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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 propositionen föreslås att lagen om ömse-
sidig handräckning mellan de behöriga myn-
digheterna i Finland och de övriga medlems-
staterna i Europeiska unionen på beskatt-
ningens område ändras. Lagen skulle ändras 
på grund av de ändringar i Europeiska unio-

nens råds direktiv som innehåller regler om 
handräckning och utbyte av information och 
som förutsätts av Bulgariens och Rumäniens 
anslutning till unionen.  

Lagen avses träda i kraft så snart möjligt. 
Lagen tillämpas vid ingången av år 2007. 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Det gällande direktivet av år 1977 om öm-
sesidig handräckning mellan de behöriga 
myndigheterna i Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen på be-
skattningens område (77/799/EEG, hand-
räckningsdirektivet) innehåller regler om 
handräckning och utbyte av information mel-
lan dessa myndigheter. I direktivet föreskrivs 
om tre typer av informationsutbyte som är 
utbyte på begäran, automatiskt informations-
utbyte och informationsutbyte utan anmodan, 
samt om möjligheten att komma överens om 
att tillåta den ena medlemsstatens skattetjäns-
temän att vara närvarande i den andra med-
lemsstaten i samband med sådant informa-
tionsutbyte. Vidare innehåller direktivet be-
stämmelser om tidsfrister, sekretess, be-
gränsningar av informationsutbytet, samråd 
mellan myndigheter och utvecklande av 
samarbete. 

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). Direktivet 
har förändrats genom rådets direktiv 
2003/93/EG, 2004/56/EG och 2004/106/EG, 
genom vilka ärenden som gäller mervär-
deskatten har lämnats utanför dess tillämp-

ningsområde, skatt på vissa försäkringspre-
mier har inkluderats i det och de substantiella 
förändringarna i direktivet har beaktats. Des-
sa förändringarna har i Finland satts i kraft 
genom ändringarna av lagen om ömsesidig 
handräckning mellan de behöriga myndighe-
terna i Finland och de övriga medlemsstater-
na i Europeiska unionen på beskattningens 
område 1087/2003, 1042/2004, 333/2005. 

Dessutom tillämpas mellan medlemslän-
derna många sådana handräckningsbestäm-
melser som finns i bilaterala eller multilatera-
la skatte- eller handräckningsavtal. 
 
 
2.  Föreslagna ändringar  

Europeiska gemenskapernas råd godkände 
den 20 november 2006 direktivet om anpass-
ning av vissa direktiv rörande beskattning, 
med anledning av Bulgariens och Rumäniens 
anslutning. I dess artikel 1 nämns bland annat 
rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 de-
cember 1977 om ömsesidigt bistånd av med-
lemsstaternas behöriga myndigheter i fråga 
om direkt beskattning, och skatter på försäk-
ringspremier som ett direktiv som skall änd-
ras. De egentliga förändringarna finns i di-
rektivets bilaga och de gäller benämning av 
de behöriga myndigheterna och skatterna i 
Bulgarien och Rumänien.  
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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 
ändras så att i lagen fogas en hänvisning till 
ändring som gjorts genom direktiv 
2006/98/EG. 
 
 
3.  Proposi t ionens verkningar 

Propositionen har inga betydande ekono-
miska eller organisatoriska verkningar. 
 

4.  Ärendets  beredning 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. 
 
5.  Ikraft trädande 

Det föreslås att lagen träder i kraft så snart 
som möjligt. Lagen tillämpas vid ingången 
av år 2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 1 § 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 333/2005, 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 av medlemsstaternas behöri-
ga myndigheter i fråga om direkt beskattning 
och skatter på försäkringspremier (handräck-
ningsdirektivet) sådant det lyder ändrat ge-
nom direktiv (2006/98/EG). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          2007 och 

den tillämpas från och med den 1 januari 
2007. 

————— 

Helsingfors den 2 februari 2007 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Minister Stefan Wallin 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av 1 § 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 333/2005, 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 mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter i fråga om direkt be-
skattning och skatter på försäkringspremier 
(handräckningsdirektivet), sådant det lyder 
ändrat genom direktiv 2004/106/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 av medlemsstaternas behö-
riga myndigheter i fråga om direkt beskatt-
ning och skatter på försäkringspremier 
(handräckningsdirektivet) sådant det lyder 
ändrat genom direktiv (2006/98/EG). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          2007 

och den tillämpas från och med den 1 janu-
ari 2007. 

——— 
 

 


