
 
 

 

 

1.1 Schema över hur rapporteringsskyldighet bildas 

 

 Den utländska koncernens yttersta moderföretag har ålagts att upprätta en land-för-land-
rapport. 
 

 Den utländska koncernens yttersta moderföretag har sin skattemässiga hemvist i en 
jurisdiktion utanför Europeiska unionen med vilken Finland före tidpunkten för inlämnande av 
land-för-land-rapporten slutit ett internationellt avtal enligt direktivet och ett avtal om utbyte av 
upplysningar om land-för-land-rapporter. 

 Den utländska koncernens yttersta moderföretag har sin skatterättsliga hemvist i en sådan 
jurisdiktion som inte gjort sig skyldig till systematisk försummelse enligt punkt 14 i bilaga III till 
direktivet. 

 
 

Ja (alla villkor är uppfyllda) Nej 
 

Det yttersta moderföretaget i en utländsk koncern 
har anvisat en part som hör till koncernen och har 
sin skatterättsliga hemvist i Europeiska unionen att 
lämna in en land-för-land-rapport som är förenlig 
med kraven. 

 Koncernens yttersta moderföretag har utsett en annan part som hör till koncernen (utsedd 
utredningsskyldig) att överlämna en land-för-land-rapport till skattemyndigheten i den 
skatterättsliga hemvisten utan Europeiska unionen. 

 Den jurisdiktion där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist kräver att 
land-för-land-rapporter ges in. 

 Ett avtal om utbyte av upplysningar om land-för-land-rapporter mellan Finland och den 
jurisdiktion där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist har ingåtts 
senast före tidpunkten för inlämnande av land-för-land-rapporten. 

 Den jurisdiktion där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist har inte 
underrättat Skatteförvaltningen om systemsammanbrott. 

 Det har gjorts en anmälan om den som ska lämna in land-för-land-rapporten till jurisdiktionen 
där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist. 

 En anmälan om den utsedde utredningsskyldige har getts till Skatteförvaltningen. 

 
 

Skyldighet att i andra hand lämna 
uppgifter föreligger inte 

Nej 
 

Ja 
 

Skyldighet att i andra hand lämna 
uppgifter föreligger inte 

Ja (alla villkor är uppfyllda) 

Skyldighet att i andra hand lämna 
uppgifter föreligger inte 

Nej 
 

En utredningsskyldig i andra hand ska lämna in en 
land-för-land-rapport för beskattningen 
 


