
1. INNLEDNING

Den 7. desember 1989 ble det i København
undertegnet en overenskomst mellom Dan-
mark, Finland, Færøyene, Grønland, Island,
Norge og Sverige om bistand i skattesaker. Sam-
tykke til undertegning ble gitt ved kongelig re-
solusjon av 8. september 1989. Overenskomsten
ble på Norges vegne undertegnet av ekspedi-
sjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

Gjeldende multilaterale avtale om bistand i
skattesaker ble undertegnet 9. november 1972,
og har senere vært endret flere ganger, senest i
tilleggsprotokoll undertegnet 27. februar 1987,
jf. St.prp. nr. 78 (1986-87). 11988 anmodet Fær-
øyene og Grønland om å få slutte seg til bi-
standsavtalen. Det var også behov for endring
av enkelte av de materielle bestemmelsene.

2. GENERELLE BEMERKNINGER

Den nye bistandsavtalen inneholder, ved si-
den av den geografiske utvidelsen til også å
omfatte Grønland og Færøyene, stort sett tek-
niske endringer i forhold til den gjeldende avta-
len. Hjemmestyrene i Færøyene og Grønland
har myndighet til selv å skrive ut skatter (selv-
stendige skattejurisdiksjoner). Imidlertid er
hverken Færøyene eller Grønland suverene sta-
ter, men selvstyrte områder administrativt un-
derordnet Danmark. For avtalens vedkommen-
de har det likevel vært ansett mest hensiktsmes-
sig å anse både Færøyene og Grønland som eg-
ne «kontraherende stater», jf. artikkel 3, a) i avta-
leteksten som følger som vedlegg. Det vil frem-
gå av bemerkningene til de enkelte artikler hvil-
ke materielle endringer som ellers er gjort i for-
hold til gjeldende avtale.
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Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst
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Tilråding fra Finans-  og to//departementet av 26. januar 1990
godkjent i Statsråd samme dag.

Avtalen inngås på alle de nordiske språk, in-
kludert grønlandsk og færøysk. Samtlige teks-
ter har samme gyldighet. Den norske tekst føl-
ger  som vedlegg til proposisjonen.

3. BEMERKNINGER TIL DE ENKELTE
ARTIKLER I OVERENSKOMSTEN

Artikkel 1  angir hvilke former for bistand lan-
dene vil være forpliktet til å yte hverandre. Bi-
standen er av rent administrativ karakter som f.
eks. forkynnelse av dokumenter, opplysninger i
skattesaker, oppkreving av skatt o.l. Avtalen
omfatter også overføring av skatt.

Artikkel 2  omhandler de skatter som omfattes
av bistandsavtalen. I tillegg til de alminnelige
skatter omfatter avtalen også en rekke særav-
gifter jf. punkt 1, h). En har valgt å gi bestem-
melsen en noe annen form enn i gjeldende avta-
le, slik at hver enkelt skatt som omfattes av avta-
len er nevnt for den enkelte stats del. Artikkelen
danner rammen, jf. artikkel 4, for hvilket om-
fang den enkelte stats forpliktelser har.

Artikkel  3 definerer endel utrykk for avtalens
vedkommende. Uttrykket «kontraherende stat»
er definert i punkt a). Som nevnt innledningsvis
er det antatt mest hensiktsmessig å anse også
Færøyene og Grønland som «kontraherende
stater» ved anvendelsen av avtalen. Definisjo-
nen av dette uttrykket får ingen stats- eller fol-
kerettslig betydning utover avtaleteksten og an-
vendelsen av avtalen.

I punkt b) er listet opp hvem som skal forstås
som «kompetent myndighet» i de enkelte stater.
Disse myndigheter kan delegere myndigheten
videre til underordnede organer. For Norges del
























