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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 

Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom 
Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet 
i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig 

administrativ bistand i skattesaker 

Tilråding fra Finansdepartementet 25. august 2017, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjo-
nen at Stortinget samtykker til å sette i kraft en 
avtale mellom Norge og Sveits om å endre virk-
ningstidspunktet for automatisk utveksling av 
finansielle kontoopplysninger for OECD/Europa-
rådets overenskomst om gjensidig administrativ 
bistand i skattesaker.

2 Bakgrunn og begrunnelse for 
forslaget

De kompetente myndigheter i Norge og Sveits 
har blitt enige om å utveksle finansielle kon-
toopplysninger automatisk fra inntekståret 
2017. Selve utvekslingen av opplysningene skal 
skje i tråd med den multilaterale kompetent 
myndighetsavtalen inngått i medhold av artik-
kel 6 i OECD/Europarådets overenskomst om 
gjensidig administrativ bistand i skattesaker. 
Denne overenskomsten, med etterfølgende 
endringsprotokoll, danner rammeverket for at 
norske og sveitsiske skattemyndigheter kan 
utveksle skatterelevante opplysninger uten hin-

der av internrettslige taushetspliktbestemmel-
ser.

Overenskomsten om gjensidig administrativ 
bistand i skattesaker ble utarbeidet i samarbeid 
mellom Europarådet og Organisasjonen for øko-
nomisk utvikling og samarbeid (OECD). Overens-
komsten trådte i kraft for Norge 1. april 1995. 
Norge tiltrådte endringsprotokollen 27. mai 2010 
som trådte i kraft for Norge 1. juni 2011. 

Sveits tiltrådte OECD/Europarådets overens-
komst 15. oktober 2013 og overenskomsten trådte 
i kraft for Sveits 1. januar 2017. På grunn av avta-
lens ikrafttredelsesbestemmelse får overenskom-
sten først virkning for Sveits for inntektsåret 2018.

Artikkel 28 i OECD/Europarådets overens-
komst om gjensidig administrativ bistand i skatte-
saker åpner for at en eller flere parter kan bli enig 
om å gi overenskomsten virkning for administra-
tivt samarbeid for tidligere skatteår. For å sikre at 
Norge og Sveits kan utveksle finansielle konto-
opplysninger for skatteformål i tråd med de uttalte 
forutsetningene fra begge parter, tok sveitsiske 
myndigheter initiativ til å inngå en avtale om å gi 
artikkel 6 i OECD/Europarådets overenskomst 
virkning mellom Norge og Sveits fra og med inn-
tektsåret 2017. 
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3 Nærmere om selve forslaget

I medhold av artikkel 6 i OECD/Europarådets 
overenskomst om gjensidig administrativ bistand 
i skattesaker er det utarbeidet en multilateral 
kompetent myndighetsavtale om automatisk 
utveksling av finansielle kontoopplysninger for 
skatteformål. Både Norge og Sveits har underteg-
net denne multilaterale kompetent myndighetsav-
talen. Partene er videre enige om å utveksle finan-
sielle kontopplysninger for inntektsåret 2017 fra 
og med 2018. Selve utvekslingen av opplysnin-
gene skal gjennomføres innenfor rammeverket av 
OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig 
administrativ bistand i skattesaker. 

For at Norge og Sveits skal kunne utveksle 
opplysninger om finansielle kontoopplysninger 
automatisk i overenstemmelse med artikkel 6 i 
overenskomsten og i tråd med bestemmelsene i 
den kompetent myndighetsavtalen for inn-
tektsåret 2017, har partene blitt enige om å inngå 
en avtale om endre artikkel 28 i overenskomsten 
seg i mellom slik at den får virkning for skatteperi-
oder som begynner på eller etter 1. januar 2017. 
For å gjennomføre en slik endring av overens-
komsten må avtalen mellom Norge og Sveits 

implementeres ved å følge de vanlige prosedyrene 
som gjelder for endring av bestemmelser i en 
traktat.

Avtalen ble inngått i form av brevveksling mel-
lom landenes finansministre. 

Samtykke til undertegning av brevvekslingen 
ble gitt ved kongelig resolusjon av 2. desember 
2016. Finansminister Siv Jensen undertegnet 
brevvekslingen på vegne av Norge og Federal 
Councillor Ueli Maurer undertegnet på vegne av 
Sveits. 

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg føl-
ger den engelske teksten samt en norsk overset-
telse. 

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til å sette i kraft en avtale mel-
lom Norge og Sveits til endring av virkningstids-
punktet i OECD/Europarådets overenskomst om 
gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits 
til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bi-
stand i skattesaker i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til å sette i kraft en avtale mellom 
Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet 

i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig 
administrativ bistand i skattesaker

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunk-
tet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.
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Vedlegg 1  

Exchange of letters

Your Excellency, 
I have the honour of confirming the receipt of 

your letter of 26 October 2016 which reads as fol-
lows: 

“I have the honour to refer to the Joint Decla-
ration on Cooperation in Tax Matters signed on 20 
January 2016, declaring the intention of Switzer-
land and Norway to introduce on a reciprocal 
basis automatic exchange of financial account 
information in tax matters based on the OECD 
Common Reporting Standard and the Commen-
taries thereon between each other, beginning in 
the year 2017 (first transmission of data in 2018).

This exchange of information shall be based 
on Article 6 of the Convention of 25 January 1988 
on Mutual Administrative Assistance in Tax Mat-
ters as amended by the Protocol of 27 May 2010 
amending the Convention on Mutual Administra-
tive Assistance in Tax Matters (hereafter “amen-
ded Convention”) and the Multilateral Competent 
Authority Agreement of 29 October 2014 on Auto-
matic Exchange of Financial Account Information 
(thereafter CRS MCAA). Pursuant to Article 28 
paragraph 6, the amended Convention shall have 
effect for administrative assistance related to taxa-
ble periods beginning on or after 1 January of the 
year following the one in which the amended Con-
vention entered into force in respect of a Party, or 
where there is no taxable period, for administra-
tive assistance related to charges to tax arising on 
or after 1 January of the year following the one in 
which the amended Convention entered into force 
in respect of a Party. 
 

Considering that Article 28 paragraph 6 of the 
amended Convention provides that any two or 
more Parties may mutually agree that the amen-
ded Convention shall have effect for administra-
tive assistance to earlier taxable periods or char-
ges to tax, I have the honour to propose, on behalf 
of the Swiss Federal Council, that Switzerland and 
Norway mutually agree that Article 6 of the amen-
ded Convention and the CRS MCAA shall have 
effect to taxable periods beginning on or after 1 
January 2017.
Vedlegg 1  

Brevveksling

Deres Eksellense, 
Jeg har æren av å bekrefte mottak av Deres 

brev datert 26. oktober 2016 som inneholder føl-
gende:

«Jeg har æren av å vise til felleserklæringen 
om samarbeid i skattesaker undertegnet 20. 
januar 2016, som erklærer intensjonen til Sveits 
og Norge om å introdusere automatisk utveksling 
av finansielle kontoopplysninger i skattesaker på 
gjensidig grunnlag, basert på OECDs felles rap-
porteringsstandard og de tilhørende kommenta-
rer mellom statene fra år 2017 (første overføring 
av data i 2018). 

Denne utvekslingen av opplysninger skal være 
basert på artikkel 6 i overenskomsten av 25. 
januar 1988 om gjensidig administrativ bistand i 
skattesaker som endret ved protokoll av 27. mai 
2010 om endring av overenskomsten om gjensidig 
administrativ bistand i skattesaker (heretter 
«overenskomsten med endringsprotokoll») og 
den multilaterale kompetent myndighetsavtalen 
av 29. oktober 2014 om automatisk utveksling av 
finansielle kontoopplysninger (heretter «CRS 
avtalen»). I henhold til artikkel 28 punkt 6 skal 
overenskomsten med endringsprotokoll ha virk-
ning for administrativ bistand vedrørende skatte-
perioder som begynner på eller etter 1. januar i 
det året som følger etter det år som overenskom-
sten med endringsprotokoll trådte i kraft med 
hensyn til en part, eller hvis det ikke finnes en 
skatteperiode, for administrativ bistand vedrø-
rende krav på skatt som oppstår på eller etter 1. 
januar i det året som følger etter det år som over-
enskomsten med endringsprotokoll trådt i kraft 
med hensyn til en part. 

I betraktning av at artikkel 28 punkt 6 i over-
enskomsten med endringsprotokoll gir grunnlag 
for at to eller flere parter gjensidig kan avtale at 
overenskomsten med endringsprotokoll skal ha 
virkning for administrativ bistand for tidligere 
skatteperioder eller skattekrav, har jeg æren av å 
foreslå, på vegne av Det Sveitsiske Føderale Råd, 
at Sveits og Norge gjensidig avtaler at artikkel 6 i 
overenskomsten med endringsprotokoll og CRS 
avtalen skal ha virkning for skatteperioder som 
begynner på eller etter 1. januar 2017. 



2016–2017 Prop. 163 S 5
Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets 

overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
If the above proposal is acceptable to the 
Government of Norway, I have the honour to sug-
gest that the present letter and Your Excellency’s 
reply reflecting such acceptance should be regar-
ded as constituting an agreement between our 
two Governments in this matter, which shall have 
effect between Switzerland and Norway from the 
date of entry into force of the amended Conven-
tion and the CRS MCAA in Switzerland.” 

I have the honour of confirming, on behalf of 
the Government of Norway that the proposal in 
the above-mentioned letter is acceptable to the 
Government of Norway. Therefore, Your Excel-
lency´s letter, together with this reply, shall be 
regarded as constituting an agreement between 
our two Governments in this matter, which shall 
have effect between Switzerland and Norway 
from the date of entry into force of the amended 
Convention and the CRS MCAA in Switzerland. 

I avail myself of this opportunity to extend to 
Your Excellency the assurance of my highest con-
sideration.
Dersom det ovenfor nevnte forslaget er til-
fredsstillende for regjeringen i Norge, har jeg 
æren av å foreslå at dette brev og Deres Eksellen-
ses svar som reflekterer en slik aksept skal anses 
å utgjøre en avtale mellom våre to regjeringer i 
dette anliggendet, som skal ha virkning mellom 
Sveits og Norge fra datoen for ikrafttredelsen av 
overenskomsten med endringsprotokoll og CRS-
avtalen i Sveits.»

Jeg har æren av å bekrefte, på vegne av regje-
ringen i Norge at forslaget i det overfor nevnte 
brevet er tilfredsstillende for regjeringen i Norge. 
Deres Ekesellenses brev, sammen med dette svar, 
skal derfor anses å utgjøre en avtale mellom våre 
to regjeringer i dette anliggendet, som skal  ha 
virkning mellom Sveits og Norge fra datoen for 
ikrafttredelse av overenskomsten med endrings-
protokoll og CRS-avtalen i Sveits.  

Jeg benytter anledningen overfor Deres Eksel-
lense til å fornye forsikringen om min høyeste 
aktelse. 







07
 X

pr
es

s 
A

S


	1 Innledning
	2 Bakgrunn og begrunnelse for forslaget
	3 Nærmere om selve forslaget
	Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
	I

	Vedlegg 1
	Exchange of letters
	Brevveksling



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


