svenske delägaren i SAS. 

 

4.  Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande 

stat innehar, beskattas endast i denna stat.” 

 

 

Artikel XI  

1.  Punkt 1 i omnumrerade artikel 23 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”1.  Beträffande Ryssland ska dubbelbeskattning undvikas enligt följande: 

 Om en person med hemvist i Ryssland förvärvar inkomst eller innehar 

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska den 

skatt på denna inkomst eller förmögenhet som ska betalas i Sverige avräknas från 

den skatt som påförts inkomsten eller förmögenheten i Ryssland. Sådan avräkning 

ska emellertid inte överstiga summan av den skatt som beräknats för inkomsten eller 

förmögenheten i enlighet med rysk lagstiftning.” 

 

2.  Följande nya punkt 2 d) införs i omnumrerade artikel 23 i avtalet: 

 

”d)  Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt 

bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, ska Sverige från skatten på 
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denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt 

som erlagts i Ryssland. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av 

den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på 

den förmögenhet som får beskattas i Ryssland.” 

 

 

Artikel XII 

1. Punkt 1 i omnumrerade artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av följande: 

 

”1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna 

vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som 

strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att 

använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga 

fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. 

Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap 

om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i 

avtalet.” 

 

2.  I punkt 3 i omnumrerade artikel 25 i avtalet utgår ordet ”problem” och ersätts 

med orden ”svårigheter eller tvivel”. 

 

 

Artikel XIII 

Omnumrerade artikel 26 i avtalet utgår och ersätts med följande: 

 

”Artikel 26 

 

Utbyte av upplysningar 

 

1.  De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana 

upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i 

detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga 

om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna 

eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen 



 

8 
 

enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas 

inte av artiklarna 1 och 2. 

 

2.  Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas 

som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna 

lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri 

inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de 

skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om 

dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer 

eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa 

upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av 

detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra 

ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt 

lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar 

upplysningarna tillåter sådan användning. 

 

3.  Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande 

stat att: 

 

 a)  vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ 

praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten, 

 

 b)  lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller 

sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra 

avtalsslutande staten, 

 

 c)  lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller 

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller 

upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn 

(ordre public). 

 

4.  Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra 

avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta 

de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av 
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upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående 

mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en 

avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte 

har något eget intresse av sådana upplysningar. 

 

5.  Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att 

lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan 

finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att 

upplysningarna gäller äganderätt i en person.” 

 

 

Artikel XIV 

Följande nya artiklar införs omedelbart efter omnumrerade artikel 26 i avtalet: 

 

”Artikel 27 

 

Övriga bestämmelser 

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges 

i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla 

relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga 

syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt 

resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under 

omständigheterna är förenligt med avtalets ändamål och syfte att förmånen ges. 

 

 

Artikel 28 

 

Begränsning av förmåner 

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska, för det fall 

 

 a)  ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina 

inkomster från andra stater  
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  1)  från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller 

   försäkringsverksamhet, eller 

  2)  genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet 

som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en 

grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och 

 

 b)  sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat 

än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller 

genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som 

tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av 

bolag som bedriver rörelse i denna stat, 

 

de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt 

inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning 

som betalas av sådant bolag.” 

 

 

Artikel XV 

Följande protokoll fogas till avtalet:  

 

”Protokoll 

 

Konungariket Sveriges regering 

 

och 

 

Ryska federationens regering 

 

har vid undertecknandet av protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket 

Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av 

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst kommit överens om följande 

bestämmelser, vilka ska utgöra en integrerad del av avtalet. 
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1.  Allmänt 

 

Legalisering eller apostille får inte vara ett krav för att upplysningar som mottagits 

med stöd av artikel 26 i avtalet eller ett utfärdat hemvistintyg ska kunna åberopas i en 

avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan. Detta gäller 

även för andra dokument som utfärdats av den behöriga myndigheten i en 

avtalsslutande stat eller dennes befullmäktigade ombud. 

 

2. Till artikel 10 i avtalet 

 

 a)  Vid tillämpning av punkterna 1–3 förstås med uttrycket ”investeringsfond”: 

  1)  I fråga om Ryska federationen, en investeringsfond som bildats i 

enlighet med den federala lagen 156-FZ av den 29 november 2001 

”Om investeringsfonder” såsom den kan komma att ändras från tid till 

annan. 

  2)  I fråga om Sverige, en värdepappersfond som bildats enligt lagen 

(2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som bildats 

enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder såsom 

lagarna kan komma att ändras från tid till annan. 

 

 b)  Uttrycket ”utdelning” inbegriper vinst i samband med likvidation.” 

 

 

Artikel XVI 

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder 

vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta protokoll ska träda 

i kraft. 

 

2.  Detta protokoll träder ikraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de 

underrättelser som avses i punkt 1 tas emot och tillämpas:  

 a)  i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den  

1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i 

kraft eller senare, 
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 b)   i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt 

som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer 

närmast efter kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. 

 

3.  Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i omnumrerade 

artikel 26 i avtalet, såsom de ändrats genom artikel XIII i detta protokoll, tillämpas 

från den dag då protokollet träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår 

beskattningsanspråket är att hänföra.   

 

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, 

undertecknat detta protokoll. 

 

Som skedde i …………………. den ………………… …i två exemplar på svenska, 

ryska och engelska språken, vilka alla äger lika vitsord. För den händelse att tvist 

uppkommer vid tolkningen ska dock den engelska texten äga företräde. 

 

 

För Konungariket Sveriges regering För Ryska federationens regering 

 

 


