
BILAGA 2: Tabell över beskattningsrätten enligt ett skatteavtal för pensioner som utbetalas 
från Finland till utlandet 

Obs! I tabellen framläggs de allmänna principerna, enskilda fall ska kontrolleras i skatteavtalet. 
 
x = skatteavtalet tillåter beskattning i Finland 
– = enligt skatteavtalet beskattning endast i hemviststaten 

Hemviststat 

Pension som grundar 
sig på lagstiftningen 
om social trygghet bl.a. 
ArPL-, FöPL-, LFöPL-, 
sjömanspension, 
olycksfallspension, 
folkpension, 
familjepension 

Pension som 
intjänats i  
tjänsten hos ett 
offentlig-  
rättsligt 
samfund och 
pension  
som intjänats i 
ett 
offentligrättsligt 
samfunds 
affärsverksamh
et  

Pension som 
grundar sig på en 
frivillig 
pensionsförsäkring 
som tecknats av 
den försäkrade 
eller arbetsgivaren 

Annan pension, till 
exempel en 
trafikförsäkringspensi
on eller annan 
pension som grundar 
sig på en 
riskförsäkring 

Nederländern
a x11) x5) x9)11) - 

Australien x2) x2) - - 

Egypten - x1) x x 

Japan, 
Frankrike10) - x1)4) - - 

Azerbajdzjan, 
Belgien, 
Cypern, 
Georgien, 
Israel, 
Kirgizistan12), 
Makedonien12)

, Malta, 
Moldavien, 
Rumänien, 
Slovakien, 
Tadzjikistan, 
Tjeckien, 
Ukraina, 
Singapore, 
Vitryssland 
 

x x5) x - 
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Bosnien-
Hercegovina, 
Grekland, 
Irland, 
Kroatien, 
Luxemburg, 
Republiken 
Korea, 
Schweiz, 
Serbien och 
Montenegro, 
Ungern, USA, 
Österrike  

x x5) - - 

Bulgarien, 
Malaysia, 
Tyskland (till 
och med 
31.12.2017), 
Sri Lanka 

x x - - 

Barbados, 
Danmark, 
Island, 
Kanada7), 
Norge, 
Sverige, 
Sydafrika 
 

x x x x 

Armenien12), 
Ryssland x x x - 

Arabemiraten, 
Argentina, 
Brasilien, 
Filippinerna, 
Indien, 
Indonesien, 
Kazakstan, 
Nya Zeeland, 
Pakistan, 
Storbritannien
, Thailand, 
Uruguay, 
Uzbekistan, 
Vietnam, 
Zambia 

x x5) x x 

Spanien, 
Tanzania - x1)3) - - 

Polen x x5) x - 

Kina x x5) x x 

Estland, 
Lettland, 

x x5) x6) x 
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Litauen 

Mexiko x9) x5) x9) x 

Italien x2) x5) - - 

Marocko 

Tyskland (från 
och med 
1.1.2018) 

x x5) x x 

Portugal -16) x1) -15) -14) 

Turkiet x3) x3) x x 

Slovenien x12) x5)13) x12) - 

annan stat x x x x 

1) dock –, om pensionen betalas på arbete i samband med ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet 
2) dock –, om mottagaren inte är finsk medborgare 
3) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten 
4) dock –, om det inte är fråga om en pension som intjänats i ett uppdrag av offentligrättslig karaktär 
5) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten och pensionen inte har intjänats i ett offentligrättsligt 
samfunds affärsverksamhet 
6) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten utan att samtidigt vara finsk medborgare. Om 
mottagaren är finsk medborgare, är skatten 15 % 
7) skatt på pensionen högst  20 %, på köpt pension som inte grundar sig på arbete högst 15 % 
9) skatt på pensionen högst  20 % 
10) särskilt avtal för personer som lokalt anställts för tjänst vid finsk dipl.beskickning i Frankrike  
11) dock –, om pensionstagaren redan 20.12.1997 bodde i Nederländerna och rätten till pension började före 
denna tidpunkt 
12) Skatt högst 25 % 
13) Skatt högst 25 %, om pensionen intjänats i ett offentligrättsligt samfunds näringsverksamhet.                                                      
14) dock x, om pensionen inte har beskattats i hemviststaten 
15) dock x, om pensionen grundar sig på en frivillig, privat pensionsförsäkring som tecknats av personen själv och 
pensionen inte har beskattats i hemviststaten 
16) andra pensioner x än de som grundar sig på en tidigare tjänst, om pensionen inte har beskattats i 
hemviststaten 

 

 


