
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2017

Valtiovarainministeriön ilmoitus
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Suomen sitoutumisesta Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön
järjestön (OECD) vuonna 1988 laatiman yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen monen-
keskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen maakohtaisten raporttien vaihta-

misesta

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että Suomi on 27 päivänä tammikuuta 2016 sitoutunut
Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988
laatiman yleissopimuksen (SopS 21/1995) ja sellaisena kuin se on muutettuna Pariisissa
27 päivänä toukokuuta 2010 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 40/2011) 6 artiklan mukaiseen
monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen maakohtaisten raporttien vaihta-
misesta.
Sopimuksen voimaantulo edellyttää muun ohessa, että Suomen lainsäädäntö sisältää maa-

kohtaisen raportointia koskevan sääntelyn ja siitä ilmoitetaan sopimuksen koordinointielimen
sihteeristölle OECD:hen.
Sopimus on tehty englanniksi ja ranskaksi.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Erityisasiantuntija Leena Aine
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Liite 1 

 
JULISTUS DECLARATION 

 
Minä, Antero Toivainen, kansainvälisten 

veroasioiden johtaja, Suomen toimivaltaisen 
viranomaisen puolesta ilmoitan, että se täten 
suostuu noudattamaan maakohtaisten raport-
tien vaihtamista koskevan monenkeskisen 
toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen 
määräyksiä jäljempänä "Sopimus" ja liitetty 
tähän Julistukseen. 

 
Tällä Julistuksella Suomen toimivaltaisen 

viranomaisen katsotaan olevan Sopimuksen 
allekirjoittaja 27 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Sopimus tulee Suomen toimivaltaisen 
viranomaisen osalta sovellettavaksi sen 
8 Osaston mukaisesti. 

 
 
Tehty Pariisissa 27 päivänä tammikuuta 

2016 
 

Antero Toivainen 
Kansainvälisten veroasioiden johtaja 

 

I, Antero Toivainen, Director for Interna-
tional Tax Affairs, on behalf of the compe-
tent Authority of Finland, declare that it 
hereby agrees to comply with the provisions 
of the Multilateral competent Authority 
Agreement on the Exchange of County-by-
Country Reports hereafter referred to as the 
”Agreement” and attached to this Declara-
tion. 

By means of the present Declaration, the 
Competent Authority of Finland is to be con-
sidered a signatory of the Agreement as from 
27 January 2016. The Agreement will come 
into effect in respect of the Competent Au-
thority of Finland in accordance with Section 
8 thereof. 

 
Signed in Paris on 27 January 2016 
 
 

Antero Toivainen 
Director for International Tax Affairs 
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Liite 2 
Sopimusteksti 

Suomennos  
 
MONENKESKINEN TOIMIVALTAISTEN 
VIRANOMAISTEN SOPIMUS MAAKOH-

TAISTEN RAPORTTIEN VAIHTAMI-
SESTA 

MULTILATERAL COMPETENT AU-
THORITY AGREEMENT ON THE EX-

CHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY 
REPORTS 

 
Ottaen huomioon, että toimivaltaisten vi-

ranomaisten monenkeskisen Maakohtaisten 
Raporttien vaihtamista koskevan sopimuksen 
("Sopimus") allekirjoittajien lainkäyttöalueet 
ovat veroasioissa annettavaa keskinäistä vir-
ka-apua koskevan yleissopimuksen tai vero-
asioissa annettavaa keskinäistä virka-apua 
koskevaa yleissopimuksen, sellaisena kuin se 
on muutettuna veroasioissa annettavaa keski-
näistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 
muuttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla ("Yleis-
sopimus") sopimuspuolia tai kattamia alueita 
tai ovat allekirjoittaneet Yleissopimuksen tai 
ilmaisseet aikomuksensa allekirjoittaa Yleis-
sopimus ja tunnustavat, että Yleissopimuksen 
pitää olla niiden osalta voimassa ja sovellet-
tavissa ennen kuin Maakohtaisten Raporttien 
automaattinen vaihtaminen tapahtuu;   

Ottaen huomioon, että valtiosta, joka on al-
lekirjoittanut Yleissopimuksen tai ilmaissut 
aikomuksensa allekirjoittaa Yleissopimuk-
sen, tulee Lainkäyttöalue, sellaisena kuin se 
on määritelty tämän Sopimuksen 1 Osastos-
sa, vasta kun siitä on tullut Yleissopimuksen 
Sopimuspuoli;  

Ottaen huomioon, että lainkäyttöalueet ha-
luavat lisätä kansainvälistä verotuksen avoi-
muutta ja parantaa veroviranomaistensa pää-
syä tietoihin, jotka koskevat maailmanlaa-
juista tulojen jakoa, maksettuja veroja ja tiet-
tyjä indikaattoreita, jotka osoittavat taloudel-
lisen toiminnan sijainnin verotuksellisilla 
lainkäyttöalueilla, joissa Monikansalliset Yri-
tysryhmät toimivat, vaihtamalla automaatti-
sesti vuotuisia Maakohtaisia Raportteja, jotta 
voidaan arvioida ylätason siirtohinnoittelu-
riskejä ja muita veropohjan rapautumiseen ja 
voitonsiirtoon liittyviä riskejä sekä tarvittaes-
sa tehdä taloudellisia ja tilastollisia analyyse-
jä; 

Whereas, the jurisdictions of the signato-
ries to the Multilateral Competent Authority 
Agreement on the Exchange of Country-by-
Country Reports (the "Agreement") are Par-
ties of, or territories covered by, the Conven-
tion on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters or the Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters as 
amended by the Protocol (the "Convention") 
or have signed or expressed their intention to 
sign the Convention and acknowledge that 
the Convention must be in force and in effect 
in relation to them before the automatic ex-
change of Country-by-Country (CbC) Re-
ports takes place; 

 
 
 
Whereas, a country that has signed or ex-

pressed its intention to sign the Convention 
will only become a Jurisdiction as defined in 
Section 1 of this Agreement once it has be-
come a Party to the Convention; 

 
 
Whereas, the jurisdictions desire to in-

crease international tax transparency and im-
prove access of their respective tax authori-
ties to information regarding the global allo-
cation of the income, the taxes paid, and cer-
tain indicators of the location of economic 
activity among tax jurisdictions in which 
Multinational Enterprise (MNE) Groups op-
erate through the automatic exchange of an-
nual CbC Reports, with a view to assessing 
high-level transfer pricing risks and other 
base erosion and profit shifting related risks, 
as well as for economic and statistical analy-
sis, where appropriate; 
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Ottaen huomioon, että kyseisten Lainkäyt-
töalueiden lait edellyttävät tai niiden odote-
taan edellyttävän, että Monikansallisen Yri-
tysryhmän Raportointiyksikkö antaa vuosit-
tain Maakohtaisen Raportin; 

Ottaen huomioon, että Maakohtaisen Ra-
portin on tarkoitus olla osa maailmanlaajui-
sen koko konsernia koskevan tiedoston ja 
paikallisen tiedoston muodostamaa kolmi-
tasoista rakennetta, jonka osat yhdessä edus-
tavat standardoitua lähestymistapaa siirtohin-
noitteluasiakirjoihin, jotka tarjoavat verohal-
linnoille asianmukaisia ja luotettavia tietoja, 
jotta ne voivat suorittaa tuloksellista ja teho-
kasta siirtohinnoitteluriskien analysointia; 

Ottaen huomioon, että Yleissopimuksen III 
Luku valtuuttaa tietojen vaihtamiseen vero-
tusta varten, mukaan lukien tietojen vaihta-
misen automaattiselta pohjalta, ja sallii Lain-
käyttöalueiden toimivaltaisten viranomaisten 
sopia tällaisen automaattisen vaihtamisen 
alan ja menettelytavat;  

Ottaen huomioon, että Yleissopimuksen 
6 artikla määrää, että kaksi tai useampi So-
pimuspuoli voi keskenään sopia vaihtavansa 
tietoja automaattisesti, vaikka varsinainen 
tietojen vaihtaminen tapahtuu kahdenkeski-
seltä pohjalta Toimivaltaisten Viranomaisten 
välillä;  

Ottaen huomioon, että Lainkäyttöalueilla 
on tai odotetaan olevan Maakohtaisten Ra-
porttien ensimmäisen vaihdon tapahtumisai-
kaan mennessä käytössä i) asianmukaiset 
suojatoimet varmistamaan, että tämän Sopi-
muksen perusteella saatu tieto pysyy luotta-
muksellisena ja sitä käytetään ylätason siirto-
hinnoitteluriskien ja muiden veropohjan ra-
pautumiseen ja voitonsiirtoon liittyvien riski-
en arviointiin sekä tarvittaessa taloudelliseen 
ja tilastolliseen analysointiin tämän Sopi-
muksen 5 Osaston mukaisesti, ii) infrastruk-
tuuri tehokasta tiedonvaihtosuhdetta varten 
(mukaan lukien perustetut prosessit varmis-
tamaan täsmällinen, tarkka ja luottamukselli-
nen tiedon vaihtaminen, tehokkaat ja luotet-
tavat kommunikaatioyhteydet, ja kyky rat-
kaista nopeasti vaihtamista tai vaihtamis-
pyyntöjä koskevat kysymykset ja huolet ja 
hallinnoida tämän Sopimuksen 4 Osaston 
määräyksiä) ja iii) tarvittava lainsäädäntö, 
jonka nojalla Raportointiyksiköitä edellyte-
tään antamaan Maakohtaisia Raportteja; 

Whereas, the laws of the respective Juris-
dictions require or are expected to require the 
Reporting Entity of an MNE Group to annu-
ally file a CbC Report; 

 
Whereas, the CbC Report is intended to be 

part of a three-tiered structure, along with a 
global master file and a local file, which to-
gether represent a standardised approach to 
transfer pricing documentation which will 
provide tax administrations with relevant and 
reliable information to perform an efficient 
and robust transfer pricing risk assessment 
analysis; 

 
Whereas, Chapter III of the Convention 

authorises the exchange of information for 
tax purposes, including the exchange of in-
formation on an automatic basis, and allows 
the competent authorities of the Jurisdictions 
to agree on the scope and modalities of such 
automatic exchanges; 

Whereas, Article 6 of the Convention pro-
vides that two or more Parties can mutually 
agree to exchange information automatically, 
albeit that the actual exchange of the infor-
mation will take place on a bilateral basis be-
tween the Competent Authorities; 

 
Whereas, the Jurisdictions will have, or are 

expected to have in place by the time the first 
exchange of CbC Reports takes place, (i) ap-
propriate safeguards to ensure that the infor-
mation received pursuant to this Agreement 
remains confidential and is used for the pur-
poses of assessing high-level transfer pricing 
risks and other base erosion and profit shift-
ing related risks, as well as for economic and 
statistical analysis, where appropriate, in ac-
cordance with Section 5 of this Agreement, 
(ii) the infrastructure for an effective ex-
change relationship (including established 
processes for ensuring timely, accurate, and 
confidential information exchanges, effective 
and reliable communications, and capabilities 
to promptly resolve questions and concerns 
about exchanges or requests for exchanges 
and to administer the provisions of Section 
4 of this Agreement) and (iii) the necessary 
legislation to require Reporting Entities to 
file the CbC Report;  
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 Ottaen huomioon, että Lainkäyttöalueet 
ovat sitoutuneita keskustelemaan ratkaistak-
seen tapaukset, joilla on ei-toivottuja talou-
dellisia vaikutuksia, mukaan lukien yksittäi-
sille yrityksille, Yleissopimuksen 24 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sekä tämän Sopimuksen 
6 Osaston 1 Kohdan mukaisesti;  

Ottaen huomioon, että keskinäisiä sopi-
mismenettelyjä, jotka perustuvat esimerkiksi 
Toimivaltaisten Viranomaisten lainkäyttö-
alueiden välillä tehtyyn kaksinkertaista vero-
tusta koskevaan verosopimukseen, sovelle-
taan edelleen tapauksiin, joissa Maakohtaisia 
Raportteja on vaihdettu tämän Sopimuksen 
perusteella;  

Ottaen huomioon, että lainkäyttöalueiden 
Toimivaltaiset Viranomaiset aikovat tehdä 
tämän Sopimuksen rajoittamatta kansallisia 
lainsäädäntömenettelyjä (jos niitä on) ja 
Yleissopimuksessa määrättyjen luottamuk-
sellisuuden ja muiden suojatoimien mukai-
sesti, mukaan lukien sen perusteella vaihde-
tun tiedon käyttöä rajoittavat määräykset; 

Sen vuoksi Toimivaltaiset Viranomaiset 
ovat sopineet seuraavasta: 

Whereas the Jurisdictions are committed to 
discuss with the aim of resolving cases of 
undesirable economic outcomes, including 
for individual businesses, in accordance with 
paragraph 2 of Article 24 of the Convention, 
as well as paragraph 1 of Section 6 of this 
Agreement; 

Whereas mutual agreement procedures, for 
instance on the basis of a double tax conven-
tion concluded between the jurisdictions of 
the Competent Authorities, remain applicable 
in cases where the CbC Report has been ex-
changed on the basis of this Agreement; 

 
 
Whereas, the Competent Authorities of the 

jurisdictions intend to conclude this Agree-
ment, without prejudice to national legisla-
tive procedures (if any), and subject to the 
confidentiality and other protections pro-
vided for in the Convention, including the 
provisions limiting the use of the information 
exchanged thereunder; 

Now, therefore, the Competent Authorities 
have agreed as follows: 
 

 
1 OSASTO 

Määritelmät 

1. Tätä Sopimusta sovellettaessa seuraavil-
la ilmaisuilla on seuraavat merkitykset: 

 
a) "Lainkäyttöalue" tarkoittaa maata tai 

aluetta, jonka osalta Yleissopimus on voi-
massa ja on sovellettavana joko 28 Artiklan 
mukaisesti ratifioinnin, hyväksymisen tai 
tunnustamisen kautta tai 29 Artiklan mukai-
sesti alueellisen laajentamisen kautta ja joka 
on tämän Sopimuksen allekirjoittaja;  

b) "Toimivaltainen Viranomainen'' tar-
koittaa kunkin Lainkäyttöalueen osalta Yleis-
sopimuksen liitteessä B lueteltuja henkilöitä 
ja viranomaisia; 

c. "Ryhmä" tarkoittaa sellaisten yritysten 
joukkoa, jotka liittyvät toisiinsa omistajuuden 
tai määräysvallan kautta siten, että sen edel-
lytetään laativan konsernitilinpäätös taloudel-
lista raportointia varten sovellettavien kirjan-
pitoperiaatteiden mukaisesti tilinpäätösrapor-
tointia varten tai tätä edellytettäisiin siltä, jos 

SECTION 1 

Definitions 

l. For the purposes of this Agreement, the 
following terms have the following mean-
ings: 

a. the term "Jurisdiction" means a country 
or a territory in respect of which the Conven-
tion is in force and is in effect, either through 
ratification, acceptance or approval in accor-
dance with Article 28, or through territorial 
extension in accordance with Article 29, and 
which is a signatory to this Agreement; 

b. the term "Competent Authority" 
means, for each respective Jurisdiction, the 
persons and authorities listed in Annex B of 
the Convention; 

c. The term "Group" means a collection 
of enterprises related through ownership or 
control such that it is either required to pre-
pare consolidated financial statements for fi-
nancial reporting purposes under applicable 
accounting principles or would be so re-
quired if equity interests in any of the enter-
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jonkin yrityksen oman pääoman ehtoisilla 
osuuksilla käytäisiin kauppaa arvopaperi-
pörssissä; 

d. "Monikansallinen Yritysryhmä" tar-
koittaa kaikkia ryhmiä, i) johon kuuluu kaksi 
tai useampia yrityksiä, joiden verotuksellinen 
kotipaikka on eri lainkäyttöalueilla, tai johon 
kuuluu yritys, jonka verotuksellinen koti-
paikka on yhdellä lainkäyttöalueella ja joka 
on verovelvollinen toisella lainkäyttöalueella 
sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta har-
joitetun liiketoiminnan osalta ja ii) joka ei ole 
Soveltamisalan Ulkopuolinen Monikansalli-
nen Yritysryhmä; 

e. "Soveltamisalan Ulkopuolinen Moni-
kansallinen Yritysryhmä" tarkoittaa Ryh-
mää, jonka ei edellytetä antavan Maakohtais-
ta Raporttia sillä perusteella, että Ryhmän 
vuotuinen vahvistettu konsernitulos rapor-
toinnin kohteena olevaa tilivuotta välittömäs-
ti edeltävänä tilivuonna jää tällaisen edeltä-
vän tilivuoden konsernitilinpäätöksen mu-
kaan alle Lainkäyttöalueen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyn kynnysarvon ja 
on yhdenmukainen vuoden 2015 Raportin 
kanssa, sellaisena kuin se voi olla muutettuna 
siinä mainitulla vuoden 2020 katsauksella; 

f. "Osayksikkö" tarkoittaa i) Monikansalli-
sen Yritysryhmän jokaista erillistä liiketoi-
mintayksikköä, joka sisältyy konsernitilin-
päätökseen tilinpäätösraportointia varten tai 
joka olisi sisällytettävä siihen, jos monikan-
sallisen yritysryhmän tällaisen liiketoimin-
tayksikön oman pääoman ehtoisilla osuuksil-
la käytäisiin kauppaa julkisessa arvopaperi-
pörssissä, ii) jokaista erillistä liiketoimin-
tayksikköä, joka on jätetty pois Monikansal-
lisen Yritysryhmän konsernitilinpäätöksestä 
pelkästään koon tai olennaisuuden perusteel-
la ja iii) Monikansallisen Yritysryhmän jo-
kaisen i) tai ii) luetelmakohtaan sisältyvän 
erillisen liiketoimintayksikön jokaista kiinte-
ää toimipaikkaa, edellyttäen että liiketoimin-
tayksikkö laatii erillisen tilinpäätöksen tällai-
sen kiinteän toimipaikan osalta taloudellista, 
sääntelyn edellyttämää tai verotuksellista ra-
portointia tai sisäistä johtamisen valvontaa 
varten;  

g. "Raportointiyksikkö" tarkoittaa Osayk-
sikköä, joka verotuksellisen kotipaikkansa 
lainkäyttöalueen kansallisen lainsäädännön 
nojalla antaa Maakohtaisen Raportin Moni-

prises were traded on a public securities ex-
change; 

 
d. the term "Multinational Enterprise 

(MNE) Group" means any Group that (i) 
includes two or more enterprises the tax resi-
dence for which is in different jurisdictions, 
or includes an enterprise that is resident for 
tax purposes in one jurisdiction and is subject 
to tax with respect to the business carried out 
through a permanent establishment in another 
jurisdiction, and (ii) is not an Excluded MNE 
Group; 

 
e. the term "Excluded MNE Group" 

means a Group that is not required to file a 
CbC Report on the basis that the annual con-
solidated group revenue of the Group during 
the fiscal year immediately preceding the re-
porting fiscal year, as reflected in its consoli-
dated financial statements for such preceding 
fiscal year, is below the threshold defined in 
domestic law by the Jurisdiction and being 
consistent with the 2015 Report, as may be 
amended following the 2020 review contem-
plated therein; 

 
f. the term "Constituent Entity" means (i) 

any separate business unit of an MNE Group 
that is included in the consolidated financial 
statements for financial reporting purposes, 
or would be so included if equity interests in 
such business unit of an MNE Group were 
traded on a public securities exchange (ii) 
any separate business unit that is excluded 
from the MNE Group's consolidated finan-
cial statements solely on size or materiality 
grounds and (iii) any permanent establish-
ment of any separate business unit of the 
MNE Group included in (i) or (ii) above pro-
vided the business unit prepares a separate 
financial statement for such permanent estab-
lishment for financial reporting, regulatory, 
tax reporting or internal management control 
purposes;  

 
 
 
g. the term "Reporting Entity" means the 

Constituent Entity that, by virtue of domestic 
law in its jurisdiction of tax residence, files 
the CbC Report in its capacity to do so on 
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kansallisen Yritysryhmän edustajana; 
h. "Maakohtainen Raportti" tarkoittaa ra-

porttia, joka Raportointiyksikön on annettava 
vuosittain verotuksellisen kotipaikkansa lain-
käyttöalueen lainsäädännön mukaisesti ja 
jossa ilmoitetaan tiedot, joiden raportointia 
kyseisessä lainsäädännössä edellytetään 
Vuoden 2015 Raportissa esitettyjen seikko-
jen osalta ja esitetyn muodon mukaisina ja 
sellaisena kuin se voi olla muutettuna siinä 
mainitulla vuoden 2020 katsauksella;  

i. "Vuoden 2015 Raportti" tarkoittaa yh-
distettyä raporttia, jonka otsikkona on "Siir-
tohinnoitteludokumentointi ja maakohtainen 
raportointi" ja joka liittyy veropohjan rapau-
tumista ja voitonsiirtoja koskevan 
OECD:n/G20:n toimintasuunnitelman toi-
menpiteeseen numero 13; 

j. "Koordinointielin" tarkoittaa Yleisso-
pimuksen koordinointielintä, joka Yleisso-
pimuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaan koos-
tuu Yleissopimuksen Sopimuspuolten toimi-
valtaisten viranomaisten edustajista;  

 
k. "Koordinointielimen Sihteeristö" tar-

koittaa OECD:n Sihteeristöä, joka antaa tu-
kea Koordinointielimelle;  

l. "Sovellettava Sopimus" tarkoittaa, min-
kä tahansa kahden Toimivaltaisen Viran-
omaisen osalta, että molemmat Toimivaltai-
set Viranomaiset ovat ilmoittaneet aikomuk-
sensa vaihtaa automaattisesti tietoa keske-
nään ja ovat täyttäneet muut 8 Osaston 
2 kohdassa esitetyt ehdot. Luettelo Toimival-
taisista Viranomaisista, joiden välillä tämä 
Sopimus on voimassa, julkaistaan OECD:n 
verkkosivustolla. 

2. Milloin tahansa Lainkäyttöalueen Toi-
mivaltainen Viranomainen soveltaa tätä So-
pimusta, jokaisella ilmaisulla, jota ei tässä 
Sopimuksessa muutoin määritellä ja jollei 
asiayhteys toisin edellytä tai Toimivaltaiset 
Viranomaiset sovi yhteisestä merkityksestä 
(siten kuin kansallinen lainsäädäntö sallii), 
on se merkitys, joka sillä sinä ajankohtana on 
tätä Sopimusta soveltavan Lainkäyttöalueen 
lain mukaan, ja tällä Lainkäyttöalueella so-
vellettavien verolakien mukaisella merkityk-
sellä on etusija ilmaisulle tämän Lainkäyttö-
alueen muissa laeissa annettuun merkityk-
seen nähden. 

 

behalf of the MNE Group; 
h. the term "CbC Report" means the 

country-by-country report to be filed annu-
ally by the Reporting Entity in accordance 
with the laws of its jurisdiction of tax resi-
dence and with the information required to be 
reported under such laws covering the items 
and reflecting the format set out in the 2015 
Report, as may be amended following the 
2020 review contemplated therein; 

 
i. the term "2015 Report" means the con-

solidated report, entitled "Transfer Pricing 
Documentation and Country-by-Country Re-
porting, on Action 13 of the OECD/G20 Ac-
tion Plan on Base Erosion and Profit Shift-
ing; 

 
j. the term "Co-ordinating Body" means 

the co-ordinating body of the Convention 
that, pursuant to paragraph 3 of Article 24 of 
the Convention, is composed of representa-
tives of the competent authorities of the Par-
ties to the Convention 

k. the term "Co-ordinating Body Secre-
tariat" means the OECD Secretariat that 
provides support to the Co-ordinating Body; 

l. the term "Agreement in effect" means, 
in respect of any two Competent Authorities, 
that both Competent Authorities have indi-
cated their intention to automatically ex-
change information with each other and have 
satisfied the other conditions set out in para-
graph 2 of Section 8. A list of Competent 
Authorities between which this Agreement is 
in effect is to be published on the OECD 
Website. 

2. As regards to the application of this 
Agreement at any time by a Competent Au-
thority of a Jurisdiction, any term not other-
wise defined in this Agreement will, unless 
the context otherwise requires or the Compe-
tent Authorities agree to a common meaning 
(as permitted by domestic law), have the 
meaning that it has at that time under the law 
of the Jurisdiction applying this Agreement, 
any meaning under the applicable tax laws of 
that Jurisdiction prevailing over a meaning 
given to the term under other laws of that Ju-
risdiction. 
 



 30/2017  
  

 

 8  
 
 

 

 
2 OSASTO 

Tiedon Vaihtaminen Monikansallisten Yritys-
ryhmien osalta 

1. Yleissopimuksen 6, 21 ja 22 artiklan 
määräysten mukaan jokaisen Toimivaltaisen 
Viranomaisen on vuosittain automaattisesti 
vaihdettava kultakin sellaiselta Raportoin-
tiyksiköltä saatu Maakohtainen Raportti, jon-
ka verotuksellinen kotipaikka on sen lain-
käyttöalueella, kaikkien muiden sellaisten 
Lainkäyttöalueiden Toimivaltaisten Viran-
omaisten kanssa, joiden osalta tämä on sovel-
lettava Sopimus ja joiden Lainkäyttöalueilla 
Maakohtaisen Raportin sisältämien tietojen 
perusteella Raportointiyksikön Monikansalli-
sen Yritysryhmän yhdellä tai useammalla 
Osayksiköllä on joko verotuksellinen koti-
paikka tai ne ovat verovelvollisia kiinteän 
toimipaikan kautta harjoitetun liiketoiminnan 
osalta. 

2. Edellisestä kohdasta poiketen niiden 
Lainkäyttöalueiden Toimivaltaiset Viran-
omaiset, jotka ovat osoittaneet haluavansa 
tulla sisällytetyiksi ei-vastavuoroisten lain-
käyttöalueiden luetteloon niiden 8 Osaston 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti antaman 
ilmoituksen perusteella, lähettävät 1 kohdan 
mukaiset Maakohtaiset Raportit, mutta eivät 
saa tämän Sopimuksen mukaisia Maakohtai-
sia Raportteja. Niiden Lainkäyttöalueiden 
Toimivaltaiset Viranomaiset, joita ei ole si-
sällytetty ei-vastavuoroisten Lainkäyttöaluei-
den luetteloon, sekä lähettävät että saavat 
1 kohdassa määritellyt tiedot. Toimivaltaiset 
Viranomaiset eivät kuitenkaan lähetä tällaisia 
tietoja edellä mainittuun ei-vastavuoroisten 
Lainkäyttöalueiden luetteloon sisältyvien 
Lainkäyttöalueiden Toimivaltaisille Viran-
omaisille. 
 

SECTION 2 

Exchange of Information with Respect to 
MNE Groups 

l. Pursuant to the provisions of Articles 6, 
21 and 22 of the Convention, each Compe-
tent Authority will annually exchange on an 
automatic basis the CbC Report received 
from each Reporting Entity that is resident 
for tax purposes in its jurisdiction with all 
such other Competent Authorities of Jurisdic-
tions with respect to which it has this 
Agreement in effect, and in which, on the ba-
sis of the information in the CbC Report, one 
or more Constituent Entities of the MNE 
Group of the Reporting Entity are either resi-
dent for tax purposes, or are subject to tax 
with respect to the business carried out 
through a permanent establishment. 

 
 
2. Notwithstanding the previous paragraph, 

the Competent Authorities of the Jurisdic-
tions that have indicated that they are to be 
listed as non-reciprocal jurisdictions on the 
basis of their notification pursuant to para-
graph 1 b) of Section 8 will send CbC Re-
ports pursuant to paragraph 1, but will not re-
ceive CbC Reports under this Agreement. 
Competent Authorities of Jurisdictions that 
are not listed as non-reciprocal Jurisdictions 
will both send and receive the information 
specified in paragraph 1. Competent Authori-
ties will, however, not send such information 
to Competent Authorities of the Jurisdictions 
included in the aforementioned list of non-
reciprocal Jurisdictions. 
 

 
3 OSASTO 

Tiedon Vaihtamisen Aika ja Tapa 

 
1. Edellä olevan 2 Osaston mukaista tieto-

jen vaihtamista sovellettaessa on ilmoitettava 
Maakohtaiseen Raporttiin sisältyvien määri-

SECTION 3 

Time and Manner of Exchange of Informa-
tion 

1. For the purposes of the exchange of in-
formation in Section 2, the currency of the 
amounts contained in the CbC Report will be 
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en valuutta. 
2. Edellä olevan 2 Osaston 1 kohdan osalta 

Maakohtainen Raportti on vaihdettava en-
simmäisen kerran Monikansallisen Yritys-
ryhmän sen tilivuoden osalta, joka alkaa 
Toimivaltaisen Viranomaisen 8 Osaston 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti antamassa 
ilmoituksessa ilmoitettuna päivämääränä tai 
sen jälkeen mahdollisimman pian ja viimeis-
tään 18 kuukauden kuluessa kyseisen tilivuo-
den viimeisestä päivästä. Edellä sanotun es-
tämättä Maakohtaisen Raportin vaihtamista 
edellytetään vain, jos kummallakin Toimival-
taisella viranomaisella on tämä Sopimus so-
vellettavana ja niiden Lainkäyttöalueilla on 
voimassa lainsäädäntö, joka edellyttää Maa-
kohtaisten Raporttien antamista sen tilivuo-
den osalta, jota Maakohtainen Raportti kos-
kee, ja joka on 2 Osastossa määrätyn vaihdon 
laajuuden mukainen. 

3. Maakohtainen Raportti on 2 kohdan mu-
kaisesti vaihdettava mahdollisimman pian ja 
viimeistään 15 kuukauden kuluessa Moni-
kansallisen Yritysryhmän sen tilivuoden vii-
meisestä päivästä, jota Maakohtainen Raport-
ti koskee. 

4. Toimivaltaiset Viranomaiset vaihtavat 
automaattisesti Maakohtaisia Raportteja 
XML-kielisen yhteisen kaavion välityksellä. 

 
5. Toimivaltaiset Viranomaiset työskente-

levät kohti yhtä tai useampaa sähköistä data-
siirtomenetelmää ja sopivat yhdestä tai use-
ammasta datasiirtomenetelmästä, salausstan-
dardit mukaan lukien, maksimoidakseen 
standardoinnin ja minimoidakseen hankaluu-
det ja kulut ja ilmoittavat Koordinointielimen 
Sihteeristölle tällaisista standardoiduista siir-
to- ja salausmenetelmistä. 
 

specified. 
2. With respect to paragraph 1 of Section 2, 

a CbC Report is first to be exchanged, with 
respect to the fiscal year of the MNE Group 
commencing on or after the date indicated by 
the Competent Authority in the notification 
pursuant to paragraph 1a) of Section 8, as 
soon as possible and no later than 18 months 
after the last day of that fiscal year. Notwith-
standing the foregoing, a CbC Report is only 
required to be exchanged, if both Competent 
Authorities have this Agreement in effect and 
their respective Jurisdictions have in effect 
legislation that requires the filing of CbC Re-
ports with respect to the fiscal year to which 
the CbC Report relates and that is consistent 
with the scope of exchange provided for in 
Section 2. 

 
 
3. Subject to paragraph 2, the CbC Report 

is to be exchanged as soon as possible and no 
later than 15 months after the last day of the 
fiscal year of the MNE Group to which the 
CbC Report relates. 

 
4. The Competent Authorities will auto-

matically exchange the CbC Reports through 
a common schema in Extensible Markup 
Language. 

5. The Competent Authorities will work 
towards and agree on one or more methods 
for electronic data transmission, including 
encryption standards, with a view to maxi-
mising standardisation and minimising com-
plexities and costs and will notify the Co-
ordinating Body Secretariat of such standard-
ised transmission and encryption methods. 
 

 
4 OSASTO 

Noudattamis- ja toimeenpanoyhteistyö 

 
Toimivaltainen Viranomainen ilmoittaa 

toiselle Toimivaltaiselle Viranomaiselle, kun 
ensin mainitulla Toimivaltaisella Viranomai-
sella on syytä uskoa, että Raportointiyksikön 
osalta, jolla on verotuksellinen kotipaikka 
toisen Toimivaltaisen Viranomaisen Lain-

SECTION 4 

Collaboration on Compliance and Enforce-
ment 

A Competent Authority will notify the 
other Competent Authority when the first-
mentioned Competent Authority has reason 
to believe, with respect to a Reporting Entity 
that is resident for tax purposes in the juris-
diction of the other Competent Authority, 
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käyttöalueella, virhe on voinut johtaa virheel-
liseen tai epätäydelliseen tietojen raportoin-
tiin tai ettei jokin Raportointiyksikkö ole 
noudattanut velvollisuuttaan antaa Maakoh-
tainen Raportti. Ilmoituksen saaneen Toimi-
valtaisen Viranomaisen on ryhdyttävä kan-
sallisen lakinsa mukaan käytettävissä oleviin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin virheiden tai 
ilmoituksessa kuvatun noudattamatta jättämi-
sen käsittelemiseksi.  
 

that an error may have led to incorrect or in-
complete information reporting or that there 
is non-compliance of a Reporting Entity with 
respect to its obligation to file a CbC Report. 
The notified Competent Authority will take 
appropriate measures available under its do-
mestic law to address the errors or non-
compliance described in the notice. 
 

 
5 OSASTO 

Luottamuksellisuus, tietosuoja ja asianmu-
kainen käyttö 

1. Kaikkia vaihdettuja tietoja koskevat 
Yleissopimuksessa määrätyt luottamukselli-
suutta ja muita turvatoimia koskevat säännöt, 
mukaan lukien vaihdettujen tietojen käyttöä 
rajoittavat määräykset. 

 2. Edellä olevassa 1 kohdassa mainittujen 
rajoitusten lisäksi tietojen käyttöä rajoittavat 
tässä kohdassa kuvatut sallitut käyttötarkoi-
tukset. Maakohtaisen Raportin välityksellä 
saatuja tietoja käytetään erityisesti siirtohin-
noitteluun, veropohjan rapautumiseen ja voi-
tonsiirtoon liittyvien ylätason riskianalyysiin 
ja tarvittaessa taloudelliseen ja tilastolliseen 
analysointiin. Tietoja ei käytetä korvaamaan 
yksittäisten liiketoimien ja hinnoittelun yksi-
tyiskohtaista siirtohinnoitteluanalyysiä, joka 
perustuu täydelliselle toimintoanalyysille ja 
vertailuanalyysille. Tunnustetaan, että Maa-
kohtaisen Raportin tiedot eivät yksinään 
muodosta ratkaisevaa näyttöä siitä, että siir-
tohinnat ovat tai eivät ole asianmukaisia, ja 
näin ollen siirtohinnoitteluoikaisut eivät pe-
rustu Maakohtaiseen Raporttiin. Paikallisten 
veroviranomaisten tämän kohdan vastaisesti 
tekemät epäasianmukaiset oikaisut hylätään 
missä tahansa toimivaltaisten viranomaisten 
menettelyssä. Edellä olevan estämättä ei ole 
kiellettyä käyttää Maakohtaisen Raportin tie-
toja lisätiedustelujen tekemiseen Monikansal-
lisen Yritysryhmän siirtohinnoittelujärjeste-
lyistä tai muista veroasioista verotarkastuk-
sen yhteydessä ja tehdä tämän perusteella 
asianmukaisia oikaisuja Osayksikön verotet-
tavaan tuloon. 
 

SECTION 5 

Confidentiality, Data Safeguards and Appro-
priate Use 

1. All information exchanged is subject to 
the confidentiality rules and other safeguards 
provided for in the Convention, including the 
provisions limiting the use of the information 
exchanged. 

 2. In addition to the restrictions in para-
graph 1, the use of the information will be 
further limited to the permissible uses de-
scribed in this paragraph. In particular, in-
formation received by means of the CbC Re-
port will be used for assessing high-level 
transfer pricing, base erosion and profit shift-
ing related risks, and, where appropriate, for 
economic and statistical analysis. The infor-
mation will not be used as a substitute for a 
detailed transfer pricing analysis of individ-
ual transactions and prices based on a full 
functional analysis and a full comparability 
analysis. It is acknowledged that information 
in the CbC Report on its own does not con-
stitute conclusive evidence that transfer 
prices are or are not appropriate and, conse-
quently, transfer pricing adjustments will not 
be based on the CbC Report. Inappropriate 
adjustments in contravention of this para-
graph made by local tax administrations will 
be conceded in any competent authority pro-
ceedings. Notwithstanding the above, there is 
no prohibition on using the CbC Report data 
as a basis for making further enquiries into 
the MNE Group's transfer pricing arrange-
ments or into other tax matters in the course 
of a tax audit and, as a result, appropriate ad-
justments to the taxable income of a Con-
stituent Entity may be made. 
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3. Toimivaltainen Viranomainen ilmoittaa 
Koordinointielimen Sihteeristölle sovelletta-
van lainsäädännön sallimassa laajuudessa vä-
littömästi kaikista tapauksista, joissa tämän 
Osaston 1 ja 2 kohtaa ei ole noudatettu, mu-
kaan lukien mahdolliset korjaustoimet, sekä 
kaikista toimenpiteistä, joihin edellä mainit-
tujen kohtien noudattamatta jättämisen osalta 
on ryhdytty. Koordinointielimen Sihteeristö 
antaa ilmoituksen kaikille Toimivaltaisille 
Viranomaisille, joiden osalta tämä on sovel-
lettava Sopimus ensin mainitun Toimivaltai-
sen Viranomaisen kanssa. 

 

3. To the extent permitted under applicable 
law, a Competent Authority will notify the 
Co-ordinating Body Secretariat immediately 
of any cases of non-compliance with para-
graphs 1 and 2 of this Section, including any 
remedial actions, as well as any measures 
taken in respect of non-compliance with the 
above-mentioned paragraphs. The Co-
ordinating Body Secretariat will notify all 
Competent Authorities with respect to which 
this is an Agreement in effect with the first 
mentioned Competent Authority. 

 

 
6 OSASTO 

Neuvottelut 

1. Jos Osayksikön verotettavan tulon oikai-
su, joka tehdään Maakohtaiseen Raporttiin 
perustuvien lisätiedustelujen perusteella, joh-
taa ei-toivottuihin taloudellisiin tuloksiin, 
mukaan lukien tietyn yrityksen kohdalla, nii-
den Lainkäyttöalueiden Toimivaltaiset Vi-
ranomaiset, joissa kyseisillä Osayksiköillä on 
kotipaikka, neuvottelevat ja keskustelevat 
keskenään ratkaistakseen tapauksen. 

 
2. Jos tämän Sopimuksen täytäntöönpanos-

sa tai tulkinnassa syntyy vaikeuksia, Toimi-
valtainen Viranomainen voi pyytää neuvotte-
luja yhden tai useamman Toimivaltaisen Vi-
ranomaisen kanssa asianmukaisten toimenpi-
teiden kehittämiseksi, jotta tämän Sopimuk-
sen täyttäminen voidaan varmistaa. Toimi-
valtaisen Viranomaisen on erityisesti neuvo-
teltava toisen Toimivaltaisen Viranomaisen 
kanssa ennen kuin ensin mainittu Toimival-
tainen Viranomainen päättelee, että Maakoh-
taisten Raporttien vaihtamisessa toisen Toi-
mivaltaisen Viranomaisen kanssa on järjes-
telmällisiä laiminlyöntejä. Jos ensin mainittu 
Toimivaltainen Viranomainen tekee tällaisen 
päätelmän, se ilmoittaa asiasta Koordinoin-
tielimen Sihteeristölle, joka ilmoitettuaan 
asiasta kyseiselle toiselle Toimivaltaiselle 
Viranomaiselle ilmoittaa siitä kaikille Toimi-
valtaisille Viranomaisille. Jompikumpi Toi-
mivaltainen Viranomainen voi sovellettavan 
lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja halu-
tessaan Koordinointielimen Sihteeristön 

SECTION 6 

Consultations 

l. In case an adjustment of the taxable in-
come of a Constituent Entity, as a result of 
further enquiries based on the data in the 
CbC Report, leads to undesirable economic 
outcomes, including if such cases arise for a 
specific business, the Competent Authorities 
of the Jurisdictions in which the affected 
Constituent Entities are resident shall consult 
each other and discuss with the aim of re-
solving the case. 

2. If any difficulties in the implementation 
or interpretation of this Agreement arise, a 
Competent Authority may request consulta-
tions with one or more of the Competent Au-
thorities to develop appropriate measures to 
ensure that this Agreement is fulfilled. In 
particular, a Competent Authority shall con-
sult with the other Competent Authority, be-
fore the first-mentioned Competent Authority 
determines that there is a systemic failure to 
exchange CbC Reports with the other Com-
petent Authority. Where the first mentioned 
Competent Authority makes such a determi-
nation it shall notify the Co-ordinating Body 
Secretariat which, after having informed the 
other Competent Authority concerned, will 
notify all Competent Authorities. To the ex-
tent permitted by applicable law, either 
Competent Authority may, and if it so wishes 
through the Co-ordinating Body Secretariat, 
involve other Competent Authorities that 
have this Agreement in effect with a view to 
finding an acceptable resolution to the issue. 
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kautta osallistaa muut Toimivaltaiset Viran-
omaiset, joille tämä on sovellettava Sopimus, 
etsimään asiaan hyväksyttävää ratkaisua. 

3. Neuvotteluja 2 kohdan mukaisesti pyy-
täneen Toimivaltaisen Viranomaisen pitää 
varmistaa, tarpeen mukaan, että Koordinoin-
tielimen Sihteeristölle ilmoitetaan kaikista 
tehdyistä päätelmistä ja kehitetyistä toimen-
piteistä, mukaan lukien tällaisten päätelmien 
ja toimenpiteiden puuttumisesta, ja Koor-
dinointielimen Sihteeristö ilmoittaa kaikista 
tällaisista päätelmistä tai toimenpiteistä kai-
kille Toimivaltaisille Viranomaisille, myös 
niille, jotka eivät osallistuneet neuvotteluihin. 
Veronmaksajakohtaisia tietoja, mukaan luki-
en tietoja, joista ilmenisi kyseessä olevan ve-
ronmaksajan henkilöllisyys, ei saa toimittaa. 

 
 
 
3. The Competent Authority that requested 

the consultations pursuant to paragraph 
2 shall ensure, as appropriate, that the Co-
ordinating Body Secretariat is notified of any 
conclusions that were reached and measures 
that were developed, including the absence of 
such conclusions or measures, and the Co-
ordinating Body Secretariat will notify all 
Competent Authorities, even those that did 
not participate in the consultations, of any 
such conclusions or measures. Taxpayer-
specific information, including information 
that would reveal the identity of the taxpayer 
involved, is not to be furnished. 
 

 
7 OSASTO 

Muutokset 

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa yksimieli-
sesti kaikkien niiden Toimivaltaisten Viran-
omaisten kirjallisella suostumuksella, joilla 
on sovellettava Sopimus. Jollei toisin sovita, 
tällainen muutos tulee sovellettavaksi sen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seu-
raa kuukauden kuluttua tällaisen kirjallisen 
sopimuksen viimeisen allekirjoituspäivän 
jälkeen. 

 

SECTION 7 

Amendments 

This Agreement may be amended by con-
sensus by written agreement of all of the 
Competent Authorities that have the Agree-
ment in effect. Unless otherwise agreed 
upon, such an amendment is effective on the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of one month after the date of 
the last signature of such written agreement. 
 

 
8 OSASTO 

Sopimuksen voimassaoloaika 

1. Toimivaltaisen Viranomaisen on toimi-
tettava tämän Sopimuksen allekirjoitta-
misajankohtana tai mahdollisimman pian sen 
jälkeen Koordinointielimen Sihteeristölle il-
moitus: 

a. että sen Lainkäyttöalueella on tarvittavat 
lait, joiden nojalla Raportointiyksiköitä voi-
daan edellyttää antamaan Maakohtainen Ra-
portti, ja että sen Lainkäyttöalue edellyttää 
Maakohtaisten Raporttien antamista Rapor-
tointiyksiköiden niiden tilivuosien osalta, 
jotka alkavat ilmoituksessa ilmoitettuna päi-
vämääränä tai sen jälkeen; 

b. jossa ilmoitetaan, onko Lainkäyttöalue 

SECTION 8 

Term of Agreement 

1. A Competent Authority must provide, at 
the time of signature of this Agreement or as 
soon as possible thereafter, a notification to 
the Co-ordinating Body Secretariat: 

 
a. that its Jurisdiction has the necessary 

laws in place to require Reporting Entities to 
file a CbC Report and that its Jurisdiction 
will require the filing of CbC Reports with 
respect to fiscal years of Reporting Entities 
commencing on or after the date set out in 
the notification; 

 
b. specifying whether the Jurisdiction is to 
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sisällytettävä ei-vastavuoroisten Lainkäyttö-
alueiden luetteloon; 

c. jossa ilmoitetaan yksi tai useampi säh-
köinen datasiirtomenetelmä, salaus mukaan 
lukien; 

d. että sillä on käytössä tarvittava lainsää-
däntökehys ja infrastruktuuri varmistamaan 
vaaditun luottamuksellisuuden ja tietosuoja-
standardien täyttämisen Yleissopimuksen 
22 artiklan mukaisesti ja tämän Sopimuksen 
5 Osaston 1 kohdan mukaisesti sekä Maa-
kohtaisten Raporttien sisältämien tietojen 
asianmukaisen käytön, kuten esitetään tämän 
Sopimuksen 5 Osaston 2 kohdassa, ja että se 
liittää täytetyn luottamuksellisuutta ja tie-
tosuojaa koskevan kyselylomakkeen, joka on 
tämän Sopimuksen Liitteenä; 

e. johon sisältyy i) luettelo Toimivaltaisten 
Viranomaisten Lainkäyttöalueista, joiden 
osalta se aikoo saattaa tämän sovellettavaksi 
Sopimuksen voimaansaattamista koskevia 
kansallisia lainsäädäntömenettelyjä (jos niitä 
on) noudattaen tai ii) Toimivaltaisen Viran-
omaisen antama julistus siitä, että se aikoo 
saattaa tämän Sopimuksen sovellettavaksi 
kaikkien muiden Toimivaltaisten Viran-
omaisten kanssa, jotka toimittavat 8 Osaston 
1 kohdan e alakohdan mukaisen ilmoituksen.  

Toimivaltaisten Viranomaisten täytyy il-
moittaa Koordinointielimen Sihteeristölle 
viipymättä kaikista edellä mainittuun ilmoi-
tuksen sisältöön myöhemmin tehtävistä muu-
toksista.  

2. Tämä Sopimus tulee kahden Toimival-
taisen Viranomaisen välillä sovellettavaksi 
seuraavista ajankohdista myöhempänä: i) 
päivämäärä, jona järjestyksessä toinen kah-
desta Toimivaltaisesta Viranomaisesta on an-
tanut Koordinointielimen Sihteeristölle 
1 kappaleen mukaisen ilmoituksen, johon si-
sältyy toisen Toimivaltaisen Viranomaisen 
Lainkäyttöalue 1 kappaleen e alakohdan mu-
kaisesti ja ii) päivämäärä, jona Yleissopimus 
on tullut voimaan ja on sovellettavana kum-
mankin Lainkäyttöalueen osalta.  

3. Koordinointielimen Sihteeristö ylläpitää 
OECD:n verkkosivustolla julkaistavaa luette-
loa niistä Toimivaltaisista Viranomaisista, 
jotka ovat allekirjoittaneet Sopimuksen ja 
joiden välillä tämä on sovellettava Sopimus. 
Koordinointielimen Sihteeristö julkaisee li-
säksi OECD:n verkkosivustolla Toimivaltais-

be included in the list of non-reciprocal Ju-
risdictions; 

c. specifying one or more methods for elec-
tronic data transmission including encryp-
tion; 

d. that it has in place the necessary legal 
framework and infrastructure to ensure the 
required confidentiality and data safeguards 
standards in accordance with Article 22 of 
the Convention and paragraph 1 and Section 
5 of this Agreement, as well as the appropri-
ate use of the information in the CbC Reports 
as described in paragraph 2 of Section 5 of 
this Agreement, and attaching the completed 
confidentiality and data safeguard question-
naire attached as Annex to this Agreement; 
and 

e. that includes (i) a list of the Jurisdictions 
of the Competent Authorities with respect to 
which it intends to have this Agreement in 
effect, following national legislative proce-
dures for entry into force (if any) or (ii) a 
declaration by the Competent Authority that 
it intends to have this Agreement in effect 
with all other Competent Authorities that 
provide a notification under paragraph 1e) of 
Section 8. 

 
Competent Authorities must notify the Co-

ordinating Body Secretariat, promptly, of any 
subsequent change to be made to any of the 
above-mentioned content of the notification. 

 
2. This Agreement will come into effect 

between two Competent Authorities on the 
later of the following dates: (i) the date on 
which the second of the two Competent Au-
thorities has provided notification to the Co-
ordinating Body Secretariat under paragraph 
1 that includes the other Competent Author-
ity's Jurisdiction pursuant to subparagraph le) 
and (ii) the date on which the Convention has 
entered into force and is in effect for both Ju-
risdictions. 

 
3. The Co-ordinating Body Secretariat will 

maintain a list that will be published on the 
OECD website of the Competent Authorities 
that have signed the Agreement and between 
which Competent Authorities this is an 
Agreement in effect. In addition, the Co-
ordinating Body Secretariat will publish the 
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ten Viranomaisten 1 kappaleen a ja b alakoh-
dan mukaisesti antamat tiedot. 

 
4. Edellä olevan 1 kappaleen c—e alakoh-

dan mukaisesti annetut tiedot saatetaan mui-
den allekirjoittajien saataville Koordinoin-
tielimen Sihteeristölle tehdystä kirjallisesta 
pyynnöstä.  

 5. Toimivaltainen Viranomainen voi tila-
päisesti keskeyttää tämän Sopimuksen mu-
kaisen tietojen vaihtamisen ilmoittamalla kir-
jallisesti toiselle Toimivaltaiselle Viranomai-
selle päätelleensä, että toiseksi mainittu Toi-
mivaltainen Viranomainen jättää tai on jättä-
nyt merkittävästi noudattamatta tätä sopimus-
ta. Ennen tällaisen päätelmän tekemistä ensin 
mainitun Toimivaltaisen Viranomaisen on 
neuvoteltava toisen Toimivaltaisen Viran-
omaisen kanssa. Tätä kappaletta sovellettaes-
sa merkittävä noudattamatta jättäminen tar-
koittaa tämän Sopimuksen 5 Osaston 1 ja 
2 kappaleen ja 6 Osaston 1 kappaleen ja/tai 
Yleissopimuksen vastaavien määräysten 
noudattamatta jättämistä sekä sitä, että Toi-
mivaltainen Viranomainen ei ole antanut oi-
kea-aikaisia tai riittäviä tietoja tässä Sopi-
muksessa edellytetyllä tavalla. Keskeytys tu-
lee sovellettavaksi välittömästi, ja sitä sovel-
letaan siihen asti, kunnes toiseksi mainittu 
Toimivaltainen Viranomainen osoittaa kum-
mankin Toimivaltaisen Viranomaisen hyväk-
symällä tavalla, että merkittävää noudatta-
matta jättämistä ei ole tapahtunut tai että toi-
seksi mainittu Toimivaltainen Viranomainen 
on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin, 
joilla puututaan merkittävään noudattamatta 
jättämiseen. Jompikumpi Toimivaltainen Vi-
ranomainen voi sovellettavan lainsäädännön 
sallimassa laajuudessa ja halutessaan Koor-
dinointielimen Sihteeristön kautta osallistaa 
muut Toimivaltaiset Viranomaiset, joilla on 
tämä Sopimus sovellettavana, etsimään asi-
aan hyväksyttävää ratkaisua. 

6. Toimivaltainen Viranomainen voi päät-
tää osallistumisensa tähän Sopimukseen tai 
tietyn Toimivaltaisen Viranomaisen osalta 
antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
Koordinointielimen Sihteeristölle. Tällainen 
irtisanominen tulee sovellettavaksi sen kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
12 kuukauden kuluttua irtisanomisilmoi-
tusajankohdan jälkeen. Irtisanomistapaukses-

information provided by Competent Authori-
ties pursuant to subparagraphs 1(a) and (b) 
on the OECD website. 

4. The information provided pursuant to 
subparagraphs l(c) through (e) will be made 
available to other signatories upon request in 
writing to the Co-ordinating Body Secre-
tariat. 

5. A Competent Authority may temporarily 
suspend the exchange of information under 
this Agreement by giving notice in writing to 
another Competent Authority that it has de-
termined that there is or has been significant 
non-compliance by the second-mentioned 
Competent Authority with this Agreement. 
Before making such a determination, the 
first-mentioned Competent Authority shall 
consult with the other Competent Authority. 
For the purposes of this paragraph, signifi-
cant non- compliance means non-compliance 
with paragraphs 1 and 2 of Section 5 and 
paragraph 1 of Section 6 of this Agreement 
and/or the corresponding provisions of the 
Convention, as well as a failure by the Com-
petent Authority to provide timely or ade-
quate information as required under this 
Agreement. A suspension will have immedi-
ate effect and will last until the second-
mentioned Competent Authority establishes 
in a manner acceptable to both Competent 
Authorities that there has been no significant 
non-compliance or that the second-
mentioned Competent Authority has adopted 
relevant measures that address the significant 
non-compliance. To the extent permitted by 
applicable law, either Competent Authority 
may, and if it so wishes through the Co-
ordinating Body Secretariat, involve other 
Competent Authorities that have this Agree-
ment in effect with a view to finding an ac-
ceptable resolution to the issue. 

 
 
6. A Competent Authority may terminate 

its participation in this Agreement, or with 
respect to a particular Competent Authority, 
by giving notice of termination in writing to 
the Co-ordinating Body Secretariat. Such 
termination will become effective on the first 
day of the month following the expiration of 
a period of 12 months after the date of the 
notice of termination. In the event of termi-
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sa kaikki tämän Sopimuksen perusteella ai-
kaisemmin saatu tieto pysyy luottamukselli-
sena ja Yleissopimuksen ehtojen alaisena.  
 

nation, all information previously received 
under this Agreement will remain confiden-
tial and subject to the terms of the Conven-
tion. 
 

 
9 OSASTO 

Koordinointielimen Sihteeristö 

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
Koordinointielimen Sihteeristö ilmoittaa kai-
kille Toimivaltaisille Viranomaisille kaikista 
tämän Sopimuksen mukaisesti saamistaan 
ilmoituksista ja antaa kaikille Sopimuksen al-
lekirjoittajille ilmoituksen, kun uusi Toimi-
valtainen Viranomainen allekirjoittaa sopi-
muksen. 
 

Tehty englanniksi ja ranskaksi, molempien 
tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. 

SECTION 9 

Co-ordinating Body Secretariat 

Unless otherwise provided for in the 
Agreement, the Co-ordinating Body Secre-
tariat will notify all Competent Authorities of 
any notifications that it has received under 
this Agreement and will provide a notice to 
all signatories of the Agreement when a new 
Competent Authority signs the Agreement. 

 
 
Done in English and French, both texts be-

ing equally authentic. 
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