
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sät-
tande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Neder-
länderna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande 
i form av räntebetalningar

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området 
för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt 
utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar upphävs. Neder-
länderna har sagt upp avtalet. Avtalsparterna börjar tillämpa i sitt ömsesidiga utbyte av skatte-
information som rättslig grund den internationella standard för automatiskt informationsutbyte 
som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har publicerat. 

Den i propositionen föreslagna lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de be-
stämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna 
för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av 
räntebetalningar är avsedd att träda i kraft samtidigt som avtalets giltighet upphör i början av 
2019.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 Nuläge och föreslagna ändringar

Mellan Finland och Aruba gäller det i Helsingfors den 26 maj 2004 och den 15 november
2004 samt i Haag den 9 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Ko-
nungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster 
från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 54—55 och 78/2005), nedan avtalet. Avtalet 
hänför sig till tillämpning av Europeiska unionens råds direktiv 2003/48/EG om beskattning 
av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, det s.k. spardirektivet, som har upp-
hävts med direktiv 2015/2060/EU från och med början av 2016. Enligt avtalet skulle ett betal-
ningsombud som etablerat sig i en avtalsslutande stat (Finland eller Nederländerna för Arubas 
del) lämna vissa uppgifter om den faktiska betalningsmottagaren till denna stats behöriga 
myndighet när betalningsombudet betalade ränteinkomst till en sådan betalningsmottagare 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Myndigheten skulle sedan vidarebefordra upp-
gifterna till den behöriga myndigheten i denna andra avtalsslutande stat.

Mellan Finland och Aruba gäller också avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket 
Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar om skatter (FördrS 65/2011) som 
gäller tillsvidare och som berör spontant utbyte av upplysningar eller utbyte på begäran, och 
det samtidigt i Paris mellan dessa länder ingångna avtal såvitt avser Aruba för att främja eko-
nomiska relationer (FördrS 65/2011) som tillämpas till slutet av år 2021. Avtalet om främ-
jande av ekonomiska relationer berör skattebefrielse i Finland för inkomst som genereras av 
ett fast driftställe som ett bolag med hemvist i Finland har i Aruba och skattebefrielse i Fin-
land för dividend som utdelas av ett dotterbolag med hemvist i Aruba till sitt moderbolag som 
har hemvist i Finland och helt äger dotterbolaget. 

Enligt artikel 8 (Upphörande) i avtalet mellan Finland och Nederländerna för Arubas del om 
automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar kan 
en avtalsslutande stat på diplomatisk väg säga upp avtalet genom anmälan om uppsägning 
minst sex månader före utgången av ett kalenderår efter det att tre år har förflutit efter dagen 
för avtalets ikraftträdande (den 22 juli 2005). Avtalet upphör då att gälla efter slutet av det ka-
lenderår när en sådan anmälan gjordes. Nederländerna har i enlighet med artikel 8 genom en 
not av den 24 maj 2018 sagt upp avtalet för att upphöra att gälla från och med den 1 januari 
2019. Finland har genom sin not av den 28 maj 2018 anmält att den har tagit emot Nederlän-
dernas not.

Finland har den 1 september 2017 inlett automatiskt informationsutbyte av upplysningar om 
finanskonton på grund av den internationella standard för automatiskt informationsutbyte 
(Common Reporting Standard, CRS) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD) har publicerat. Aruba inleder likadant informationsutbyte på grund av CRS 
den 1 september 2018. Det rättsliga instrumentet för utbyte av information kommer att vara 
den konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden (FördrS 21/1995 och 40/2011) 
som Europarådet och OECD har upprättat och det multilaterala avtal mellan behöriga myn-
digheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som baserar sig på 
konventionen (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA, FördrS 62/2015).

Syftet med propositionen är – då avtalet mellan Finland och Konungariket Nederländerna för 
Arubas del upphör att gälla – att förelägga riksdagen lagen om upphävande av lagen om sät-
tande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Neder-
länderna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i 
form av räntebetalningar.
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2 Proposit ionens ekonomiska konsekvenser

Det har inte kommit anmälningar från Aruba om inkomster från (arubanska) besparingar i 
form av räntebetalningar till personer med hemvist i Finland.

Det avtal som har sagts upp, berör endast informationsutbyte, och således har upphörande av 
dess giltighet inga direkta ekonomiska verkningar i fråga om skatteintäkter. 

Automatiskt informationsutbyte på grund av den nya rättsliga grunden täcker utom räntein-
komst också dividend och realisationsvinst, annan inkomst som har genererats i fråga om de 
tillgångar som hålls på finanskontot, finanskontots saldo eller värde och det belopp som har 
betalts eller krediterats till finanskontoinnehavaren beträffande finanskontot under kalenderå-
ret eller annan lämplig rapporteringsperiod. Det faktum att upplysningar utbyts om flera in-
komstkategorier än tidigare förbättrar möjligheten att ta reda på och beskatta inkomst som inte 
anmälts.

3 Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 
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DETALJMOTIVERING

1 Motivering t i l l  lagförslaget

De bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts 
nationellt i kraft genom en särskild lag om införande. De bestämmelser i avtalet som hör till 
området för lagstiftningen har satts nationellt i kraft genom lag om sättande i kraft av de be-
stämmelser som hör till området för lagstiftning i avtalet med Nederländerna för Arubas del 
om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar 
(341/2005).

Propositionen innehåller ett förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de 
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas 
del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetal-
ningar.

1 §. På grund av 1 § i lagförslaget skulle lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas del om automatiskt ut-
byte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar upphävas.

2 §. I 2 § i lagförslaget skulle bestämmas om lagens ikraftträdande den 1 januari 2019.

2 Ikraftträdande

Den i propositionen föreslagna lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med 
Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från spa-
rande i form av räntebetalningar avses träda i kraft samtidigt som avtalets giltighet upphör den 
1 januari 2019. 

Enligt § 59 i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), om ett fördrag eller någon annan inter-
nationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en 
fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i 
landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen 
sätts i kraft. Enligt 18 § punkt 5 i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i 
fråga om landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, 
landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, 
kommunerna tillkommande skatter. Lagförslaget berör inte dessa skatter eller grunder för av-
gifter utan utbyte av skatteinformation och därför är det inte nödvändigt att inhämta Ålands 
lagtings godkännande. På grund av självstyrelselagen är lagtingets bifall inte heller allmänt ta-
get nödvändigt för avtalets uppsägning eller lagen om dess upphävande.

3 Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagst i f tningsordning

Riksdagen godkände avtalet med Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av in-
formation om inkomster från sparande i form av räntebetalningar den 10 maj 2005. Enligt re-
geringens proposition (RP 36/2005 rd) som berörde flera likadana avtal innehåller avtalen 
flera sådana bestämmelser som på det sätt som avses i 94 § i grundlagen hör till området för 
lagstiftningen. Sådana bestämmelser ingår i de begrepp som definieras i avtalen, såsom betal-
ningsombud och räntebetalning, och i de artiklar som gäller informationsutbyte. Det är bland 
annat därför avtalen förutsatte riksdagens godkännande och det var nödvändigt att sätta vissa 
bestämmelser i avtalet i kraft genom lag. 
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Då Nederländerna redan har sagt upp avtalet behövs det inte längre riksdagens godkännande 
för avtalets uppsägning. Om upphävande av lagen om sättande i kraft av avtalet ska emellertid 
bestämmas genom lag.

Beslutet om godkännande av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om 
automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar fat-
tades i sin tid i riksdagen med enkel majoritet av röster och lagen om sättande i kraft av de be-
stämmelser som hör till området för lagstiftning i avtalet har stiftats i vanlig lagstiftningsord-
ning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag

om upphävande av lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med Nederlän-
derna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i 

form av räntebetalningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med 

Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från spa-
rande i form av räntebetalningar (341/2005).

2 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

—————

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsminister

Juha Sipilä

Finansminister Petteri Orpo
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