
 RP 105/2010 rd  
  
 

295134 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkän-
nande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga 
om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstift-
ningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen god-
känner avtalet om upplysningar i fråga om 
skatteärenden som ingåtts i juni 2010 med 
Monaco.  

Avtalet bygger på det modellskatteavtal 
och det modellavtal om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden som Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller be-
stämmelser om utbyte av upplysningar om 
beskattning.  

Avtalet hänför sig till det projekt av OECD 
som syftar till att kämpa mot skadlig skatte-
konkurrens.  

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
den då de avtalsslutande parterna har medde-
lat varandra att de konstitutionella förutsätt-
ningarna för avtalets ikraftträdande har upp-
fyllts. 

I propositionen ingår ett lagförslag om sät-
tande i kraft av de bestämmelser i avtalet 
som hör till området för lagstiftningen. Den 
föreslagna lagen avses träda i kraft vid en 
tidpunkt som fastställs genom förordning av 
republikens president. Avtalet träder i kraft 
samtidigt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

Mellan Finland och Monaco finns inga gäl-
lande avtal om undvikande av dubbelbe-
skattning av inkomst eller avtal om utbyte av 
information i skatteärenden. 

Europeiska gemenskapen har den 7 decem-
ber 2004 ingått med Monaco ett avtal om åt-
gärder likvärdiga med dem som föreskrivs i 
rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning 
av inkomster från sparande i form av ränte-
betalningar (EUT L 019, 21.1.2005, s. 55). 
Enligt avtalet redovisar Monaco till med-
lemsstaterna 75 procent av den källskatt som 
i Monaco uppbärs på grund av ränteinkomst 
som avses i direktivet och som betalas till 
skattskyldiga med hemvist i medlemsstater-
na. Avtalet tillämpas endast på de räntein-
komster som mottas av fysiska personer. Av-
talet innehåller inte en allmän förpliktelse att 
ge upplysningar om mottagare av sådan in-
komst som betalas från Monaco till Finland. 
 
2  Nationel l  och internat ionel l  ut-

veckl ing 

Organisation för ekonomiskt samarbete och 
utveckling OECD inledde på 1990-talet ett 
projekt för att tygla skadlig skattekonkurrens. 
Det resulterade i ett utkast av modellavtal för 
utbyte av upplysningar i skatteärenden och 
en förteckning över cirka 50 områden som 
ansågs ha skadlig skattelagstiftning som be-
rörde utländska investeringar och baserade 
sig på hemlighållande. Många OECD:s med-
lemsländer förhandlar nuförtiden med dessa 
områden för att ingå avtal om utbyte av upp-
lysningar i skatteärenden. Förhandlingarna 
har koncentrerats på de 33 områden som har 
förbundit sig att förbättra genomskinlighet i 
deras lagstiftning och utbyte av upplysningar 
i skatteärenden. Syftet med avtal om utbyte 
av upplysningar i skatteärenden är att möj-
liggöra för skattemyndigheter mottagande av 
upplysningar om den skattskyldiges invester-
ingar och inkomster på dessa områden.  
 

3  Beredningen av ärendet  

Nordiska länderna fattade i juni 2006 be-
slut om att inleda förhandlingar om avtal om 
utbyte av upplysningar först med följande 
områden: Nederländska Antillerna, Aruba, 
Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Cayman-
öarna, Gibraltar, Guernsey, Jersey och Isle of 
Man. Avtalen mellan Finland och Bermuda 
(FördrS 87/2009), Caymanöarna (RP 
127/2009), Guernsey (FördrS 21 och 
84/2009), Isle of Man (FördrS 74/2008), Jer-
sey (FördrS 78/2009) och San Marino (RP 
285/2009) är redan helt eller delvis tillämpli-
ga. Avtalet med Gibraltar (FördrS 49/2010) 
är i kraft men inte ännu tillämpligt. Avtalen 
med Brittiska Jungfruöarna, Nederländska 
Antillerna, Aruba, Gibraltar, Anguilla, Co-
oköarna, Samoa, Turks- och Caicosöarna, 
Andorra, Saint Kitts och Nevis, Saint Vin-
cent och Grenadinerna och Bahama har redan 
behandlats i Riksdagen (RP 128/2009, 199—
200/2009, 278—281, 10/2010 och 38—
40/2010). Avtalen med Antigua och Barbu-
da, Dominica, Grenada och St. Lucia har 
överlämnats till Riksdagen i maj 2010 (RP 
82—85/2010). Det förs också förhandlingar 
närmast med några andra östater på Stilla 
Havet och Karibien under ledning av några 
av OECD:s medlemsstater. Resultaten av 
dessa förhandlingar kan vara av betydelse 
också för Nordiska länderna. 

Också skatteavtalen med tre OECD:s med-
lemsstater, Belgien, Luxemburg och Schweiz 
(FördrS 66/1978, 18/1983 och 90/1993), och 
skatteavtalet med Singapore (FördrS 
115/2002) har ändrats genom protokoll för 
att förbättra utbyte av information. Änd-
ringsprotokollen har redan behandlats i Riks-
dagen (RP 198, 160, 204 och 257/2009). Pro-
tokollet med Singapore är redan tillämpligt 
och protokollet med Luxemburg är redan i 
kraft men inte ännu tillämpligt. 

Ett protokoll för att ändra den konvention 
om ömsesidig handräckning i skatteärenden 
(FördrS 21/1995) som har utarbetats av Eu-
roparådet och OECD undertecknades i Paris 
den 27 maj 2010. Genom protokollet ändras 
konventionens bestämmelser om utbyte av 
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upplysningar så att de motsvarar OECD:s 
modellskatteavtal och modellavtal om utbyte 
av upplysningar i skatteärenden. Enligt pro-
tokollet kan också de länder som inte är med-
lemmar i Europarådet eller OECD ansluta sig 
till konventionen. 

De nordiska förhandlingarna har under-
ställts Nordiska ministerrådets styrning. En 
styrningsgrupp som består av representanter 
av nordiska finansadministrationer koordine-
rar förhandlingarna och det dagliga arbetet 
leds av en projektledare. Förhandlingsdelega-
tionen består av projektledare och högst två 
medlemmar från olika Nordiska länder. På 
grund av statsförfattningsrättsliga synpunkter 
ingås de slutliga avtalen bilateralt. 

OECD:s medlemsländer har i sin gemen-
samma deklaration godkänt det att man kan 
bjuda till dessa områden fördelar som mot-
vikt för avtal om utbyte av upplysningar. De 
fördelar som de nordiska länderna har bjudit 

har närmast varit ingående av begränsade av-
tal för att undvika dubbelbeskattning av in-
komst. Fördelar har givits endast i början av 
projektet. 

Förhandlingar om avtalet fördes genom e-
post under året 2010. Det på finska, franska 
och engelska språket upprättade avtalet un-
dertecknades i Paris den 23 juni 2010. 
 
4  Proposi t ionens ekonomiska 

verkningar  

I avtalet ingår inga bestämmelser om hur 
beskattningsrätten mellan parterna fördelas. 
Därför har avtalet ingen direkt inverkan på 
skatteintäkter.  
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. 

 
DETALJMOTIVERING 

1  Avtalets  innehål l  

Detta avtal grundar sig på artikel 26 i det 
modellskatteavtal och på det modellavtal om 
utbyte av upplysningar i skatteärenden som 
OECD har utarbetat. 

Artikel 1. Artikeln förpliktar parterna att ge 
ömsesidigt handräckning genom att utbyta 
upplysningar. Förpliktelsen gäller de upplys-
ningar som är förutsebart väsentliga vid för-
valtning eller verkställighet av parternas in-
terna lagstiftning beträffande skatter som 
omfattas av avtalet. Dessa upplysningar om-
fattar bland andra de upplysningar som vä-
sentliga för bestämmande, fastställande och 
uppbörd av skatter, för indrivning och verk-
ställande av skattefordringar eller för utred-
ning av eller åtal i skatteärenden. 

Artikeln överensstämmer i huvudsak med 
artikel 1 i modellavtalet om utbyte av upp-
lysningar i skatteärenden. 

Artikel 2. Enligt artikeln är den anmodade 
parten inte förpliktad att lämna sådana upp-
lysningar som inte innehas av den anmodade 
partens myndigheter eller som inte innehas 
eller kontrolleras av personer inom dess ju-
risdiktion.  

Artikeln överensstämmer med artikel 2 i 
modellavtalet om utbyte av upplysningar i 
skatteärenden. 

Artikel 3. De skatter som tillhör avtalets 
tillämpningsområde omfattar enligt artikel 3 
stycke 1 skatter varje slag och beskaffenhet 
som påförs i parterna samt de skatter av 
samma slag eller i huvudsak likartat slag som 
efter undertecknandet påförs vid sidan av el-
ler i stället för de för närvarande utgående 
skatterna. Enligt stycke 2 tillämpas avtalet 
dock inte på utbyte av upplysningar beträf-
fande mervärdeskatt i de fall då om utbytet 
bestäms i rådets förordning (EG) nr 
1798/2003 av den 7 oktober 2003 om admi-
nistrativt samarbete i fråga om mervärdes-
skatt och om upphävande av förordning 
(EEG) nr 218/92. 

Artikeln överensstämmer med artikel 3 i 
modellavtalet om utbyte av upplysningar i 
skatteärenden. 

Artikel 4. I artikeln definieras vissa uttryck 
som oftast förekommer i avtalet. I artikeln 
ingår också en bestämmelse om hur de ut-
tryck skall tolkas som inte definieras i avtalet 
(stycke 2). 
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Artikeln överensstämmer i huvudsak med 
artikel 4 i modellavtalet om utbyte av upp-
lysningar i skatteärenden. 

Artikel 5. Artikeln gäller utbyte av upplys-
ningar på begäran. Utbyte av upplysningar 
förutsätter inte att det handlande som är fö-
remål för utredning skulle ha utgjort ett brott 
enligt den anmodade partens lagstiftning om 
det hade ägt rum inom dess territorium 
(stycke 1). Om de upplysningar som handhas 
av den behöriga myndigheten i den anmoda-
de parten inte räcker till för att tillmötesgå en 
begäran, skall denna part, utan hinder av att 
den kanske inte behöver upplysningarna för 
sina egna beskattningsändamål, utnyttja alla 
relevanta medel för att inhämta upplysningar 
(stycke 2). Upplysningar skall lämnas i den 
form som de har anmodats om det är tillåtet 
enligt den anmodade partens lagstiftning 
(stycke 3). Parterna skall säkerställa att de 
har befogenhet att inhämta och lämna upp-
lysningar som innehas av finansiella institu-
tioner eller personer som verkar i egenskap 
av representanter eller upplysningar som be-
rör ägarförhållandena i olika rättsliga enheter 
(stycke 4). I Finland är det 3 kap. i lagen om 
beskattningsförfarande (1995/1558) som ger 
sådan befogenhet. 

Upplysningar om ägarförhållanden för bo-
lag vars aktier är föremål för allmän omsätt-
ning eller publik fond eller publikt system för 
kollektiva investeringar måste inhämtas och 
lämnas endast om de kan inhämtas utan 
oproportionerligt stora svårigheter.  

En begäran om upplysningar skall innehål-
la de uppgifter som uppräknas i stycke 5. 
Dessa inbegriper bland andra uppgift om att 
den anmodande parten, om de begärda upp-
lysningarna fanns inom dess jurisdiktion, 
skulle kunna inhämta upplysningarna enligt 
dess lagstiftning eller sedvanlig administrativ 
praxis och att denna part har vidtagit alla åt-
gärder för att inhämta upplysningarna som 
står till dess förfogande inom dess eget terri-
torium, utom sådana åtgärder som skulle 
medföra oproportionerligt stora svårigheter. 

En begäran om upplysningar måste besva-
ras inom 60 eller 90 dagar från dess motta-
gande (stycke 6). 

Artikeln överensstämmer i huvudsak med 
artikel 5 i modellavtalet om utbyte av upp-
lysningar i skatteärenden. 

Artikel 6. Enligt artikeln kan den ena parten 
utföra skatteutredningar på den andra partens 
område i den omfattning som denna andra 
parts nationella lagar tillåter det. Utredningen 
kan innebära intervju av fysiska personer, 
granskning av handlingar efter medgivande 
av den ifrågavarande personen och närvaro 
av företrädare för den anmodande parten vid 
skatteutredning. 

Artikeln överensstämmer i huvudsak med 
artikel 6 i modellavtalet om utbyte av upp-
lysningar i skatteärenden. 

Artikel 7. I artikeln uppräknas de grunder 
på vilka den anmodade parten får avslå en 
begäran. Det finns ingen förpliktelse att läm-
na upplysningar om begäran inte gjorts i 
överensstämmelse med avtalet eller om läm-
nandet av de begärda upplysningarna skulle 
strida mot allmänna hänsyn i den anmodande 
parten eller om den behöriga myndigheten i 
den anmodande parten inte kunde inhämta de 
ifrågavarande upplysningarna enligt sin lag-
stiftning eller sedvanlig administrativ praxis 
(styckena 1 och 4). Det finns inte heller för-
pliktelse att lämna upplysningar om de om-
fattas av den princip om förtrolighet som be-
rör kommunikation mellan juridisk rådgivare 
och hans kund (legal privilege) eller handels-
, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller 
kommersiell hemlighet eller hemlighet som 
berör något i näringsverksamhet utnyttjat för-
faringssätt (styckena 2 och 3). Upplysningar 
som nämns i artikel 5 stycke 4 behandlas inte 
som sådan hemlighet eller sådant förfarings-
sätt enbart på grund av att de uppfyller krite-
rierna i stycke 4 (stycke 2). En begäran om 
upplysningar får inte avslås på den grund att 
skattefordringen har bestridits (stycke 5), 
men den får avslås då upplysningarna begärs 
för att förvalta eller verkställa en skattebe-
stämmelse eller därmed sammanhängande 
krav som diskriminerar en medborgare i den 
anmodade parten i förhållande till en med-
borgare i den anmodande parten under sam-
ma förhållanden (stycke 6). 

Artikeln överensstämmer i huvudsak med 
bestämmelserna i artikel 26 i modellskatteav-
talet och i artikel 8 i modellavtalet för utbyte 
av upplysningar i skatteärenden. 

Artikel 8. Bestämmelserna om sekretess 
finns i denna artikel. De överensstämmer hu-
vudsakligen med bestämmelserna i modell-
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skatteavtalet och modellavtalet för utbyte av 
upplysningar i skatteärenden. 

Artikel 9. Parterna skall överenskomma om 
hur kostnader för utförandet av handräckning 
fördelas. 

Artikeln överensstämmer med artikel 9 i 
modellavtalet om utbyte av upplysningar i 
skatteärenden. 

Artikel 10. Artikeln berör förfarandet vid 
ömsesidig överenskommelse som används 
när man avgör tolknings- och tillämpnings-
frågor mellan parterna.  

Artikeln överensstämmer med artikel 13 i 
modellavtalet om utbyte av upplysningar i 
skatteärenden. 

Artikel 11. Bestämmelserna om avtalets 
ikraftträdande ingår i denna artikel.  

Artikel 12. Bestämmelserna om avtalets 
upphörande ingår i denna artikel. Avtalet 
skall vara i kraft tills vidare. Om avtalet upp-
hör att vara i kraft skall dess sekretessbe-
stämmelser i artikel 8 enligt en särskild be-
stämmelse fortfarande tillämpas. 
 
2  Motivering t i l l  lagförslaget  

I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att så-
dana bestämmelser i internationella förplik-
telser som hör till området för lagstiftningen 
sätts nationellt i kraft genom en särskild lag 
om införande.  

Propositionen innehåller ett förslag till lag 
om ikraftträdande av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i avtalet 
med Monaco om upplysningar i fråga om 
skatteärenden.  

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft 
de bestämmelser i avtalet som hör till områ-
det för lagstiftningen.  

2 §. Närmare bestämmelser kan ges genom 
förordning av statsrådet.  

3 §. Om ikraftträdandet bestäms genom 
förordning av republikens president. Lagen 
avses träda i kraft samtidigt med avtalet.  
 

3  Ikraft trädande 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter 
mottagande av det senare av de meddelanden 
enligt vilka de konstitutionella förutsättning-
arna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. 
Avtalet tillämpas i båda parter i skattebrotts-
ärenden från ikraftträdelsedagen och i andra 
skatteärenden i fråga om skatteperioder som 
börjar den 1 januari det år som följer närmast 
efter det år då avtalet träder i kraft eller sena-
re, och om skatteperioden saknas, på alla de 
skatter som uttas den 1 januari det år som 
följer närmast efter det år då avtalet träder i 
kraft eller senare. 
 
4  Behovet  av  r iksdagens samtycke 

och lagst i f tningsordning 

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner 
riksdagen fördrag och andra internationella 
förpliktelser som innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen.  

Artiklarna 5—10 i avtalet innehåller be-
stämmelser som antingen direkt eller indirekt 
anknyter sig till beskattning och som hör till 
området för lagstiftning. Avtalets bestäm-
melser förutsätter riksdagens till dessa delar 
godkännande. 

De bestämmelser i avtalet som hör till om-
rådet för lagstiftningen är inte sådana som 
kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 
2 mom. grundlagen. Det i propositionen in-
gående lagförslaget kan därför godkännas i 
samma lagstiftningsordning som en vanlig 
lag. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § grundlagen föreslås  
 

att Riksdagen godkänner det i Paris den 23 
juni 2010 ingångna avtalet mellan Republi-
ken Finlands regering och Furstendömet 
Monacos regering om upplysningar i fråga 
om skatteärenden. 
 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen, före-
läggs Riksdagen samtidigt följande lagför-
slag: 
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Lagförslag 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om 
upplysningar i fråga om skatteärenden med Monaco 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i det i Paris den 23 juni 2010 
mellan Republiken Finlands regering och 
Furstendömet Monacos regering ingångna 
avtalet om upplysningar i fråga om skatte-
ärenden gäller som lag sådana Finland har 
förbundit sig till dem. 
 

2 § 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 

av denna lag kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

3 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

genom förordning av republikens president. 

————— 
 

Nådendal den 16 juli 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli 
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Fördragstext 
 

AVTAL 
 

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS  
REGERING OCH FURSTENDÖMET 

MONACOS REGERING  
OM UPPLYSNINGAR I FRÅGA OM  

SKATTEÄRENDEN 
 
 

Republiken Finlands regering och Fursten-
dömet Monacos regering som önskar ingå ett 
avtal om upplysningar i fråga om skatteären-
den,  
 
 

har kommit överens om följande: 
 

ACCORD  
 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE DE FINLANDE  

ET LE GOUVERNEMENT DE LA  
PRINCIPAUTE DE MONACO 

RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS EN 
MATIERE FISCALE 

 
Le Gouvernement de la République de Fin-

lande et le Gouvernement de la PRINCIPA-
UTE DE MONACO souhaitant conclure un 
accord relatif aux renseignements en matière 
fiscale, 
 

Sont convenus des dispositions suivantes:  
 

 
Artikel 1 

Avtalets ändamål och tillämpningsområde 

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande parterna skall biträda varandra med 
handräckning genom utbyte av upplysningar 
som är förutsebart väsentliga för förvaltning 
och verkställande av de avtalsslutande parter-
nas interna lagstiftning i fråga om skatter som 
omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar 
omfattar upplysningar som är förutsebart vä-
sentliga för att bestämma, fastställa eller upp-
bära sådana skatter, för att indriva och verk-
ställa skattefordringar eller för utredning eller 
åtal i skatteärenden. Upplysningar skall utby-
tas enligt bestämmelserna i detta avtal och 
behandlas som hemliga på det sätt som be-
stäms i artikel 8. De rättigheter och det skydd 
som tillkommer personer enligt den anmoda-
de partens lagstiftning eller administrativa 
praxis förblir tillämpliga i den omfattning att 
de inte otillbörligt hindrar eller försenar utby-
te av upplysningar.  
 
 

2. Detta avtal tillämpas inte i de fall då om 
utbyte av upplysningar bestäms i rådets för-
ordning (EEG) nr 1798/2003 av den 7 okto-
ber 2003 om administrativt samarbete i fråga 
om mervärdesskatt och om upphävande av 
förordning (EEG) nr 218/92 eller i sådana ef-

Article 1 

Objet et champ d'application de l’Accord 

1. Les Autorités compétentes des Parties 
contractantes s’accordent une assistance par 
l'échange de renseignements vraisemblable-
ment pertinents pour l'administration et l'ap-
plication de la législation interne des Parties 
contractantes relative aux impôts visés par le 
présent Accord. Ces renseignements sont 
ceux vraisemblablement pertinents pour la 
détermination, l'établissement et la percep-
tion de ces impôts, pour le recouvrement et 
l’exécution des créances fiscales ou pour les 
enquêtes ou poursuites en matière fiscale. 
Les renseignements sont échangés confor-
mément au présent Accord et traités comme 
confidentiels selon les modalités prévues à 
l'article 8. Les droits et protections dont bé-
néficient les personnes en vertu des disposi-
tions législatives ou réglementaires ou des 
pratiques administratives de la Partie requise 
restent applicables dans la mesure où ils 
n’entravent ou ne retardent pas indûment un 
échange effectif de renseignements. 

2. Cet accord n’est pas applicable dans les 
cas où l’échange de renseignements est 
prévue conformément aux dispositions du 
Règlement (CE) No 1798/2003 du 7 octobre 
2003 concernant la coopération administra-
tive dans le domaine de la taxe sur la valeur 
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terföljande regler som ersätter eller ändrar 
denna förordning. 
 

ajoutée et abrogeant le Règlement (CEE) No 
218/92 ainsi que toutes autres règles 
postérieures remplaçant ou modifiant cette 
réglementation. 
 

 
Artikel 2 

Jurisdiktion 

Den anmodade parten är inte skyldig att 
lämna upplysningar som varken innehas av 
dess myndigheter eller innehas eller kontrol-
leras av personer inom dess territoriella juris-
diktion. 
 

Article 2 

Compétence 

La Partie requise n’a pas obligation de 
fournir des renseignements qui ne sont pas 
détenus par ses autorités ou en la possession 
ou sous le contrôle de personnes relevant de 
sa compétence territoriale. 
 

 
Artikel 3 

Skatter som omfattas av avtalet 

1. De skatter, på vilka detta avtal tillämpas, 
är skatter av varje slag och beskaffenhet som 
påförs i de avtalsslutande parterna. 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av 
samma eller i huvudsak likartat slag, som ef-
ter tiden för undertecknande av avtalet påförs 
vid sidan av eller i stället för de för närvaran-
de utgående skatterna. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna skall 
meddela varandra de betydelsefulla ändringar 
som gjorts i beskattningen och i de därtill an-
slutna medel för att inhämta upplysningar 
som omfattas av detta avtal. 
 

Article 3 

Impôts visés 

1. Les impôts visés par le présent Accord 
sont les impôts de toute sorte et de toute na-
ture établis par les Parties contractantes.  

2. Le présent Accord s’applique aussi aux 
impôts identiques ou analogues qui seraient 
établis après la date de signature de l’Accord 
et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou 
qui les remplaceraient. Les Autorités compé-
tentes des Parties contractantes se notifient 
toute modification substantielle apportée aux 
mesures fiscales et aux mesures connexes de 
collecte de renseignements visées dans 
l’Accord.  
 

 
Artikel 4 

Definitioner 

1. Om inte annat anges, har vid tillämp-
ningen av detta avtal följande uttryck nedan 
angiven betydelse: 

a) "avtalsslutande part" avser Finland eller 
Monaco, beroende på sammanhanget;  

b) "Monaco" avser Furstendömet Monacos 
land, inre vatten, territorialvatten inklusive 
dess botten och underlag, luftrummet ovanför 
dessa, ekonomiska zonen och kontinental-
sockeln, på vilka Furstendömet Monaco i 
överensstämmelse med folkrättens bestäm-
melser och Furstendömet Monacos nationella 

Article 4 

Définitions  

1. Aux fins du présent Accord, sauf défini-
tion contraire:  
 

(a) le terme “Partie contractante » signifie 
Finlande et Monaco selon le contexte;  

(b) le terme "Monaco" signifie la Princi-
pauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer 
territoriale, y compris le sol et le sous-sol, 
l'espace aérien, la zone économique exclu-
sive et la plate-forme continentale, sur 
lesquels, en conformité avec le droit interna-
tional et selon sa législation, la Principauté 
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lagar och förordningar utöver suveräna rättig-
heter och jurisdiktion. 

c) "Finland" avser Republiken Finland och 
avser, då det används i geografisk bemärkel-
se, Republiken Finlands territorium och de till 
Republiken Finlands territorialvatten grän-
sande områden, inom vilka Finland enligt 
finsk lagstiftning och i överensstämmelse 
med folkrätten äger utöva sina rättigheter 
med avseende på utforskning och utnyttjande 
av naturtillgångar på havsbottnen och i den-
nas underlag samt i vattnen därpå; 
 

d) "behörig myndighet" avser: 
(i) i Monaco the Minister of Finance eller 

hans befullmäktigade ombud; 
 

(ii) i Finland finansministeriet, dess befull-
mäktigade ombud eller den myndighet som 
finansministeriet förordnar att vara behörig 
myndighet; 
 

e) "person" inbegriper fysisk person, bolag 
och annan sammanslutning; 
 

f) "bolag" avser juridisk person eller annan 
som vid beskattningen behandlas som juridisk 
person; 

g) "bolag vars aktier är föremål för allmän 
omsättning" avser ett bolag vars viktigaste 
aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs 
under förutsättning att dess noterade aktier 
fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. 
Aktier kan köpas eller säljas "av allmänhe-
ten" om köp eller försäljning av aktier inte 
underförstått eller uttryckligen begränsats till 
en avgränsad krets investerare; 
 

h) "viktigaste aktieslag" avser det eller de 
aktieslag som representerar majoriteten av 
rösterna i och värdet av bolaget;  
 

i) "erkänd aktiebörs" avser sådan börs som 
de behöriga myndigheterna i avtalsslutande 
parterna överenskommit om; 
 

j) avser "fond eller system för kollektiva 
investeringar" alla kombinerade invester-
ingsmedel utan hänsyn till deras rättsliga 
form. Uttrycket "publik fond eller publikt sy-
stem för kollektiva investeringar" avser alla 
kollektiva investeringsfonder eller -system 

de Monaco exerce des droits souverains et sa 
juridiction;  

(c) le terme "Finlande" signifie la Répub-
lique de Finlande, et quand il est utilisé au 
sens géographique, signifie le territoire de la 
république de Finlande, et tout espace adja-
cent aux eaux territoriales de la République 
de Finlande sur lesquels la République de 
Finlande, conformément aux lois finlandaises 
et au Droit international exerce des droits 
souverains relatifs à l’exploration et 
l’exploitation des ressources naturelles du 
sol, sous-sol et eaux sus-jacentes; 

(d) le terme "Autorité compétente" signifie, 
(i) en ce qui concerne Monaco, le Con-

seiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie ou son représentant autorisé; 

(ii) en ce qui concerne la Finlande, le Min-
istre des Finances ou son représentant 
autorisé ou l’autorité désignée comme 
autorité compétente par le Ministre des Fi-
nances;  

(e) le terme "personne" inclut une personne 
physique, une société et tout autre groupe-
ment de personnes; 

(f) le terme "société", signifie toute per-
sonne morale ou toute entité considérée fis-
calement comme une personne morale; 

(g) le terme “société cotée” signifie toute 
société dont la catégorie principale d'actions 
est cotée sur une bourse reconnue, les actions 
cotées de la société devant pouvoir être 
achetées ou vendues facilement par le public. 
Les actions peuvent être achetées ou vendues 
"par le public" si l’achat ou la vente des ac-
tions n'est pas implicitement ou explicite-
ment restreint à un groupe limité d'investis-
seurs; 

(h) le terme “catégorie principale d'actions” 
signifie la ou les catégories d'actions 
représentant la majorité des droits de vote et 
de la valeur de la société ; 

(i) le terme " bourse reconnue", signifie 
toute bourse déterminée d’un commun ac-
cord par les autorités compétentes des Parties 
contractantes; 

(j) le terme "fonds ou dispositif de place-
ment collectif" désigne tout instrument de 
placement groupé, quelque soit sa forme ju-
ridique. Le terme " fonds ou dispositif de 
placement collectif public" signifie tout 
fonds ou dispositif de placement collectif 
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under förutsättning att andelar, aktier eller 
andra rättigheter i fonden eller systemet kan 
fritt köpas, säljas eller inlösas av allmänheten. 
Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden 
eller systemet kan fritt köpas, säljas eller in-
lösas "av allmänheten" om köp, försäljning 
eller inlösen inte underförstått eller uttryckli-
gen begränsats till en avgränsad krets av in-
vesterare; 

k) "skatt" avser alla skatter på vilka avtalet 
tillämpas; 

l) "anmodande part" avser den avtalsslutan-
de part som begär upplysningar; 
 

m) "anmodad part" avser den avtalsslutande 
part som anmodats att lämna upplysningar; 
 

n) "medel för att inhämta upplysningar" av-
ser lagstiftning och administrativa åtgärder el-
ler domstolsåtgärder vilka möjliggör för en 
avtalsslutande part att inhämta och lämna de 
begärda upplysningarna; 
 

o) "upplysningar" avser varje omständighet, 
meddelande eller protokoll oavsett form;  
 

p) "skattebrottsärenden" avser skatteären-
den som omfattar uppsåtligt handlande vilket 
enligt strafflagstiftningen i den anmodande 
parten kan bli föremål för åtal; 

q) "strafflagstiftning" avser all strafflag-
stiftning som benämns som sådan i intern lag-
stiftning, oavsett om den finns i skattelag-
stiftning, strafflag eller andra författningar. 
 

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta 
avtal vid någon tidpunkt anses, såvida inte 
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck 
som inte definierats i avtalet ha den betydelse 
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt 
denna parts lagstiftning, och den betydelse 
som uttrycket har enligt tillämplig skattelag-
stiftning i denna part äger företräde framför 
den betydelse uttrycket ges i annan lagstift-
ning i denna part. 
 

dont les parts, actions ou autres participations 
peuvent être facilement achetées, vendues ou 
rachetées par le public. Les parts, actions ou 
autres participations au fonds ou dispositif 
peuvent être facilement achetées, vendues ou 
rachetées "par le public" si l'achat, la vente 
ou le rachat n'est pas implicitement ou ex-
plicitement restreint à un groupe limité d'in-
vestisseurs; 

(k) le terme "impôt", signifie tout impôt 
auquel s'applique le présent Accord; 

(l) le terme "Partie requérante" signifie la 
Partie contractante qui demande les rensei-
gnements; 

(m) le terme "Partie requise" signifie la 
Partie contractante à laquelle les renseigne-
ments sont demandés; 

(n) le terme "mesures de collecte de rensei-
gnements" signifie les lois et dispositions 
réglementaires ainsi que les procédures ad-
ministratives ou judiciaires qui permettent à 
une Partie contractante d’obtenir et de fournir 
les renseignements demandés; 

(o) le terme "renseignement" désigne tout 
fait, énoncé ou document quelque soit sa 
forme; 

(p) le terme "en matière fiscale pénale" 
signifie toute affaire fiscale faisant intervenir 
un acte intentionnel passible de poursuites en 
vertu du droit pénal de la Partie requérante; 

(q) le terme "droit pénal" signifie toute dis-
position pénale qualifiée de telle en droit in-
terne, qu’elle figure dans la législation fis-
cale, dans la législation pénale ou dans 
d'autres lois; 

2. Pour l'application du présent Accord à 
un moment donné par une Partie contrac-
tante, tout terme ou toute expression qui n'y 
est pas défini a, sauf si le contexte exige une 
interprétation différente, le sens que lui at-
tribue à ce moment le droit de cette Partie, le 
sens attribué à ce terme ou expression par le 
droit fiscal applicable de cette Partie 
prévalant sur le sens que lui attribuent les 
autres branches du droit de cette Partie. 
 

 
Artikel 5 

Utbyte av upplysningar på begäran 

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

Article 5 

Echange de renseignements sur demande 

1. L'autorité compétente de la Partie 
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dade parten skall på begäran lämna upplys-
ningar för de ändamål som anges i artikel 1. 
Sådana upplysningar skall utbytas utan avse-
ende på om det handlande som är föremål för 
utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den 
anmodade partens lagstiftning om ett sådant 
handlande hade ägt rum i den anmodade par-
ten. 

2. Om de upplysningar som innehas av den 
behöriga myndigheten i den anmodade parten 
inte räcker till för att tillmötesgå en begäran 
om upplysningar, skall den anmodade parten 
— utan hinder av att den kanske inte har be-
hov av upplysningarna för sina egna beskatt-
ningsändamål — utnyttja alla relevanta medel 
för att inhämta upplysningar för att lämna de 
begärda upplysningarna till den anmodande 
parten. 
 

3. Om den behöriga myndigheten i den an-
modande parten särskilt begär det, skall den 
behöriga myndigheten i den anmodade parten 
— i den omfattning det är tillåtet enligt dess 
interna lagstiftning — lämna upplysningar 
enligt denna artikel i form av skriftliga vitt-
nesintyg och bestyrkta kopior av protokoll. 
 

4. Vardera avtalsslutande parten skall sä-
kerställa att dess behöriga myndighet för än-
damål som nämns i artikel 1 i detta avtal har 
befogenhet att på begäran inhämta och lämna: 

a) upplysningar som innehas av banker, 
andra finansiella institutioner och personer, 
däri inbegripet ombud och trustförvaltare, 
som fungerar i egenskap av representant eller 
förvaltare; 

b) upplysningar om ägande av bolag, sam-
manslutningar, truster, stiftelser, "Anstalten" 
och andra personer, däri inbegripet, i enlighet 
med begränsningarna i artikel 2, upplysningar 
om ägande av alla sådana personer i en ägan-
dekedja; i fråga om truster upplysningar om 
stiftare, trustförvaltare och förmånstagare; 
och i fråga om stiftelser upplysningar om 
grundare, medlemmar i stiftelsens styrelse 
och förmånstagare. Detta avtal medför inte 
skyldighet för de avtalsslutande parterna att 
inhämta eller lämna upplysningar om ägande 
av bolag vars aktier är föremål för allmän 
omsättning eller publika fonder eller system 
för kollektiva investeringar, såvida inte såda-
na upplysningar kan inhämtas utan att det 

requise fournit les renseignements sur de-
mande aux fins visées à l'article 1. Ces ren-
seignements doivent être échangés que l’acte 
faisant l’objet de l’enquête constitue ou non 
une infraction pénale selon le droit de la Par-
tie requise s’il s’était produit dans cette Par-
tie. 
 

2. Si les renseignements en la possession 
de l'Autorité compétente de la Partie requise 
ne sont pas suffisants pour lui permettre de 
donner suite à la demande de renseigne-
ments, la Partie requise prend toutes les me-
sures adéquates de collecte de renseigne-
ments nécessaires pour fournir à la Partie re-
quérante les renseignements demandés, 
même si la Partie requise n'a pas besoin de 
ces renseignements à ses propres fins fis-
cales.  

3. Sur demande spécifique de l'Autorité 
compétente de la Partie requérante, l'Autorité 
compétente de la Partie requise fournit les 
renseignements visés au présent article, sous 
la forme de dépositions de témoins et de cop-
ies certifiées conformes aux documents 
originaux, dans la mesure où son droit in-
terne le lui permet. 

4. Chaque Partie contractante fait en sorte 
que son Autorité compétente ait le droit, aux 
fins visées à l’article 1, d’obtenir et de 
fournir, sur demande : 

(a) les renseignements détenus par les ban-
ques, les autres institutions financières et 
toute personne agissant en qualité de man-
dataire ou de fiduciaire ; 
 

(b) les renseignements concernant la pro-
priété des sociétés, sociétés de personnes, fi-
ducies, fondations, «Anstalten» et autres per-
sonnes, y compris, dans les limites de 
l’article 2, les renseignements en matière de 
propriété concernant toutes ces personnes 
lorsqu’elles font partie d’une chaîne de pro-
priété ; dans le cas d’une fiducie, les rensei-
gnements sur les constituants, les fiduciaires 
et les bénéficiaires et, dans le cas d’une fon-
dation, les renseignements sur les fondateurs, 
les membres du conseil de la fondation et les 
bénéficiaires. En outre, le présent Accord 
n’oblige pas les Parties contractantes à ob-
tenir ou fournir les renseignements en 
matière de propriété concernant des sociétés 
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medför oproportionerligt stora svårigheter.
 
 
 

5. När den behöriga myndigheten i den an-
modande parten framställer en begäran om 
upplysningar enligt detta avtal, den skall ge 
följande uppgifter till den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten för att visa att de 
begärda upplysningarna är väsentliga för be-
gäran: 

a) identiteten för den person som är föremål 
för utredning eller undersökning och den 
tidsperiod för vilken upplysningarna begärs. 
 

b) uppgifter om de efterfrågade upplysning-
arna däri inbegripet deras beskaffenhet och i 
vilken form som den anmodande parten öns-
kar att få upplysningarna från den anmodade 
parten; 

c) det beskattningsändamål för vilket upp-
lysningarna efterfrågas; 

d) skälen för att anta att de begärda upplys-
ningarna finns i den anmodade parten eller 
innehas eller kontrolleras av person inom den 
anmodade partens territorium; 
 

e) såvitt det är känt, namn och adress på 
person som antas inneha de begärda upplys-
ningarna; 
 

f) uppgift om att begäran är i överensstäm-
melse med lagstiftning och administrativ 
praxis i den anmodande parten och att den 
behöriga myndigheten i den anmodande par-
ten — om de begärda upplysningarna fanns 
inom dess jurisdiktion — skulle kunna in-
hämta upplysningarna enligt lagstiftning eller 
sedvanlig administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i överens-
stämmelse med detta avtal; 
 

g) uppgift om att den anmodande parten har 
vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom 
dess eget territorium, utom sådana åtgärder 
som skulle medföra oproportionerligt stora 
svårigheter. 

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-
dade parten skall snarast möjligt lämna de 
begärda upplysningarna till den anmodande 
parten. För att säkra ett snabbt svar den behö-

cotées ou des fonds ou dispositifs de place-
ment collectif publics, sauf si ces renseigne-
ments peuvent être obtenus sans susciter des 
difficultés disproportionnées. 

5. L'Autorité compétente de la Partie re-
quérante fournit les renseignements suivants 
à l'Autorité compétente de la Partie requise, 
lorsqu'elle soumet une demande de rensei-
gnements en vertu de l’Accord, afin de dé-
montrer la pertinence vraisemblable des ren-
seignements demandés : 

(a) l'identité de la personne faisant l'objet 
d’un contrôle ou d'une enquête et la période 
pour laquelle les renseignements sont de-
mandés ;  

(b) les indications concernant les rensei-
gnements recherchés, notamment leur nature 
et la forme sous laquelle la Partie requérante 
souhaite recevoir les renseignements de la 
Partie requise; 

(c) le but fiscal dans lequel les renseigne-
ments sont demandés; 

(d) les raisons qui donnent à penser que les 
renseignements demandés sont détenus dans 
la Partie requise ou sont en la possession ou 
sous le contrôle d'une personne relevant de la 
compétence de la Partie requise ;  

(e) dans la mesure où ils sont connus, les 
nom et adresse de toute personne dont il y a 
lieu de penser qu'elle est en possession des 
renseignements demandés;  

(f) une déclaration précisant que la de-
mande est conforme aux dispositions législa-
tives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques 
administratives de la partie requérante, que si 
les renseignements demandés relevaient de la 
compétence de la partie requérante, l'Autorité 
compétente de cette partie pourrait obtenir 
les renseignements en vertu de son droit ou 
dans le cadre normal de ses pratiques admin-
istratives et que la demande de renseigne-
ments est conforme au présent Accord; 

(g) une déclaration précisant que la partie 
requérante a utilisé pour obtenir les rensei-
gnements tous les moyens disponibles sur 
son propre territoire, hormis ceux qui suscit-
eraient des difficultés disproportionnées. 
 

6. L’Autorité compétente de la Partie 
requise transmet aussi rapidement que possi-
ble à la Partie requérante les renseignements 
demandés. Pour assurer une réponde rapide, 
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riga myndigheten i den anmodade parten 
skall: 

a) Till den behöriga myndigheten i den an-
modande parten skriftligt bekräfta mottagan-
det av begäran och meddela den behöriga 
myndigheten i den anmodande parten om 
möjliga brister i begäran inom 60 dagar från 
mottagandet av begäran. 

b) Om den behöriga myndigheten i den an-
modade parten har inte kunnat inhämta och 
lämna upplysningar inom 90 dagar från mot-
tagandet av begäran, inklusive om den är för-
hindrad att lämna upplysningar eller vägrar 
att lämna upplysningar, den skall omedelbart 
meddela detta till den anmodande parten och 
förklara orsaken till sin oförmåga, beskaffen-
heten av hinder eller orsakerna till sin vägran. 
 

l’Autorité compétente de la Partie requise: 
 

(a) accuse réception de la demande par 
écrit à l’Autorité compétente de la Partie re-
quérante et, dans les 60 jours à compter de la 
réception de la demande, avise cette autorité 
des éventuelles lacunes de la demande;  
 

(b) si l’Autorité compétente de la Partie 
requise n’a pu obtenir et fournir les rensei-
gnements dans les 90 jours à compter de la 
réception de la demande, y compris dans le 
cas où elle rencontre des obstacles pour 
fournir les renseignements ou refuse de 
fournir les renseignements, elle en informe 
immédiatement la Partie requérante, en in-
diquant les raisons de l’incapacité dans 
laquelle elle se trouve de fournir les rensei-
gnements, la nature des obstacles rencontrés 
ou les motifs de son refus. 
 

 
Artikel 6 

Utomlands utförda skatteutredningar 

1. En avtalsslutande part kan tillåta företrä-
dare för den behöriga myndigheten i den 
andra avtalsslutande parten komma till den 
förstnämnda partens område för att höra fy-
siska personer och granska handlingar efter 
skriftligt medgivande av de personer som be-
rörs.  Den behöriga myndigheten i den sist-
nämnda parten skall meddela den behöriga 
myndigheten i den förstnämnda parten tid och 
plats för mötet med de ifrågavarande fysiska 
personerna. 

2. På begäran av den behöriga myndigheten 
i en avtalsslutande part, den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande parten 
kan tillåta företrädare för den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten vara närva-
rande vid en ändamålsenlig del av en skatte-
utredning i den sistnämnda parten. 

3. Bifalls en begäran enligt stycke 2 skall 
den behöriga myndigheten i den anmodade 
avtalsslutande parten som utför utredningen 
snarast möjligt meddela den behöriga myn-
digheten i den andra parten tid och plats för 
utredningen, den myndighet eller person som 
utnämnts att utföra utredningen och de förfa-
randen och villkor som den förstnämnda par-

Article 6 

Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. Une Partie contractante peut autoriser 
des représentants de l’Autorité compétente de 
l’autre Partie contractante à entrer sur son 
territoire pour interroger des personnes phy-
siques et examiner des documents, avec le 
consentement écrit de la personne concernée. 
L’Autorité compétente de la Partie mention-
née en premier lieu fait connaître à l’Autorité 
compétente de la Partie mentionnée en se-
cond lieu, la date et le lieu de la réunion avec 
les personnes physiques concernées. 

2. A la demande de l’Autorité compétente 
d’une Partie contractante, l’Autorité compé-
tente de l’autre Partie contractante peut auto-
riser des représentants de l’Autorité compé-
tente de la première partie contractante à as-
sister à la phase appropriée d’un contrôle fi-
scal dans la deuxième partie contractante. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est 
acceptée, l’Autorité compétente de la Partie 
contractante qui conduit le contrôle fait con-
naître aussitôt que possible à l’Autorité com-
pétente de l’autre Partie la date et le lieu du 
contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désig-
né pour conduire le contrôle ainsi que les 
procédures et conditions exigées par la pre-
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ten fastställt för utförandet av utredningen. 
Alla beslut beträffande utförandet av skatteut-
redningen skall fattas av den part som utför 
utredningen. 
 

mière Partie contractante pour la conduite du 
contrôle. Toute décision relative à la conduite 
du contrôle fiscal est prise par la Partie con-
tractante qui conduit le contrôle. 
 

 
Artikel 7 

Möjlighet att avslå en begäran 

1. Den anmodade parten har inte skyldighet 
att inhämta eller lämna sådana upplysningar 
som den anmodande parten inte skulle kunna 
inhämta enligt sina egna lagar för att admini-
strera eller verkställa sina egna skattelagar. 
Den behöriga myndigheten i den anmodade 
parten kan vägra att biträda om begäran inte 
gjorts i överensstämmelse med detta avtal. 

 
2. Bestämmelserna i detta avtal skall inte 

medföra skyldighet för en avtalsslutande part 
att lämna upplysningar som skulle röja han-
dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet 
eller kommersiell hemlighet eller i närings-
verksamhet utnyttjat förfaringssätt. Utan hin-
der av det föregående skall sådana upplys-
ningar som nämns i artikel 5 stycke 4 inte be-
handlas som sådan hemlighet eller sådant för-
faringssätt enbart på den grund att de uppfyl-
ler kriterierna i det stycket. 

3. Bestämmelserna i detta avtal skall inte 
medföra skyldighet för en avtalsslutande part 
att inhämta eller lämna upplysningar som 
skulle röja konfidentiell kommunikation mel-
lan en klient och ett rättegångsombud eller 
annat godkänt rättsbiträde om sådan kommu-
nikation: 

a) sker i syfte att söka eller lämna juridisk 
rådgivning eller 

b) sker i syfte att användas i pågående eller 
planerade rättsliga förfaranden. 

4. Den anmodade parten kan avslå en begä-
ran om upplysningar om yppandet av upplys-
ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn 
(ordre public). 

5. En begäran om upplysningar får inte av-
slås på grund av att den skattefordran som 
föranleder begäran bestridits. 

6. Den anmodade parten får avslå en begä-
ran om upplysningar, om upplysningarna be-
gärs av den anmodande parten för att admini-
strera eller verkställa en bestämmelse i den 

Article 7 

Possibilité de décliner une demande 

1. La Partie requise n’est pas tenue 
d’obtenir ou de fournir des renseignements 
que la Partie requérante ne pourrait pas ob-
tenir en vertu de son propre droit pour l'exé-
cution ou l’application de sa propre législa-
tion fiscale. L’Autorité compétente de la Par-
tie requise peut refuser l’assistance lorsque la 
demande n’est pas soumise en conformité 
avec le présent Accord. 

2. Le présent Accord n’oblige pas une Par-
tie contractante à fournir des renseignements 
qui révéleraient un secret commercial, indus-
triel ou professionnel ou un procédé com-
mercial. Nonobstant ce qui précède, les ren-
seignements du type visé à l’article 5 para-
graphe 4 ne seront pas traités comme un tel 
secret ou procédé commercial du simple fait 
qu’ils remplissent les critères prévus à ce 
paragraphe. 

 
3. Le présent Accord n’oblige pas une Par-

tie contractante à obtenir ou fournir des ren-
seignements qui divulgueraient des commu-
nications confidentielles entre un client et un 
avocat ou un autre représentant juridique 
agréé lorsque ces communications: 
 

(a) ont pour but de demander ou fournir un 
avis juridique, ou 

(b) sont destinées à être utilisées dans une 
action en justice en cours ou envisagée. 

4. La Partie requérante peut rejeter une 
demande de renseignements si la divulgation 
des renseignements est contraire à son ordre 
public. 

5. Une demande de renseignements ne peut 
être rejetée au motif que la créance fiscale 
faisant l’objet de la demande est contestée. 

6. La Partie requise peut rejeter une de-
mande de renseignements si les renseigne-
ments sont demandés par la Partie requérante 
pour appliquer ou exécuter une disposition de 
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anmodande partens skattelagstiftning eller 
därmed sammanhängande krav som diskrimi-
nerar en medborgare i den anmodade parten i 
förhållande till en medborgare i den anmo-
dande parten under samma förhållanden. 
 

la législation fiscale de la Partie requérante 
ou toute obligation s’y rattachant qui est dis-
criminatoire à l’encontre d’un ressortissant 
de la Partie requise par rapport à un ressortis-
sant de la Partie requérante se trouvant dans 
des mêmes circonstances. 
 

 
Artikel 8 

Sekretess 

Upplysningar som en avtalsslutande part 
mottagit enligt detta avtal skall behandlas så-
som hemliga och får yppas endast för de per-
soner eller myndigheter (däri inbegripna 
domstolar och förvaltningsorgan) i den av-
talsslutande partens jurisdiktion som faststäl-
ler, uppbär eller indriver de skatter som på-
förs av en avtalsslutande part eller handlägger 
åtal eller besvär i fråga om de skatter som på-
förs av en avtalsslutande part. Dessa personer 
eller myndigheter skall använda dessa upp-
lysningar endast för sådana ändamål. De får 
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång 
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna 
får inte utan uttryckligt skriftligt tillstånd av 
den behöriga myndigheten i den anmodade 
parten yppas för annan person, enhet, myn-
dighet eller jurisdiktion. 
 

Article 8 

Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie 
contractante est tenu confidentiel et ne peut 
être divulgué qu'aux personnes ou autorités 
(y compris les tribunaux et les organes admi-
nistratifs) relevant de la compétence de la 
Partie contractante qui sont concernés par 
l’établissement, la perception, le recouvre-
ment ou l’exécution des impôts établis par 
une Partie contractante ou par les poursuites 
ou décisions en matière de recours se rappor-
tant à ces impôts. Ces personnes et autorités 
ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à 
ces fins. Elles peuvent en faire état lors 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans 
les décisions judiciaires. Les renseignements 
ne peuvent être divulgués à toute autre per-
sonne, entité ou autorité ou à toute autre 
autorité étrangère sans le consentement écrit 
exprès de l'Autorité compétente de la Partie 
requise.  
 

 
Artikel 9 

Kostnader 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande parterna skall träffa överenskommelse 
om uppdelning av kostnader för handräck-
ning.  
 

Article 9 

Frais 

La répartition des frais exposés pour 
l’assistance est déterminée d’un commun ac-
cord par les Autorités compétentes des Par-
ties contractantes.  
 

 
Artikel 10 

Ömsesidig överenskommelse 

1. När svårigheter eller tvivelsmål upp-
kommer mellan de avtalsslutande parterna 
ifråga om fullgörandet eller tolkningen av 
detta avtal skall de behöriga myndigheterna 

Article 10 

Procédure amiable 

1. En cas de difficultés ou de doutes entre 
les Parties contractantes au sujet de 
l’application ou de l’interprétation du présent 
Accord, les Autorités compétentes 
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anstränga sig för att avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse. 

2. Utom de överenskommelser som avses i 
stycke 1, de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande parterna kan ömsesidigt avtala 
om förfarande som används i fråga om artik-
larna 5 och 6. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande parterna kan träda i direkt förbindel-
se med varandra för att träffa en överens-
kommelse enligt denna artikel. 
 

s’efforcent de régler la question par voie 
d’accord amiable. 

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, 
les Autorités compétentes des Parties con-
tractantes peuvent déterminer d’un commun 
accord les procédures à suivre en application 
des articles 5 et 6. 

3. Les Autorités compétentes des Parties 
contractantes peuvent communiquer entre 
elles directement lorsqu’elles recherchent un 
accord en application du présent article. 
 

 
Artikel 11 

Ikraftträdande 

1. Vardera avtalsslutande parten skall un-
derrätta den andra avtalsslutande parten 
skriftligt att de lagstadgade förutsättningarna 
för ikraftträdandet av detta avtal uppfyllts. 

2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen ef-
ter mottagande av det senare av dessa medde-
landen, och det tillämpas:  

a) i skattebrottsärenden från och med denna 
dag;  

b) i fråga om alla andra ärenden som omfat-
tas av artikel 1, för skatteperioder som börjar 
den 1 januari det år som följer närmast efter 
den dag då avtalet träder i kraft eller senare, 
eller om skatteperiod saknas, på skatt som ut-
tas den 1 januari det år som följer närmast ef-
ter den dag då avtalet träder i kraft eller sena-
re. 
 

Article 11 

Entrée en vigueur 

1. Les Parties contractantes se notifient par 
écrit, l'accomplissement de leurs procédures 
législatives pour l'entrée en vigueur du 
présent Accord. 

2. Le présent accord entre en vigueur le 
trentième jour après réception de la dernière 
de ces notifications et prendra effet 

(a) en matière fiscale pénale, à cette date ;  
 

(b) pour toutes les autres questions visées à 
l’article 1, en ce qui concerne les périodes 
imposables commençant à partir du 1er jan-
vier de l’année qui suit immédiatement celle 
de l’entrée en vigueur de l'Accord, ou à 
défaut de période imposable, en ce qui con-
cerne les impôts dus au titre d’événements 
imposables se produisant à partir du 1er jan-
vier de l’année qui suit immédiatement celle 
de l’entrée en vigueur de l'Accord. 
 

 
Artikel 12 

Upphörande 

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs 
upp av en avtalsslutande part. Vardera avtals-
slutande parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom underrättelse 
härom till den andra avtalsslutande parten. I 
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet 
att tillämpas från och med den första dag av 
den månad som följer efter utgången av sex-
månadersperiod efter den dag då den andra 
avtalsslutande parten mottog underrättelsen 

Article 12 

Dénonciation 

1. Le présent Accord restera en vigueur 
jusqu’à sa dénonciation par une Partie con-
tractante. Chaque Partie contractante peut 
dénoncer l’Accord en notifiant par écrit la 
dénonciation à l’autre Partie. Cette dénoncia-
tion prendra effet le premier jour du mois qui 
suit l'expiration d'une période de 6 mois 
après la date de réception par l'autre Partie 
contractante de la notification de dénoncia-
tion.  
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om uppsägning.  
2. I det fall att avtalet sägs upp skall båda 

avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna 
av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upp-
lysningar som mottagits enligt avtalet.  

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, under-
tecknat detta avtal. 

 
Som skedde i Paris den 23 juni 2010 i två 

exemplar på finska, franska och engelska 
språken, varvid varje text har lika vitsord. I 
fall av meningsskiljaktighet är den engelsk-
språkiga texten avgörande. 
 
 

För Republiken Finlands 
regering 

 
 

För Furstendömet Monacos  
regering 

 

 
2. Nonobstant toute dénonciation, les Par-

ties contractantes restent liées par les disposi-
tions de l'article 8 pour tous renseignements 
obtenus en vertu du présent Accord.  

 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment 

autorisés à cet effet, ont signé le présent Ac-
cord. 

 
Fait à Paris, le 23ème juin 2010, en double 

exemplaires dans les langues Finlandaise, 
Française et Anglaise, tous textes faisant 
également foi. En cas de divergence, le texte 
en langue anglaise prévaut. 
 
 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE 

 
 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 
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