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Finansministeriets meddelande
om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av upplysningar 
enligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av 
upplysningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen 

om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Finland har den 29 oktober 2014 undertecknat det multilaterala avtalet mellan behö-
riga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
(FördrS 62/2015). Avtalet förutsätter bland annat att konventionen av ömsesidig
handräckning i skatteärenden (FördrS 20 och 21/1995) som utarbetades 1988 av Euro-
parådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), sådan den
lyder ändrad genom det i Paris den 27 maj 2010 ingångna protokollet (FördrS 39 och
40/2011), är giltig och tillämplig vid den tidpunkt för vilkens del upplysningar utbyts. En-
ligt artikel 28 stycke 6 i konventionen kan parterna sinsemellan avtala om att tidigarelägga
tillämpningen av konventionen. Konventionen tillämpas då på administrativ handräck-
ning som gäller skatteperioder eller skatteanspråk som är tidigare än vad som konventio-
nens bestämmelse om ikraftträdande av och inledning av tillämpning av konventionen för-
utsätter.

Finland har den 13 juli 2018 gett ett meddelande beträffande utbyte av upplysningar en-
ligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen. Till följd av
detta kan Finland i enlighet med det mellan behöriga myndigheter ingångna multilaterala
avtalet inleda automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton också med de sta-
ter som har dröjsmål i fråga om ikraftträdande av konventionen. Detta förutsätter att även
den andra parten i konventionen har gett meddelande om ärendet. Skatteförvaltningen ger
närmare information om den inverkan som det meddelande som getts den 13 juli 2018 har
på Finlands relationer i fråga om utbyte av upplysningar.

Finlands meddelande har getts på engelska.

Helsingfors den 17 juli 2018

Finansminister Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman Anders Colliander
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Meddelandetext
Översättning

MEDDELANDE OM IKRAFTTRÄDEL-
SEDAGEN FÖR UTBYTE AV UPPLYS-
NINGAR ENLIGT MULTILATERALA 

AVTALET MELLAN BEHÖRIGA MYN-
DIGHETER OM AUTOMATISKT UT-

BYTE AV UPPLYSNINGAR OM FINAN-
SIELLA KONTON

DECLARATION ON THE EFFECTIVE 
DATE FOR EXCHANGES OF INFOR-

MATION UNDER THE MULTILATERAL 
COMPETENT AUTHORITY AGREE-

MENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF 
FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION

Med hänsyn till att Finland har förbundit 
sig till att utbyta upplysningar automatiskt 
från och med 2017 och att Finland, för att 
kunna automatiskt utbyta upplysningar i en-
lighet med artikel 6 i konventionen om ömse-
sidig handräckning i skatteärenden, såsom 
den är ändrad genom protokollet om ändring 
av konventionen om ömsesidig handräckning 
i skatteärenden (härefter "den ändrade kon-
ventionen"), och enligt den tidtabell som Fin-
land har förbundit sig till, har den 29 oktober 
2014 undertecknat deklarationen om förbin-
delse att iaktta det multilaterala avtalet mel-
lan behöriga myndigheter om automatiskt ut-
byte av information om finanskonton (nedan 
"CRS MCAA");

Considering that Finland has committed to 
automatically exchange information as of 
2017 and that, in order to be able to automat-
ically exchange information under Article 6 
of the Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters as amended by the 
Protocol amending the Convention on Mutu-
al Administrative Assistance in Tax Matters 
(hereafter the “amended Convention”) in ac-
cordance with the timeline to which it has 
committed, Finland has signed a Declaration 
on joining the Multilateral Competent Au-
thority Agreement on Automatic Exchange 
of Financial Account Information (hereafter 
the “CRS MCAA”) on 29 October 2014;

Med hänsyn till att den ändrade konvent-
ionen enligt dess artikel 28(6) tillämpas på 
administrativ handräckning som gäller det år 
som börjar den 1 januari eller därefter det år 
som följer året då den ändrade konventionen 
trädde i kraft i fråga om en part, eller om det 
inte finns en skatteperiod, på administrativ 
handräckning som gäller skatteanspråk som 
uppkommer den 1 januari eller därefter under 
det år som följer året då den ändrade kon-
ventionen trädde i kraft i fråga om en part;

Considering that, pursuant to its Article 
28(6), the amended Convention shall have ef-
fect for administrative assistance related to 
taxable periods beginning on or after 1 Janu-
ary of the year following the one in which the 
amended Convention entered into force in re-
spect of a Party, or where there is no taxable 
period, for administrative assistance related 
to charges to tax arising on or after 1 January 
of the year following the one in which the 
amended Convention entered into force in re-
spect of a Party;

Med hänsyn till att artikel 28(6) i den änd-
rade konventionen bestämmer att två eller 
flera parter sinsemellan kan avtala om att den 
ändrade konventionen tillämpas på administ-
rativ handräckning som gäller tidigare skat-
teperioder eller skatteanspråk;

Considering that Article 28(6) of the 
amended Convention provides that any two 
or more Parties may mutually agree that the 
amended Convention shall have effect for 
administrative assistance related to earlier 
taxable periods or charges to tax;

Medveten om att en jurisdiktion kan sända 
upplysningar enligt den ändrade konvention-
en endast i fråga om sådana skatteperioder el-

Mindful that information may only be sent 
by a jurisdiction under the amended Conven-
tion with respect to taxable periods or charg-
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ler skatteanspråk av den mottagande juris-
diktionen för vilkas del den ändrade konvent-
ionen är i kraft, och att de sändande jurisdikt-
ioner för vilkas del den ändrade konvention-
en nyligen har trätt i kraft under ett visst år 
kan lämna administrativ handräckning till de 
mottagande jurisdiktionerna endast i fråga 
om skatteperioder som börjar eller skattean-
språk som uppstår den 1 januari följande år 
eller därefter;

es to tax of the receiving jurisdiction for 
which the amended Convention is in effect 
and that, as a consequence, sending jurisdic-
tions for which the Convention has newly en-
tered into force in a given year are only in a 
position to provide administrative assistance 
to receiving jurisdictions for taxable periods 
beginning or charges to tax arising on or after 
1 January of the following year;

Medveten om att en nuvarande part i den 
ändrade konventionen skulle kunna motta 
upplysningar från en ny part enligt artikel 6 i 
den ändrade konventionen och CRS MCAA i 
fråga om skatteperioder eller skatteanspråk 
som föregår den dag som förutses i den änd-
rade konventionen, om båda parter meddelar 
att de sinsemellan avtalar om tillämpning av 
någon annan ikraftträdelsedag;

Acknowledging that an existing Party to 
the amended Convention would be able to 
receive information under Article 6 of the 
amended Convention and the CRS MCAA 
from a new Party with respect to earlier taxa-
ble periods or charges to tax than the date 
foreseen in the amended Convention if both 
Parties declare to agree that another date of 
effect is applicable;

Medveten också om att en ny part i den 
ändrade konventionen enligt artikel 6 i den 
ändrade konventionen och CRS MCAA där-
för skulle kunna sända upplysningar till en 
nuvarande part i fråga om skatteperioder eller 
skatteanspråk som föregår den dag som för-
utses i den ändrade konventionen, om båda 
parterna meddelar att de avtalar om tillämp-
ning av någon annan ikraftträdelsedag;

Further acknowledging that, therefore, a 
new Party to the amended Convention would 
be able to send information under Article 6 
of the amended Convention and the CRS 
MCAA to an existing Party with respect to 
earlier taxable periods or charges to tax than 
the date foreseen in the amended Convention, 
if both Parties declare to agree that another 
date of effect is applicable;

Bekräftande att upplysningar som mottagits 
på grund av artikel 6 i den ändrade konvent-
ionen och CRS MCAA kan leda till ytterli-
gare begäran från den sändande jurisdiktion-
en till den mottagande jurisdiktionen i fråga 
om den samma rapporteringsperiod för vil-
ken den sändande jurisdiktionen har automa-
tiskt utbytt upplysningar på grund av CRS 
MCAA;

Recognising that the information received 
under Article 6 of the amended Convention 
and the CRS MCAA may lead to follow-up 
requests by the receiving jurisdiction to the 
sending jurisdiction, which would relate to 
the same reporting period for which the send-
ing jurisdiction has automatically exchanged 
information under the CRS MCAA;

Bekräftande att en jurisdiktions förmåga att 
sända upplysningar som berör CRS i enlighet 
med artikel 6 i den ändrade konventionen och 
CRS MCAA samt upplysningar som hänför 
sig till ytterligare begäran enligt artikel 5 i 
den ändrade konventionen, ska regleras av 
villkoren i CRC MCAA däri inbegripna den 
sändande jurisdiktionens relevanta rapporte-
ringsperioder som ingår i dem, oberoende av 
de skatteperioder eller skatteanspråk av den 
mottagande parten som sådana upplysningar 
hänför sig till;

Confirming that the capacity of a jurisdic-
tion to send CRS-related information under 
Article 6 of the amended Convention and the 
CRS MCAA, as well as information relating 
to follow-up requests pursuant to Article 5 of 
the amended Convention, shall be governed 
by the terms of the CRS MCAA, including 
the relevant reporting periods of the sending 
jurisdiction contained therein, irrespective of 
the taxable periods or charges to tax of the 
receiving jurisdiction to which such infor-
mation relates;
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Finland meddelar att den ändrade konvent-
ionen i enlighet med villkoren i CRS MCAA 
blir tillämplig i fråga om administrativ 
handräckning på grund av CRS MCAA mel-
lan Finland och de övriga parter i den änd-
rade konventionen som har givit likadana 
meddelanden, oberoende av de skatteperioder 
eller skatteanspråk som sådana upplysningar 
berör i den mottagande jurisdiktionen.

Finland declares that the amended Conven-
tion shall have effect in accordance with the 
terms of the CRS MCAA for administrative 
assistance under the CRS MCAA between 
Finland and the other Parties to the amended 
Convention that have made similar declara-
tions, irrespective of the taxable periods or 
charges to tax to which such information re-
lates in the receiving jurisdiction.

Finland meddelar att den ändrade konvent-
ionen blir också i fråga om administrativ 
handräckning på grund av dess artikel 5 till-
lämplig mellan Finland och de övriga parter i 
den ändrade konventionen som har givit li-
kadana meddelanden, oberoende av de skat-
teperioder eller skatteanspråk som sådana 
upplysningar hänför sig till i den mottagande 
jurisdiktionen då sådan administrativ 
handräckning berör ytterligare begäran som 
hänför sig till upplysningar som har utbytts i 
enlighet med i CRS MCAA i fråga om såd-
ana rapporteringsperioder av sändande juris-
diktion som CRS MCAA omfattar.

Finland declares that the amended Conven-
tion shall also have effect for administrative 
assistance under its Article 5, between Fin-
land and the other Parties to the amended 
Convention that have made similar declara-
tions, irrespective of the taxable periods or 
charges to tax to which such information re-
lates in the receiving jurisdiction, when such 
assistance concerns follow-up requests relat-
ed to information exchanged under the CRS 
MCAA with respect to reporting periods of 
the sending jurisdiction covered by the CRS 
MCAA.
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