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Valtiovarainministeriön ilmoitus
Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 
28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta monenkeskisen toimivaltaisten viran-

omaisten finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta tekemän sopimuksen 
mukaiseen tiedonvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta

Suomi on 29 päivänä lokakuuta 2014 allekirjoittanut monenkeskisen toimivaltaisten vi-
ranomaisten sopimuksen finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta (SopS 62/2015).
Sopimus edellyttää muun ohella, että Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja
yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988 laatima yleissopimus veroasioissa annettavasta
keskinäisestä virka-avusta (SopS 20 ja 21/1995), sellaisena kuin se on muutettuna Parii-
sissa 27 päivänä toukokuuta 2010 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 39 ja 40/2011), on voimas-
sa ja sovellettavana ajankohtana, jolta tietoja vaihdetaan. Yleissopimuksen 28 artiklan
6 kappaleen mukaan osapuolet voivat sopia yleissopimuksen soveltamisen aikaistamises-
ta. Tällöin yleissopimusta sovelletaan virka-apuun, joka koskee aikaisempia verokausia
tai -vaateita kuin mitä sopimuksen voimaansaattamista ja soveltamisen alkamista koskeva
sopimusmääräys edellyttää.

Suomi on 13 päivänä heinäkuuta 2018 antanut yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen
nojalla monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten finanssitilitietojen automaattisesta
vaihtamisesta tekemän sopimuksen mukaiseen tiedonvaihtoon liittyvän ilmoituksen. Tä-
män johdosta Suomi voi aloittaa finanssitilitietoja koskevan automaattisen tietojenvaih-
don monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaisesti myös niiden
valtioiden kanssa, joissa yleissopimuksen voimaansaattaminen on viivästynyt. Edellytyk-
senä on, että myös yleissopimuksen toinen osapuoli on antanut asiaa koskevan ilmoituk-
sen. Tarkempia tietoja 13 päivänä heinäkuuta 2018 annetun ilmoituksen vaikutuksista
Suomen tietojenvaihtosuhteisiin antaa Verohallinto.

Suomen ilmoitus on annettu englanniksi.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2018

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander
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Ilmoitusteksti

Suomennos

ILMOITUS MONENKESKISEN TOIMI-
VALTAISTEN VIRANOMAISTEN FI-

NANSSITILITIETOJEN AUTOMAATTI-
SESTA VAIHTAMISESTA TEKEMÄN 
SOPIMUKSEN MUKAISEN TIEDON-

VAIHDON VOIMAANTULOPÄIVÄSTÄ

DECLARATION ON THE EFFECTIVE 
DATE FOR EXCHANGES OF INFOR-
MATION UNDER THE MULTILAT-
ERAL COMPETENT AUTHORITY 

AGREEMENT ON AUTOMATIC EX-
CHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT 

INFORMATION

Ottaen huomioon, että Suomi on sitoutu-
nut vaihtamaan automaattisesti tietoja vuo-
desta 2017 lukien ja että Suomi, voidakseen 
vaihtaa automaattisesti tietoja veroasioissa 
annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan 
yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muu-
tettuna veroasioissa annettavaa keskinäistä 
virka-apua koskevan yleissopimuksen muut-
tamisesta tehdyllä pöytäkirjalla (jäljempänä 
"muutettu yleissopimus"), 6 artiklan mukaan 
ja sen aikataulun mukaisesti, johon Suomi 
on sitoutunut, on 29 päivänä lokakuuta 2014 
allekirjoittanut ilmoituksen liittymisestä 
monenkeskiseen toimivaltaisten viranomais-
ten sopimukseen finanssitilitietojen auto-
maattisesta vaihtamisesta (jäljempänä "CRS 
MCAA");

Considering that Finland has committed to 
automatically exchange information as of 
2017 and that, in order to be able to auto-
matically exchange information under Arti-
cle 6 of the Convention on Mutual Adminis-
trative Assistance in Tax Matters as amend-
ed by the Protocol amending the Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters (hereafter the “amended Conven-
tion”) in accordance with the timeline to 
which it has committed, Finland has signed 
a Declaration on joining the Multilateral 
Competent Authority Agreement on Auto-
matic Exchange of Financial Account In-
formation (hereafter the “CRS MCAA”) on 
29 October 2014;

Ottaen huomioon, että muutettua yleisso-
pimusta sen 28(6) artiklan mukaan sovelle-
taan virka-apuun, joka koskee sitä vuotta, 
jona muutettu yleissopimus tuli sopimus-
puolen osalta voimaan, seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavia 
verokausia, tai jos verokautta ei ole, virka-
apuun, joka koskee verovaateita, jotka syn-
tyvät sitä vuotta, jona muutettu yleissopimus 
tuli sopimuspuolen osalta voimaan, seuraa-
van vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen 
jälkeen;

Considering that, pursuant to its Article 
28(6), the amended Convention shall have 
effect for administrative assistance related to 
taxable periods beginning on or after 1 Jan-
uary of the year following the one in which 
the amended Convention entered into force 
in respect 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 respect of a Party;

Ottaen huomioon, että muutetun yleisso-
pimuksen 28(6) artikla määrää, että kaksi tai 
useampi sopimuspuoli voi keskenään sopia, 
että muutettua yleissopimusta sovelletaan 
aikaisempia verokausia tai -vaateita koske-
vaan virka-apuun; 

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;
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Tietoisena siitä, että lainkäyttöalue voi 
muutetun yleissopimuksen mukaan lähettää 
tietoja vain niiden vastaanottavan lainkäyt-
töalueen verokausien tai -vaateiden osalta, 
joita koskien muutettu yleissopimus on 
voimassa, ja että lähettävät lainkäyttöalueet, 
joiden osalta yleissopimus on äskettäin tul-
lut voimaan jonakin vuonna, voivat siis an-
taa vastaanottaville lainkäyttöalueille virka-
apua vain verokausilta, jotka alkavat, tai ve-
rovaateista, jotka syntyvät, seuraavan vuo-
den tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen; 

Mindful that information may only be sent 
by a jurisdiction under the amended Con-
vention with respect to taxable periods or 
charges to tax of the receiving jurisdiction 
for which the amended Convention is in ef-
fect and that, as a consequence, sending ju-
risdictions for which the Convention has 
newly entered into force in a given year are 
only in a position to provide administrative 
assistance to receiving jurisdictions for tax-
able periods beginning or charges to tax 
arising on or after 1 January of the following 
year;

Tietoisena siitä, että muutetun yleissopi-
muksen nykyinen sopimuspuoli voisi muu-
tetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CRS 
MCAA:n mukaan vastaanottaa tietoja uudel-
ta sopimuspuolelta muutetussa yleissopi-
muksessa ennakoitua päivää aikaisempien 
verokausien tai -vaateiden osalta, jos mo-
lemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopivansa 
siitä, että sovelletaan jotakin toista voimaan-
tulopäivää; 

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 tax-
able 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;

Tiedostaen lisäksi, että muutetun yleisso-
pimuksen uusi sopimuspuoli voisi sen vuok-
si lähettää tietoja muutetun yleissopimuksen 
6 artiklan ja CRS MCAA:n perusteella ny-
kyiselle sopimuspuolelle muutetussa yleis-
sopimuksessa ennakoitua päivää aikaisem-
pien verokausien tai -vaateiden osalta, jos 
molemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopi-
vansa jonkin toisen voimaantulopäivän so-
veltamisesta; 

Further acknowledging that, therefore, a 
new Party to the amended Convention 
would be able to send information under Ar-
ticle 6 of the amended Convention and the 
CRS MCAA to an existing Party with re-
spect 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;

Tunnistaen, että muutetun yleissopimuk-
sen 6 artiklan ja CRS MCAA:n perusteella 
vastaanotettu tieto voi johtaa vastaanottavan 
lainkäyttöalueen jatkopyyntöihin lähettäväl-
le lainkäyttöalueelle saman raportointijak-
son osalta, jolta lähettävä lainkäyttöalue on 
automaattisesti vaihtanut tietoja CRS 
MCAA:n perusteella;

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 
sending jurisdiction has automatically ex-
changed information under the CRS 
MCAA;

Vahvistaen, että CRS MCAA:n ehtojen, 
mukaan lukien niihin sisältyvät tiedot lähet-
tävän lainkäyttöalueen relevantit raportointi-
jaksot, on niistä vastaanottavan lainkäyttö-
alueen verokausista tai -vaateista riippumat-
ta, joita tällaiset tiedot koskevat, säänneltävä 

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 re-
lating to follow-up requests pursuant to Ar-
ticle 5 of the amended Convention, shall be 
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lainkäyttöalueen kykyä lähettää CRS:ään 
liittyviä tietoja muutetun yleissopimuksen 6 
artiklan ja CRS MCAA:n mukaisesti, sa-
moin kuin tietoja, jotka liittyvät muutetun 
yleissopimuksen 5 artiklan mukaisiin jatko-
pyyntöihin;

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 information relates;

Suomi ilmoittaa, että muutettu yleissopi-
mus tulee CRS MCAA:n ehtojen mukaisesti 
CRS MCAA:n mukaisen virka-avun osalta 
sovellettavaksi Suomen ja niiden toisten 
muutetun yleissopimuksen sopimuspuolten 
välillä, jotka ovat antaneet samanlaiset il-
moitukset, niistä verokausista tai -vaateista 
riippumatta, joita tällaiset tiedot vastaanot-
tavalla lainkäyttöalueella koskevat.

Finland declares that the amended Con-
vention shall have effect in accordance with 
the terms of the CRS MCAA for administra-
tive assistance under the CRS MCAA be-
tween Finland and the other Parties to the 
amended Convention that have made similar 
declarations, irrespective of the taxable pe-
riods or charges to tax to which such infor-
mation relates in the receiving jurisdiction. 

Suomi ilmoittaa, että muutettu yleissopi-
mus tulee sovellettavaksi myös sen 5 artik-
laan perustuvan virka-avun osalta Suomen 
ja niiden toisten muutetun yleissopimuksen 
sopimuspuolten välillä, jotka ovat antaneet 
samanlaiset ilmoitukset, niistä verokausista 
tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tie-
dot vastaanottavalla lainkäyttöalueella kos-
kevat, kun tällainen apu koskee jatkopyyntö-
jä, jotka liittyvät CRS MCAA:n mukaisesti 
vaihdettuihin tietoihin sellaisten lähettävän 
lainkäyttöalueen raportointijaksojen osalta, 
jotka CRS MCAA kattaa.

Finland declares that the amended Con-
vention shall also have effect for administra-
tive assistance under its Article 5, 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, when such 
assistance concerns follow-up requests re-
lated to information exchanged under the 
CRS MCAA with respect to reporting peri-
ods of the sending jurisdiction covered by 
the CRS MCAA.
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