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880/2017
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) en ny 17 d § som följer:
17 d §
Avtalen mellan Europeiska unionen och Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och
Schweiz om utbyte av upplysningar om finansiella konton
Ett rapporterande finskt finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för ett av
de avtal som Europeiska unionen har ingått med Andorra i Bryssel den 12 februari 2016,
med Liechtenstein i Strasbourg den 28 oktober 2016, med Monaco i Bryssel den 12 juli
2016, med San Marino i Bryssel den 8 december 2015 eller med Schweiz i Bryssel den 27
maj 2015 om utbyte av upplysningar om finansiella konton i syfte att förbättra efterlevnaden av skatteregler på internationell nivå, ska vid tillämpningen av denna lag betraktas
som uppgiftsskyldig.
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter enligt vilka ett finskt rapporterande finansinstitut i enlighet med punkterna D och E i avsnitt II i bilaga I till de avtal som
nämns i 1 mom. kan anlita tjänsteleverantörer och tillämpa aktsamhetsprocedur som berör
vissa konton även på andra konton. Skatteförvaltningen får också, i enlighet med punkt B
i avsnitt VII, underpunkt 9 i punkt C i avsnitt VIII samt underpunkterna 4 och 6 i punkt E
i avsnitt VIII bilaga I till de avtalen, meddela närmare föreskrifter om behandling av finansiella konton, tillämpningen av begreppet redan befintligt konto, definitionen av en enhets närstående enhet och användningen av klassificeringar av kontohavare som styrkande
dokumentation. Skatteförvaltningen får dessutom meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av aktsamhetsproceduren, om de uppgifter som ska lämnas, om tidpunkten
och sättet för lämnande av uppgifter, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
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Denna lag träder i kraft den 20 december 2017.
Helsingfors den 14 december 2017
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