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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) en ny 17 b § som följer:

17 b §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter med anledning av rådets direktiv 
2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av 

direktiv 77/799/EEG 

Ett sådant rapporterande finskt finansinstitut som avses i rådets direktiv 2011/16/EU
om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv
77/799/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2014/107/EU om ändring av
direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga
om beskattning, ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs för tillämpningen
av direktivet. Ett rapporterande finskt finansinstitut är skyldigt att iaktta de förpliktelser
som i direktivet och i avsnitt I—IX i bilaga I och i bilaga II till direktivet åläggs finska
rapporterande finansinstitut samt den aktsamhetsprocedur som anges i dem för identifie-
ring av konton.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur rapporterande finska finan-
sinstitut i enlighet med punkt D i avsnitt II i bilaga I till direktivet kan använda sig av tjän-
steleverantörer för att fullgöra de i nationell lagstiftning avsedda skyldigheter avseende
rapportering och åtgärder för kundkännedom och tillämpa i enlighet med punkt E i avsnitt
II i bilaga I förfaranden för kundkännedom för nya konton på redan befintliga konton och
förfaranden för kundkännedom för högvärdekonton på lågvärdekonton. Dessutom får
Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av direktivets akt-
samhetsprocedur, om de uppgifter som ska lämnas, om tidpunkten och sättet för lämnande
av uppgifter, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
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1704/2015  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015
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