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YTTRANDE OM REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
GODKÄNNANDE OCH SÄTTANDE I KRAFT AV DEN MULTILATERALA
KONVENTIONEN FÖR ATT GENOMFÖRA SKATTEAVTALSRELATERADE
ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA SKATTEBASEROSION OCH FLYTTNING AV
VINSTER
Begäran om yttrande
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens yttrande om
regeringens proposition RP 307/2018 rd till riksdagen om godkännande
och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra
skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och
flyttning av vinster.
Landskapets behörighet
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet
och riket. Landskapet har enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för
Åland lagstiftningsbehörighet avseende landskapet tillkommande
tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet
tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till
landskapet och kommunerna tillkommande skatter. Enligt 27 § 36 punkten
i självstyrelselag för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om
skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten.
Eftersom konventionen berör skatteavtal med bestämmelser som faller
inom landskapets behörighet, gäller konventionen på Åland till de delar
den är inom landskapets lagstiftningsbehörighet enbart 59 § enbart om
lagtinget lämnar sitt bifall till den förslagna författningen.
Förslagets innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna den multilaterala
konvention som genomför skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka
erosion av skattebasen och flyttning av vinster och som undertecknades
2016. Vidare föreslås i propositionen att riksdagen ska ge sitt samtycke till
de reservationer till konventionen som föreslås för Finlands del.
Konventionen har utarbetats av OECD och G20-länderna inom BEPSsamarbetet (Base Erosion and Profit Shifting). Syftet med samarbetet är att
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motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, och ett sätt är att införa
vissa bestämmelser i de bilaterala skatteavtal som finns mellan staterna.
Genom att godkänna den multinationella konventionen krävs inte att de 76
bilaterala avtal som Finland ingått måste genomgå förhandling bilateralt,
utan konventionen gäller parallellt med det bilaterala avtalet förutsatt att
båda avtalsparter godkänt konventionen.
För Finlands del föreslås att alla de skatteavtal som Finland ingått ska ingå
i konventionens tillämpningsområde, utom av olika skäl det nordiska
skatteavtalet, och skatteavtalen med Hong Kong, Tyskland och Bulgarien.
Det nordiska skatteavtalet har nyligen ändrats genom ett ändringsprotokoll
för att uppfylla BEPS-projektets minimikrav, och det behöver därför inte
inkluderas i tillämpningsområdet för konventionen.
Reservationer införs för Finlands del för att begränsa tillämpningen av
konventionen för vissa bestämmelser som ligger utanför BEPS-projektets
minimumkraven.
Konventionen kan leda till ekonomiska effekter för Finland och
landskapet, men de går inte att i förväg beräkna och effekterna kan vara
både negativa och positiva.
Landskapsregeringens yttrande
Landskapsregeringen har inte något att erinra mot innehållet i
propositionen.
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