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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning 
mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övri-
ga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskatt-
ningens område 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
ömsesidig handräckning mellan de behöriga 
myndigheterna i Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen på be-
skattningens område ändras. Genom änd-

ringen sätts de ändringar i kraft som gjorts i 
det rådets direktiv som utgör grund för lagen. 

Lagen avses träda i kraft den första juni 
2005. Den tillämpas från och med den första 
juli 2005 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Rådets direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt 
bistånd av medlemsstaternas behöriga myn-
digheter i fråga om direkt beskattning, vissa 
punktskatter och skatter på försäkringspremi-
er, nedan handräckningsdirektivet, innehåller 
bestämmelser om handräckning och utbyte 
av information mellan myndigheterna. I di-
rektivet föreskrivs om tre typer av informa-
tionsutbyte vilka är utbyte på begäran, auto-
matiskt informationsutbyte och informa-
tionsutbyte utan anmodan, samt om möjlig-
heten att komma överens om att tillåta den 
ena medlemsstatens skattetjänstemän att vara 
närvarande i den andra medlemsstaten i sam-
band med sådant informationsutbyte. Vidare 
innehåller direktivet bestämmelser om tids-
frister, sekretess, begränsning av informa-
tionsutbytet, samråd mellan myndigheter och 
utvecklandet av samarbete.  

Direktivet tillämpas på inkomst- och för-
mögenhetsskatter, skatter på försäkringspre-
mier samt acciser på mineraloljor, alkohol 
och alkoholdrycker och tobaksvaror. 

Direktivet har satts i kraft genom lagen om 
ömsesidig handräckning mellan de behöriga 
myndigheterna i Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen på be-
skattningens område (1220/1994).  

Dessutom tillämpas mellan medlemsstater-
na i Europeiska unionen många sådana hand-
räckningsbestämmelser som finns i bilaterala 

eller multilaterala skatte- eller handräck-
ningsavtal. 
 
2.  Föreslagna ändringar 

I november 2004 gavs rådets förordning 
(EG) nr 2073/2004 om administrativt samar-
bete i fråga om punktskatter. I förordningen 
finns bestämmelser om handräckning i accis-
ärenden. Samtidigt gavs rådets direktiv 
2004/106/EG om ändring av direktiv 
77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av med-
lemsstaternas behöriga myndigheter i fråga 
om direkt beskattning, vissa punktskatter och 
skatter på försäkringspremier samt direktiv 
92/12/EEG om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flytt-
ning och övervakning av sådana varor. Ge-
nom detta direktiv lämnas acciserna utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
77/799/EEG varför direktivet härefter tilläm-
pas endast på inkomst- och förmögenhets-
skatter samt skatter på försäkringspremier. 
Dessutom upphävs genom direktivet artiklar-
na 15a och 15b samt artikel 19,6 i direktivet 
92/12/EEG, vilka gällde närmast datasystem 
och vilkas innehåll har överförts till rådets 
ovan nämnda förordning om administrativt 
samarbete i fråga om punktskatter.  

Det föreslås att lagen om ömsesidig hand-
räckning mellan de behöriga myndigheterna i 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Eu-
ropeiska unionen på beskattningens område 
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ändras så att det i lagen hänvisas till de änd-
ringar som har gjorts i direktiv 77/799/EEG 
vilket utgör grund för lagen, genom direktiv 
2004/106/EG. 
 
3 .  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inga betydande ekono-
miska eller organisatoriska konsekvenser. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Lagförslaget har beretts vid  finansministe-

riet. 
 
5 .  Ikraftträdande 

Den nationella lagstiftning som krävs för 
att direktiv 2004/106/EG skall följas måste 
sättas i kraft före den 30 juni 2005. Av denna 
orsak föreslås lagen träda i kraft den 1 juni 
2005. Lagen skall tillämpas från och med den 
första juli 2005. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
 
Lagförslag 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om ömsesidig handräckning mellan de behöriga 

myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattning-
ens område (1220/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1042/2004, som följer: 

 
1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avses med ömsesidig hand-

räckning mellan myndigheterna den hand-
räckning mellan de behöriga myndigheterna i 
Finland och medlemsstaterna i Europeiska 
unionen om vilken föreskrivs i Europeiska 
unionens råds direktiv 77/799/EEG om öm-

sesidigt bistånd mellan medlemsstaternas be-
höriga myndigheter i fråga om direkt be-
skattning och skatter på försäkringspremier 
(handräckningsdirektivet) sådant det lyder 
ändrat genom direktiv 2004/106/EG. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den första juni 

2005. Lagen tillämpas från och med den för-
sta juli 2005. 

————— 

Helsingfors den 8 april 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Finansminister Antti Kalliomäki 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
Lag 

om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om ömsesidig handräckning mellan de behöriga 

myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattning-
ens område (1220/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1042/2004, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avses med ömsesidig hand-

räckning mellan myndigheterna den hand-
räckning mellan de behöriga myndigheterna 
i Finland och medlemsstaterna i Europeiska 
unionen om vilken föreskrivs i Europeiska 
unionens råds direktiv 77/799/EEG om öm-
sesidigt bistånd av medlemsstaternas behö-
riga myndigheter i fråga om direkt beskatt-
ning, vissa punktskatter och skatter på för-
säkringspremier (handräckningsdirektivet), 
sådant det lyder ändrat genom direktivet 
2004/56/EG. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avses med ömsesidig hand-

räckning mellan myndigheterna den hand-
räckning mellan de behöriga myndigheterna 
i Finland och medlemsstaterna i Europeiska 
unionen om vilken föreskrivs i Europeiska 
unionens råds direktiv 77/799/EEG om öm-
sesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter i fråga om direkt be-
skattning och skatter på försäkringspremier 
(handräckningsdirektivet) sådant det lyder 
ändrat genom direktiv 2004/106/EG. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den första juni 

2005. Lagen tillämpas från och med den 
första juli 2005. 

——— 
 

 
 


