
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2011

Republikens presidents förordning

1075/2011

om ikraftträdande av protokollet och tilläggsprotokollet med Österrike om ändring av
avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträf-
fande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om ikraftträdande av de
bestämmelser i protokollet och tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 14 oktober 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors den 4 mars 2011 mellan

Republiken Finland och Republiken Öster-
rike ingångna protokollet och tilläggsproto-
kollet om ändring av det i Wien den 26 juli
2000 mellan Republiken Finland och Repu-
bliken Österrike ingångna avtalet för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet träder i kraft
den 1 december 2011 så som därom har
överenskommits.

Protokollet och tilläggsprotokollet har god-
känts av riksdagen den 13 september 2011
och av republikens president den 30 septem-
ber 2011. Noterna om deras godkännande har
utväxlats den 30 september 2011.

2 §
Lagen den 30 september 2011 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i protokollet och til-
läggsprotokollet med Österrike om ändring
av avtalet för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och förhindrande av kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet (1062/2011) träder i kraft den
1 december 2011.

3 §
De bestämmelser i protokollet och tilläggs-

protokollet som inte hör till området för lag-
stiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 de-

cember 2011.

Helsingfors den 14 oktober 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jutta Urpilainen
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