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ABSTRACT 

Today there is a value added tax exemption for sales of financial services. Due to that 

financial services are exempt, the European Commission estimated that the financial sector is 

currently under-taxed. After the financial crisis in 2008 and its impact on the world economy, 

the European Commission underlined that the financial institutions should contribute to tax 

revenues, because of this the European Commission prepared a draft directive concerning a 

financial transaction tax. This draft directive was intended to apply for all the Member States. 

Due to that Sweden, together with other Member States, chose to remain critical of the 

proposed directive; it resulted in that ten Member States entered an enhanced cooperation on a 

financial transaction tax. 

 

Given that there are only ten Member States participating in the enhanced cooperation, the 

European Commission chose to introduce an issuance principle in the latest draft of the 

directive. The issuance principle will mean that Swedish financial institutions will be 

considered established in a participating Member State, if the financial instrument is issued in 

a participating Member State. The issuance principle causes an extraterritorial effect for non-

participating countries. The enhanced cooperation should not cause adverse effects for non-

participating countries. However, the financial transaction tax is still contributing to tax 

consequences for non-participating countries, due to the introduction of the issuance principle 

in the proposed directive. The financial transaction tax will lead to that financial institutions 

in non-participating countries will be jointly and severally liable for that tax revenues. The 

extraterritorial effect of the financial transaction tax will moreover limit Sweden's tax 

sovereignty, which can result in a violation of the principle of subsidiarity. Moreover, the 

extraterritorial tax will result in a significant administrative burden, high costs and possible 

reforms in national legislation for non-participating countries. The proposed directive has 

several vague articles that may create legal uncertainty for the Swedish financial institutions. 

This legal uncertainty will result in that Swedish financial institutions will not be able to 

predict the impact of the financial transaction tax, which in turn could lead to a conflict with 

the principle of proportionality. The issuance principal will cause tax consequences for 

financial institutions in non-participating countries, in case the European Commission's 

directive proposals regarding a financial transaction tax is introduced within the enhanced 

cooperation. 

 

 



	

SAMMANFATTNING 

På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från 

mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. 

Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit 

att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. EU-

kommissionen har mot bakgrund av detta utformat ett direktivförslag gällande en finansiell 

transaktionsskatt. På grund av att Sverige, tillsammans med andra medlemsländer, valt att 

ställa sig kritiska till direktivförslaget blev följden att tio medlemsländer beslutade om att ingå 

ett fördjupat samarbete gällande en finansiell transaktionsskatt. Med anledning av att det 

endast är tio medlemsländer som deltar i samarbetet valde EU-kommissionen att introducera 

en emissionsprincip i det senaste direktivförslaget. Emissionsprincipen kommer att innebära 

att svenska finansiella institut, som har sitt säte i Sverige, ändå kommer att bedömas vara 

etablerat i ett deltagande land om det finansiella instrumentet är emitterat i ett deltagande 

land. Emissionsprincipen medför således till en extraterritoriell beskattningseffekt. Enligt EU-

rätten får dock inte det fördjupade samarbetet medföra negativa effekter för de länder som 

inte valt att ingå i samarbetet.  

 

I och med införandet av emissionsprincipen i direktivförslaget kommer den finansiella 

transaktionsskatten att medföra skatterättsliga konsekvenser för svenska finansiella institut i 

icke deltagande länder. Emissionsprincipen kommer att leda till att finansiella institut i icke 

deltagande länder kommer att bli solidariskt betalningsansvariga för att skatteintäkterna 

betalas in till de deltagande ländernas skattemyndigheter. Den finansiella transaktionsskattens 

extraterritoriella effekt riskerar att inskränka Sveriges skattesuveränitet, vilket i sin tur kan 

strida mot subsidiaritetsprincipen. Skattens extraterritoriella beskattningseffekt kommer 

dessutom medföra andra skatterättsliga konsekvenser för svenska finansiella institut, bland 

annat ökade kostnader och administrativa bördor, samt eventuella systemförändringar och 

regelreformer. Direktivförslaget har dessutom flera otydliga artiklar som kan komma att skapa 

en rättsosäkerhet för de svenska finansiella instituten, i form av att de finansiella instituten 

inte kommer kunna förutse konsekvenserna av skatten. Denna rättsosäkerhet kan i sin tur 

strida mot proportionalitetsprincipen. Ett införande av direktivförslaget, med dagens 

utformning av emissionsprincipen, kommer således ge upphov till skatterättsliga 

konsekvenser för svenska finansiella institut. 

 

 



	

FÖRORD 

 

Det har varit otroligt lärorikt att under ett par månaders tid djupdyka i ett sådant komplext och 

intressant ämne som den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekt. Jag har stött 

på många utmaningar, men nu när jag tittar tillbaka på arbetets gång, är jag otroligt stolt över 

resultatet och den vunna kunskapen som jag samlat på mig.  

 

Ett stort tack till min handledare Anna Gerson för stödet som jag fått under uppsatsens gång. 

Jag vill tacka för inspirationen du gett mig och för all din vägledning.  

 

Linköping, 2017  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
En utgångspunkt för samtliga europeiska medlemsländer är att de nationella 

mervärdesskattesystemen skall bygga på neutralitetsprincipen. Neutralitetsprincipen innebär 

att avvikelser från mervärdesskatteplikten inte bör förekomma, utan att mervärdeskatt bör 

utgå för omsättning av samtliga varor och tjänster.1 Idag finns det dock, på EU-nivå, ett 

undantag för omsättning av värdepappershandel. Med värdepappershandel omfattas 

transaktioner och förhandlingar gällande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, 

samt obligationer eller andra värdepapper.2 Med anledning av att mervärdesskatt inte behöver 

betalas för omsättning av finansiella tjänster har den Europeiska kommissionen3 bedömt att 

finanssektorn är underbeskattad. 4  EU-kommissionen valde därför att utforma ett 

direktivförslag om ett införande av en finansiell transaktionsskatt för samtliga 

medlemsländer. 5  Flera medlemsländer, inklusive Sverige, ställde sig dock kritiska mot 

direktivförslaget. Sveriges negativa inställning till en finansiell transaktionsskatt grundar sig i 

att en liknande skatt redan har prövats i Sverige. På grund av skatteflykt avskaffades skatten.6 

 

Vid harmonisering av skattebestämmelser krävs det konsensus från samtliga medlemsländer.7 

Eftersom flera medlemsländer ställde sig kritiska mot direktivförslaget beslutade tio 

medlemsländer att ingå ett fördjupat samarbete gällande en finansiell transaktionsskatt.8 De 

tio medlemsländerna som idag vill införa en finansiell transaktionsskatt är Belgien, Frankrike, 

Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Slovenien, Slovakien, Tyskland och Österrike.9  

 

Ett fördjupat samarbete gällande en finansiell transaktionsskatt innebär att de deltagande 

medlemsländerna tillsammans upparbetar ett direktivförslag om en finansiell transaktionsskatt 

som sedan skall implementeras i dessa länder. Till följd av att det endast är tio medlemsländer 

som är engagerade i det fördjupade samarbetet skapade EU-kommissionen ett nytt 

direktivförslag10 på utformningen den finansiella skatten.11 I EU-kommissionens senaste 

																																																								
1 Preamble p.5, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
2 Article 135.1 (f), Council directive, 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
3 Nedan förkortad EU-kommissionen. 
4 Communication from the Commission, COM( 2010) 549 final. 
5 Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
6 Impact assessment–Proposal for a common system of finacial transaction tax, SEC (2011) 1102 final, p.18-19. 
7 Article 113, Treaty on the Functioning of the European Union, 2012/C 326/01. 
8 Nedan förkortat deltagande medlemsländerna. 
9 Council Decision on authorising enhanced cooparation in the area of financial transaction tax, 2013/52/EU. 
10 Nedan förkortad direktivförslaget. 
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direktivförslag gällande en finansiell transaktionsskatt introducerades en emissionsprincip 

som medför en extraterritoriell beskattningseffekt.12  

 

Enligt EU-rätten får det fördjupade samarbetet inte medföra negativa effekter för länder som 

inte ingår i ett fördjupat samarbete.13 Dessutom får inte icke deltagande länders rättigheter och 

befogenheter begränsas genom ett fördjupat samarbete.14 Svenska finansiella institut kan dock 

komma att träffas av den finansiella transaktionsskatten, trots att Sverige valt att stå utanför 

det fördjupade samarbetet.15 Införandet av emissionsprincipen i direktivförslaget riskerar att 

inskränka Sveriges skattesuveränitet och skapa en rättsosäkerhet för svenska finansiella 

institut, eftersom att instituten inte kommer att kunna förutse effekterna av direktivförslaget. 

Dessa konsekvenser kan i sin tur komma att strida mot subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. 16  EU-kommissionens direktivförslag om ett införande av en 

finansiell transaktionsskatt har skapat en debatt i ett flertal medlemsländer, speciellt mot 

bakgrund av oklarheterna gällande skattens ekonomiska och skatterättsliga effekter för icke 

deltagande länders finansiella institut.17 

 

1.2 Syfte och problemformulering  
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka skatterättsliga konsekvenser emissionsprincipen kan 

ge upphov till för svenska finansiella institut, i det fall EU-kommissionens direktivförslag 

gällande en finansiell transaktionsskatt införs inom det fördjupade samarbetet.  

 

Mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster har bedömts utgöra grunden till varför 

finanssektorn idag bedöms vara underbeskattad.18 För att uppnå uppsatsens syfte måste 

således det EU-rättsliga mervärdesskatteundantaget belysas.19 EU-kommissionen har samlat 

kunskap av problemen med den tidigare svenska omsättningsskatten på finansiella tjänster,20 

och EU-kommissionen har därför i det senaste direktivförslaget valt att utvidga 

																																																																																																																																																																													
11	Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final.	
12 Article 4 (g), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
13 Article 326, Treaty on the Functioning of the European Union. 
14 Article 327, Treaty on the Functioning of the European Union.  
15 Article 3-4, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
16 Skatteutskottets utlåtande, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för 
skatt på finansiella transaktioner, 2012/13:SkU33. 
17 Outcome of the 3435th Council Meeting, 2015, p. 4-5. 
18 Preamble section 2.2, Communication from the Commission, COM (2010) 549 final.  
19 Article 135.1(f), Council directive, 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
20 Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, som upphävdes genom SFS 1991:1466. 



	 3	

tillämpningsområdet till att även omfatta länder som inte valt att ingå i det fördjupade 

samarbetet. 21  För att uppnå syftet med uppsatsen och för att skapa en förståelse om 

bakgrunden till utvidgningen av tillämpningsområdet för den finansiella transaktionsskatten 

bör den svenska omsättningsskattens utformning och erfarenheter belysas. Slutligen kommer 

direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt att utredas mot bakgrund av 

emissionsprincipen.22 Obeaktat om Sverige väljer att införa en skatt på finansiella tjänster 

eller inte,23 finns det skäl att utreda vilka skatterättsliga konsekvenser skatten kan ge upphov 

till för svenska finansiella institut, i och med att förslaget är utformat på ett sådant sätt att 

skatten kommer medföra en extraterritoriell beskattningseffekt.24 Uppsatsen ämnar således 

besvara följande problemformulering:  

 

§ Vilka skatterättsliga konsekvenser kommer emissionsprincipen ge upphov till för svenska 

finansiella institut, i det fall EU-kommissionens direktivförslag gällande en finansiell 

transaktionsskatt införs inom det fördjupade samarbetet? 

 

1.3 Metod och material 
Uppsats är riktad mot juridiskt utbildade personer. Författaren kommer att använda sig av en 

rättsanalytisk metod för att uppnå uppsatsens syfte. En rättsanalytisk metod innebär att 

författaren, utöver att fastställa gällande rätt, kan kritisera och analysera rätten.25 Författaren 

kommer att fastställa rättsläget om en särskild finansiell skatt inom EU och Sverige.26  

 

Författaren kommer främst att använda sig av europeiska rättskällor, såväl primärrättsliga som 

sekundärrättsliga rättskällor, för att uppnå uppsatsen syfte. Författaren kommer dessutom att 

utreda EU-kommissionens direktivförslag om en finansiell transaktionsskatt med bakgrund av 

två EU-rättsliga principer som fastställs i Fördraget om Europeiska unionen,27 nämligen 

subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.28 Det faller naturligt att författaren tar 

hänsyn till principerna, eftersom att de nationella parlamenten har en plikt att, vid ett 

lagstiftningsförslag från EU-kommissionen, ta ansvar för att förslagen är förenliga med 

																																																								
21 Impact assessment-Proposal for a common system of finacial transaction tax, SEC (2011) 1102 final, p.18-19. 
22 Proposal for a Council directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
23 Pressmeddelande, Regeringen arbetar vidare med bankskatt – går inte vidare med utredningsförslaget, 24 februari 2017. 
24 Article 3-4, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
25 Sandgren, Rättsanalytisk metod, 2015, s. 725. 
26 Council directive, 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
27 Nedan förkortad FEU. 
28 Article 5, Treaty on European Union. 
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principerna.29 Även svensk lagtext, förarbeten och doktrin kommer att användas i uppsatsen, 

för att tydliggöra hur rättsläget gällande en särskild finansiell skatt på finansiella tjänster ser 

ut i Sverige idag. Utöver dessa bindande rättsakter förekommer det också yttranden och 

vägledande riktlinjer från Rådet och EU-kommissionen. Dessa yttranden och riktlinjer kallas 

för soft law och är inte juridiskt bindande.30 Förutom yttranden och riktlinjer består soft law 

även av andra handlingar från EU:s olika institutioner, ett exempel är direktivförslag och 

tillhörande konsekvensanalys från EU-kommissionen.31 Med soft law menas rättsakter som 

inte är juridiskt bindande enligt artikel 299 FEUF.32 Soft law utgör dock ett komplement till 

de juridiskt bindande rättsakterna,33 och har idag en betydande roll för institutioner inom den 

Europeiska unionen34 såväl som för medlemsländernas institutioner.35  

 

En rättsanalytisk metod innebär att författaren kan grunda sig på annat material än vid en 

rättsdogmatisk metod.36 En rättsdogmatisk uppsats utgår enbart från material i form av 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.37 Valet av en rättsanalytisk metod i uppsatsen 

innebär dock att författaren kan använda sig av bland annat soft law för att besvara 

problemformuleringen. 38  Författaren kommer att utgå från EU-kommissionens senaste 

direktivförslag om en finansiell transaktionsskatt,39 vilket motiverar att en rättsanalytisk 

metod är den mest lämpade metoden för att besvara problemformuleringen huruvida 

direktivförslaget gällande en finansiell transaktionsskatt kommer att medföra skatterättsliga 

konsekvenser för svenska finansiella institut.  

 

En metodutmaning för författaren är bristen på bindande rättskällor samt att det finns en 

avsaknad av relevant doktrin gällande den aktuella skatten och dess påverkan på icke 

deltagande länder. EU-kommissionens direktivförslag är således det material som författaren 

kommer att utgå ifrån. Författaren kommer att använda icke juridiskt bindande källor främst 

när författaren utreder vilka skatterättsliga konsekvenserna ett införande av förslaget kan 

medföra svenska finansiella institut. Det är dock viktigt att understryka att material i form av 
																																																								
29 Article 69 Treaty on Eurpean Union. 
30 Article 299.4, Treaty on the Functioning of the European Union. 
31 Bernitz och Kjellgren: Europarättens grunder, 2014, s. 179-180. 
32 Senden, Soft Law in European Community Law, 1989, p. 267-269.  
33 Craig and de Búrca: EU Law: Texts, Cases and Materials, 1998, p. 110. 
34 Nedan förkortad EU. 
35 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare-ämne, material, metod och argumentation, s. 46. 
36 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare-ämne, material, metod och argumentation, s. 47. 
37 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare-ämne, material, metod och argumentation, s. 40. 
38 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare-ämne, material, metod och argumentation, s. 46. 
39 Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 



	 5	

soft law, bland annat direktivförslaget och yttranden från EU-kommissionen, inte har samma 

dignitet som andra rättskällor, eftersom dessa källor inte är juridiskt bindande. 40  EU-

domstolen har dock hänvisat till direktivförslag vid tolkningsfrågor gällande EU-rättsliga 

bestämmelser. 41 Författaren kommer dessutom att behandla EU-kommissionens 

konsekvensanalys, 42  den svenska subsidiaritetsprövningen, 43  samt remissyttranden från 

svenska aktörer44 gällande direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt. När författaren 

använder sig av icke bindande källor kommer, i de fall det är möjligt, resonemangen styrkas 

med bindande rättskällor. Uppsatsens källor som inte är juridiskt bindande har dock bedömts 

vara nödvändiga och vägledande för att uppnå uppsatsens syfte samt besvara 

problemformuleringen. Viktigt att understryka är att författaren kommer att använda sig av ett 

kritiskt förhållningssätt till de material som inte är juridiskt bindande, och dessa källor 

kommer endast att användas i de fall det finns en avsaknaden av bindande rättskällor på 

området.  

 

Det är av vikt att komplettera den rättsanalytiska metoden med en EU-rättslig tolkningsmetod 

eftersom författaren, i störst utsträckning, främst kommer att använda sig av EU-rättsligt 

material. En EU-rättslig tolkningsmetod innebär att tolkningen i EU-rättsakter och soft law 

skall baseras på ändamålet med bestämmelserna. 45  Den EU-rättsliga tolkningsmetoden 

kommer att användas när författaren redogör för mervärdesskatteundantaget för finansiella 

tjänster samt när författaren utreder direktivförslaget gällande en finansiell transaktionsskatt. 

Författaren kommer även använda sig av en ändamålstolkning 46  gällande de svenska 

rättsakterna som används i uppsatsen.  

 

På grund av att den finansiella transaktionsskatten är en beskattningsmetod som Sverige inte 

valt att införa, har den finansiella transaktionsskatten inte tidigare analyserats utifrån ett 

svenskt perspektiv. I och med att direktivförslaget ger möjligheter för en extraterritoriell 

beskattningseffekt är uppsatsens problemformulering av betydelse för svenska finansiella 

																																																								
40 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 47. 
41 Case C- 47/08 European Commission v Kingdom of Belgium, 2011, p. 136-140. 
42 Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction, SWD (2013)28 final. 
43 Skatteutskottets utlåtande, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för 
skatt på finansiella transaktioner, 2012/13:SkU33. 
44 Se bland annat FI Dnr 2013/176, Remisssvar från Finansinspektionen och Dnr 2013/405, Remissvar från Riksgälden. 
Remissinstansernas yttrande bedöms inte vara en del av gällande rätt, utan ses som icke juridiskt bindande källor. 
45 Case 292/82, Firma E. Merch, Darmstadt and v Hauptzollamt, p.12, och Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, teori och 
genomslag i svensk rättstillämpning, s. 48-49.  
46 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2016, s. 246. 
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institut. Det finns ett nyhetsvärde i uppsatsens problemformulering, speciellt med bakgrund i 

den oenighet som föreligger mellan medlemsländerna angående utformningen av skatten och 

ovissheten kring skattens extraterritoriella beskattningseffekt.47 Flera aktörer på den svenska 

marknaden, bland annat Finansinspektionen och Riksgälden, har visat ett intresse i frågan 

samt anmärkt att ett införande av en finansiell transaktionsskatt kan komma att påverka 

svenska finansiella institut.48 Att svenska aktörer visat intresse i frågan motiverar ytterligare 

att problemformuleringen är aktuell. Konsekvenserna av en finansiell transaktionsskatt är 

fortfarande oklar, vilket ger författaren ett utrymme att utreda frågan gällande vilka 

skatterättsliga konsekvenser den finansiella transaktionsskatten kommer att medföra för 

svenska finansiella institut om direktivförslaget antas.  

 

1.4 Avgränsning 
Finansiella tjänster är idag undantagna från mervärdesskatteplikt. 49  Författaren kommer 

endast att behandla värdepapperstransaktioner och inte övriga finansiella tjänster. 50 

Anledningen till detta är att EU-kommissionens direktivförslag gällande en finansiell 

transaktionsskatt endast berör finansiella transaktioner i form av värdepappershandel.51  

 

Idag har mervärdesskatteundantaget för omsättning av finansiella tjänster bidragit till en 

debatt om vilken beskattningsmetod för finansiella tjänster som hade varit lämpligast att 

införa i Sverige.52 Författaren kommer endast att behandla en särskild beskattningsmetod, 

vilket är den finansiella transaktionsskatten. Anledningen bakom detta är att skatten medför 

en extraterritoriell beskattningseffekt som kan komma att påverka svenska finansiella institut.  

 

Författaren vill även understryka att detta är en juridisk uppsats och att ekonomiska frågor, 

bland annat de teoretiska beskattningsmetoderna för att beskatta finansiella tjänster, BNP och 

likviditetsargument, inte kommer att behandlas i uppsatsen.53 Författaren kommer att utreda 

de skatterättsliga konsekvenser ett fördjupat samarbete gällande en finansiell transaktionsskatt 

																																																								
47 Outcome of the 3435th Council Meeting, 2015, p. 4-5. 
48 FI Dnr 2013/176, Remisssvar från Finansinspektionen och Dnr 2013/405, Remissvar från Riksgälden. 
49 Article 135, Council directive, 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
50 Article 135.1 (f), Council directive, 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
51 Article 3, Proposal for a directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, COM(2013) 
71 final. 
52 Hiort af Ornäs och Wiberg, Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan, Skattenytt 2011, s.498.  
53 För läsning gällande den ekonomiska problematiken med skatten se bland annat; Impact assessment – Proposal for a 
directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28 final,p. 45-50. 
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kommer att ge upphov till. De börsrättsliga konsekvenserna av skatten kommer således inte 

att behandlas i uppsatsen, men är ett förslag på ett framtida uppsatsämne.  

För att bemöta problemformuleringen på ett tydligt sätt kommer författaren endast behandla 

vissa delar av förslaget som, enligt författaren, har bedömts vara väsentliga för att besvara 

problemformuleringen. Författaren kommer främst att behandla skattens syfte och 

tillämpningsområde, med fokus på emissionsprincipen.  

 

Författaren kommer endast att belysa konsekvenser som påverkar svenska finansiella institut. 

Skatterättsliga konsekvenser för övriga medlemsländer eller länder utanför EU kommer inte 

att behandlas i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 
Författaren har valt att uppsatsens disposition ska se ut på följande sätt. Efter det inledande 

kapitlet presenteras i kapitel två mervärdesskatteundantaget, dess syfte och konsekvenser. Det 

är viktigt att belysa mervärdesskatteundantaget i och med att ett syfte med direktivförslaget 

om en finansiell transaktionsskatt är att den finansiella sektorn är underbeskattad på grund av 

mervärdesskatteundantaget och att detta leder till en konkurrenssnedvridning på marknaden.54 

 

I kapitel tre, presenteras en historisk bakgrund av den svenska omsättningsskatten, dess syfte, 

utformning och konsekvenser. Det är viktigt att redogöra för den svenska omsättningsskatten i 

och med den svenska erfarenheten av omsättningsskatten har legat till grund för utformningen 

av EU-kommissionens direktivförslag och dess extraterritoriella effekt.55 I samma kapitel 

kommer även syftet och utformningen av den finansiella transaktionsskatten som utformats 

genom det fördjupade samarbetet att behandlas.  

 

I kapitel fyra utreds vilka skatterättsliga konsekvenser ett införande av direktivförslaget om en 

finansiell transaktionsskatt skulle kunna ge upphov till för svenska finansiella institut. Detta 

kapitel grundar sig på att ett fördjupat samarbete inte får medföra negativa effekter på icke 

deltagande länder,56 samt inskränka dessa länders rättigheter och befogenheter.57 Aspekter 

som Sveriges skattesuveränitet samt rättssäkerheten och förutsebarheten för svenska 

finansiella institut kommer att behandlas, vilket även kommer att kopplas samman med 
																																																								
54 Preamble section. 1.2, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
55 Impact assessment-Proposal for a common system of finacial transaction tax, SEC (2011) 1102 final p.18-19. 
56 Article 326, Treaty on the Functioning of the European Union. 
57 Article 327, Treaty on the Functioning of the European Union. 
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direktivförslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Vid 

bestämmandet av utformningen och införande av ett EU-lagstiftningsförslag, måste de 

nationella parlamenten ta ställning till huruvida principerna är uppfyllda.58 Med anledning av 

detta kommer vissa artiklar ur direktivförslaget, som kan komma att påverka svenska 

finansiella institut i och med emissionsprincipen, att utredas.  

 

I kapitel fem presenteras en slutsats och slutligen i kapitel sex introduceras en källförteckning.  

  

																																																								
58 Article 69, Treaty on Eurpean Union. 
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2. VÄRDEPAPPERSHANDELNS UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT  

2.1 En inledande kommentar 
EU-kommissionen och den Internationella valutafonden har rekommenderat att 

medlemsländerna inför en särskild finansiell skatt, detta med bakgrund av att 

mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster har medfört till att finanssektorn idag 

bedöms vara underbeskattad.59 Nedan följer en redogörelse om dagens rättsläge gällande 

undantaget för mervärdesskatt på finansiella tjänster. Författaren kommer dessutom redogöra 

för anledningarna till varför finansiella tjänster är undantagen från mervärdesskatteplikt, och 

konsekvenserna av att det finns ett mervärdesskatteundantag för finansiella tjänster. 

 

2.2 Dagens mervärdesskattesystem 
EU-rätten är överordnad medlemsländernas nationella rätt. Både EU:s primärrätt, vilket är 

EU:s fördrag, samt sekundärrätt vilket innefattar samtliga EU:s direktiv och förordningar, 

skall ha företräde framför medlemsländernas nationella lagstiftning. 60  De svenska 

mervärdesskattereglerna skall således tolkas mot bakgrund av EU:s rättsakter.61 För att 

undersöka hur mervärdesskattesystemet i Sverige är utformat måste därför rådets direktiv 

2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 62  först granskas. Syftet med 

mervärdesskattedirektivet är att bidra till en väl fungerande inre marknad och att hindra att 

konkurrenssnedvridningar sker på marknaden. För att nå upp till EU:s mål är det nödvändigt 

att skapa ett enhetligt skattesystem genom att harmonisera medlemsländernas bestämmelser 

gällande mervärdesskatt.63  

 

En beskattningsbar person skall till medlemsländerna erlägga mervärdesskatt vid köp och 

försäljning av skattepliktiga varor och tjänster.64 Med beskattningsbar person menas den 

person som självständigt utövar en ekonomisk verksamhet oberoende av den ekonomiska 

verksamhetens ändamål eller resultat.65 När en verksamhet nyttjar materiella och immateriella 

tillgångar, med ändamålet att erhålla intäkter, skall verksamheten bedömas vara en ekonomisk 

																																																								
59 European Commission staff working document, SEC (2010) 1166, p. 9 och Final Report For The G-20, p. 22. 
60 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning s.173. Se även C-l 6/74, Costa v 
ENEL, rättsfallet har inga punktavsnitt. 
61 Article 288, Treaty on the Functioning of the European Union. 
62 Nedan förkortad mervärdesskattedirektivet. 
63 Preamble, p. 4-5,  Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
64 Article 2, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
65 Article 9.1,  Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
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verksamhet.66 Mervärdesskattesystemet är utformat på ett sådant sätt att skatten ska betalas ut 

i varenda produktionsled och distributionsled. Mervärdeskatten skall sedan träffa 

slutkonsumenterna. 67  Skatten skall betalas vid tidpunkten för transaktionen, 68  och 

beskattningsunderlaget skall utgå från varans eller tjänstens ersättning.69  

 

Det finns ett fåtal undantag från mervärdesskatteplikten. Ett exempel är undantaget för 

finansiella tjänster såsom transaktioner och förhandlingar gällande aktier, andelar i bolag eller 

andra sammanslutningar samt obligationer och andra värdepapper. 70 

Mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster skall, enligt EU-domstolens praxis, tolkas 

restriktivt och det avgörande för att mervärdesskatteundantaget ska gälla är att transaktionerna 

ska medföra rättsliga och finansiella ändringar mellan parterna i transaktionen. 71 

Medlemsländer har dock rätten att införa en särskild skatt som är undantagen enligt 

mervärdesskattedirektivet. Medlemsländer får således införa beskattningsregler för finansiella 

tjänster om så önskas.72  

 

I Sverige skall köp och försäljning av samtliga varor och tjänster beskattas, men det finns 

även i svensk rätt särskilda undantag från mervärdesskatteplikten.73 Utgångspunkten är att 

mervärdesskattesystemet skall vara neutralt vilket innebär att samtliga varor och tjänster bör 

mervärdesbeskattas.74 På grund av diverse orsaker, som i nästkommande avsnitt kommer att 

presenteras, gjordes emellertid ett mervärdesskatteundantag för finansiella tjänster.75 I 3 kap. 

9 § Mervärdesskattelagen (1994:200) 76 framgår det att omsättning som består av 

värdepappershandel skall vara undantagen från mervärdesskatteplikten. 77  Med 

värdepappershandel avses omsättning och förmedling av aktier och andra andelar samt 

fordringar, oberoende om det finns ett underliggande värdepapper eller inte.78 På grund av att 

																																																								
66 Article 9.2, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
67 Article 1.2 Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
68 Article 63, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
69 Article 73, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
70 Article 135, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
71 Case C-2/95, SDC v Skatteministeriet, p. 66–68. 
72 Article 137, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
73 3 kap. 1 § Mervärdesskattelag (1994:200). 
74 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn, s. 10. 
75 SOU 1989:25, Delbetänkande från Finansieringsutredningen,  s. 192. Se även avsnitt 2.3 i uppsatsen.  
76 Nedan förkortad ML. 
77 3 kap. 9 § st. 1 Mervärdesskattelag (1994:200). 
78 3 kap. 9 § st. 3 Mervärdesskattelag (1994:200). 
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finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt arbetar EU-kommissionen idag med att 

införa en finansiell transaktionsskatt inom EU.79  

 

2.3 Konsekvenser av att beskatta finansiella tjänster 
På grund av särskilda skäl har finansiella tjänster undantagits från mervärdesskatteplikten. 

Anledningen till undantaget för finansiella tjänster är att det finns tekniska svårigheter med att 

fastställa ett korrekt beskattningsunderlag samt ett korrekt avdragsbelopp.80  I många fall 

finns det ingen bestämd ersättning för finansiella tjänster, vilket medför svårigheter med att 

fastställa ett korrekt beskattningsunderlag.81 EU-domstolen har också undertryckt att skälet 

till att finansiella tjänster är undantagen från mervärdesskatteplikt är problematiken med att 

fastställa ett beskattningsunderlag och ett avdragsgillt belopp.82 En annan orsak till att 

finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatteplikt är att konkurrenssnedvridningar 

på marknaden kan ske om länder inför olika skatter på finansiella tjänster.83  

 

Mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster förblev undantagna i Sverige efter att flera 

utredningar framfört vilka problem som kan komma att uppstå vid beskattning av finansiella 

tjänster.84 Med anledning av den tekniska problematiken med att bestämma ett korrekt 

skattepliktigt belopp samt ett korrekt avdragsbelopp, valde Sverige också att undanta 

finansiella tjänster från mervärdesskatteplikten.85 Beskattningsunderlaget skall bestå av den 

sålda varans eller tjänstens ersättning.86 Ett stort problem med att påföra finansiella tjänster en 

särskild mervärdesskatt är att dessa tjänster i många fall inte har formen av en ersättning. Med 

ersättning menas den summa som säljaren erhållit för den sålda varan eller tjänster 

tillsammans med andra pålagor som är direkt kopplade till varans eller tjänsten.87 Köp och 

försäljning av finansiella tjänster kan även innebära byte av prestationer, vilket gör att det blir 

svårt att konstatera en tydlig ersättning för varan eller tjänsten.88 Ibland kan dessutom 

																																																								
79 Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
80 The impact assesment for the directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, p. 6-7. 
81 The impact assesment for the directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, 35-37. 
82 Case C 455/05, Velvet & Steel Immobilien, p. 24. 
83 The impact assesment for a directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, p. 20 och 47. 
84 SOU 1989:35 del I, Om reformerad mervärdesskatt m.m, s. 193 och Prop. 1989/90:111, Om reformerad mervärdesskatt 
m.m s. 104 och 193. 
85 SOU 1989:35 del I, Om reformerad mervärdesskatt m.m, s. 193 och Case C-455/05 Velvet & Steel Immobilien v 
Finanzamt Hamburg-Eimsbuttel, p. 24. 
86 Article 73, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax och 7 kap. 2-3 § Mervärdesskattelag 
(1994:200). 
87  Article 73, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax och 7 kap. 3§ p. c 
Mervärdesskattelag (1994:200).  
88 Nilsson, Moms för bank och finans, 2014, s. 28 och 37. 
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ersättningen ligga insvept i exempelvis ersättningen för ett nytt värdepapper.89 Det är även 

komplicerat att koppla varje enskild kund till varje specifik transaktion.90 På grund av dessa 

tekniska svårigheter är det problematiskt att använda samma mervärdesskatteberäkning för 

finansiella tjänster som för tjänster inom andra sektorer.91  

 

Det finns dessutom internationella aspekter som medfört att finansiella tjänster undantagits 

från mervärdesskatteplikt i Sverige. En viktig aspekt som behandlats är vilka konsekvenser 

som skulle uppkomma om en särskild mervärdesskatt på finansiella tjänster införs i Sveriges 

medan andra medlemsländer inte inför en liknande beskattning på finansiella tjänster.92 Det 

finns en stor risk till skatteflykt och att värdepappershandeln flyttar utanför Sveriges gränser 

om Sverige väljer att införa en särskild mervärdesskatt på finansiella tjänster. 93  Med 

anledning av dem tekniska och internationella problemen gällande beskattning av finansiella 

tjänster införde Sverige ett undantag för omsättning av bank- och finansieringstjänster samt 

för omsättning som utgör värdepappershandel.94  

 

2.4 Konsekvenser med att undanta finansiella tjänster från skatteplikt 
EU-kommissionen understryker att medlemsländerna bör införa en särskild skatt på 

finanssektorn i och med att finanssektorn idag gynnas av ett mervärdesskatteundantag till 

skillnad från övriga sektorer. EU-kommissionen betonar att mervärdesskatteundantaget 

medför till att finanssektorn idag är underbeskattad och att finanssektorn därför bör vara med 

och bidra till skatteintäkter.95 Precis som syftet med mervärdesskattedirektivet är att skapa en 

fungerande inre marknad,96 har EU-kommissionen uttalat att det är nödvändigt att införa en 

särskild finansiell transaktionsskatt för att åstadkomma en väl fungerande inre marknaden.97 

När Sveriges riksdag valde att undanta finansiella tjänster från mervärdeskattplikten upplyste 

riksdagen att ett mervärdesskatteundantag för finansiella tjänster kan komma att medföra en 

ökad risk för konkurrensvridning på marknaden. När inte samtliga sektorer beskattas och när 

																																																								
89 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn s. 185-186. 
90 Final report for the G-20, Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector, p. 64. 
91 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn s. 181. 
92 SOU 1989:35 del I, Om reformerad mervärdesskatt m.m, s. 192-193. 
93 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn s. 264-266. 
94 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn s. 181. 
95 Section 2.1, Communication from the Commission, Taxation of the Financial Sector, COM (2010) 549 final. 
96 Preamble, p. 4-5,  Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
97 Peamble, section, 1.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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olika sektorer beskattas med olika beskattningsmetoder kommer konkurrenssnedvridningar 

uppstå på marknaden.98  

 

2.5 En avslutande kommentar 
På grund av olika tekniska och internationella aspekter undantogs finansiella tjänster från 

mervärdesskatteplikten. Mervärdesskatteundantag har medfört till att finanssektorn idag anses 

gynnas jämfört med andra sektorer. 99  Idag diskuteras olika beskattningsmetoder för 

finanssektorn i och med att mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster medför flera 

konsekvenser.100 En beskattningsmetod som EU-kommissionen rekommenderar är att införa 

är en finansiell transaktionsskatt. Denna beskattningsmetod kommer att presenteras och 

utredas längre ner i uppsatsen.101 

	

	  

																																																								
98 Kommittédirektiv 2015:51, Skatt på finanssektorn, s. 2. 
99 Preamble, p. 4-5,  Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
100 SOU 2016:76, Betänkande av Utredningen om skatt på finanssektorn, och Communication from the Commission, 
Taxation of the financial sector, COM (2010) 549 final. 
101 Se avsnitt 3.3 i uppsatsen. 
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3. SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER 

3.1 En inledande kommentar 
EU-kommissionen har redan år 2010 anfört att en skatt på finansiella transaktioner borde 

införas i EU. Anledningen till att EU-kommissionen rekommenderat en skatt på finanssektorn 

är att mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster har medfört en underbeskattning av 

finanssektorn och en konkurrenssnedvridning på marknaden.102 EU-kommissionen har, med 

bakgrund av mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster, skapat ett direktivförslag 

gällande en finansiell transaktionsskatt. Sveriges erfarenheter gällande en omsättningsskatt på 

finansiella tjänster har medfört till att EU-kommissionen utvidgat tillämpningsområdet för 

den finansiella transaktionsskatten, genom en emissionsprincip. Det är viktigt att ha en 

förståelse om Sveriges erfarenhet av en omsättningsskatt för finansiella tjänster, för att kunna 

analysera vilka konsekvenser som den föreslagna finansiella transaktionsskatten skulle kunna 

ge upphov till för svenska finansiella institut. Nedan följer en redogörelse av den svenska 

omsättningsskatten som avskaffades i Sverige.103 Författaren kommer därefter att redogöra för 

EU-kommissionens direktivförslag gällande den finansiella transaktionsskatten.104 

 

3.2 Den svenska omsättningsskatten 

3.2.1 Syfte 
Sverige hade mellan åren 1984 och 1991 en omsättningsskatt för vissa värdepapper. Skatten 

avskaffades på grund av olika orsaker som författaren kommer att presenteras längre ner i 

uppsatsen.105 En anledning till införandet av den svenska omsättningsskatten för finansiella 

tjänster var den ökade aktieomsättningen i Sverige. Finanssektorn ansågs ha gynnats jämfört 

med andra sektorer på marknaden, eftersom att det inte fanns en särskild skatt för finansiella 

tjänster.106 Meningen med den svenska omsättningsskatten var således att finanssektorn skulle 

vara med och tillföra skatteintäkter till Sverige. 107  Undantag för den svenska 

omsättningsskatten utformades snävt för att undvika risken för att undantaget missbrukas.108 

																																																								
102 Communication from the Commission, Taxation of the financial sector, COM (2010) 549 final. 
103 Se avsnitt 3.2 i uppsatsen.  
104 Se avsnitt 3.3 i uppsatsen. 
105 Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. Se också avsnitt 3.2.3 i uppsatsen. 
106 Prop. 1983/84:48 om ändring i beskattning av realisationsvinster på börsaktier, m.m. s. 9. 
107 Prop. 1983/84:48 om ändring i beskattning av realisationsvinster på börsaktier, m.m. s. 10. 
108 Skatteutskottets betänkande, 1983/84:11, om beskattning av realisationsvinster på börsaktier m.m. s. 13-14. 
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3.2.2 Utformning 
Vid ingående av en finansiell transaktion var det både säljaren och köparen som betalade in 

en omsättningsskatt.109 Skatten betalades vid omsättning av bland annat aktier, konvertibla 

skuldebrev, köp- och säljoptioner och premieobligationer. Ingående av derivatkontrakt var 

dock inte en skattepliktig transaktion.110 Med begreppet omsättning avsågs köp och byte av 

dessa finansiella transaktioner.111 De skattskyldiga subjekten var svenska värdepappersinstitut 

som slöt avtal eller medverkade till avtal gällande omsättning av de skattepliktiga 

värdepappren. Utländska finansiella institut omfattades dock inte av omsättningsskatten vid 

köp och försäljning samt byte av utländska värdepapper.112 Fysiska personer som hade sin 

hemvist i Sverige, och som handlade skattepliktiga värdepapper över femhundratusen kronor 

under ett halvår, omfattades också av omsättningsskatten.113 Skattskyldigheten uppstod vid en 

finansiell transaktions avslut. Om det inte fanns en fastställd ersättning för en viss transaktion, 

inträffade skattskyldigheten istället när ersättningsbeloppet var möjligt att fastställa.114 Vid 

aktietransaktioner uppgick skattesatsen till 0,5 procent av aktietransaktionens ersättning. Vid 

en optionstransaktion uppgick dock skattesatsen till 1 procent av optionstransaktionens 

ersättning.115 I början när omsättningsskatten infördes i Sverige var skattesatsen 1 procent på 

ersättningen för aktietransaktioner, medan skattesatsen istället var 2 procent vid 

optionstransaktioner. På grund av skatteflykt och att den svenska aktiehandeln minskade 

betydligt halverades skattesatserna.116  

3.2.3 Erfarenheter av den svenska omsättningsskatten 
Den svenska utformningen av omsättningsskatten ledde till att finansiella institut och den 

svenska handeln flyttades till länder utanför Sverige.117 En orsak till detta var att endast 

svenska finansiella institut, som hade sin hemvist i Sverige, var skattskyldiga subjekt medan 

utländska institut var undantagna från plikten att erlägga omsättningsskatt.118 Skattens snäva 

utformning resulterade till att handeln i Sverige flyttades till London. 119  Den svenska 

omsättningsskattens skattesatser medförde dessutom ökade transaktionskostnader, vilket 

																																																								
109 4§ st. 2 Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
110 1§ Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
111 2§ Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
112 5§ st. 1, Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.  
113 5§ st. 2, Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
114 12§ Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
115 8§ Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.  
116 Prop 1989/90:111, om skatt på omsättning av vissa värdepapper, s. 80-82 och 181. 
117 Prop. 1991/92:34 om skatt på omsättning av vissa värdepapper, s. 3-4. 
118 5§ st. 1, Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 
119 Prop. 1991/92:34 om skatt på omsättning av vissa värdepapper, s. 3-4. 
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resulterade i att marknaden för aktier minskade betydligt.120 De stora aktörerna berördes inte 

lika mycket som mindre aktörer, eftersom att dessa aktörer lättare kunde erhålla 

internationellt kapital. 121  En annan viktig orsak till att omsättningsskatten inte var 

framgångsrik i Sverige var den bristfälliga neutraliteten. Vissa finansiella instrument, som 

derivatkontrakt, omfattades inte av omsättningsskatten, vilket medförde möjligheter för 

investerare att välja substituerade finansiella instrument för att undvika beskattning.122 

Transaktionskostnaderna tillsammans med möjligheterna för skatteflykt medförde slutligen 

till att den svenska omsättningsskatten avskaffades i Sverige.123  

 

3.3 En finansiell transaktionsskatt på EU-nivå 

3.3.1 Det fördjupade samarbetet 
År 2011 skapade EU-kommissionen sitt första direktivförslag om en harmonisering av 

lagstiftning gällande en finansiell transaktionsskatt. Meningen var att detta direktivförslag 

skulle gälla för samtliga medlemsländer.124 Artikel 113 FEU ger EU-kommissionen rätten att 

presentera förslag om harmonisering av finansiella transaktionsskatter. Harmoniseringen skall 

syfta till att åstadkomma en fungerande inre marknad. Europarlamentet, Europiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska unionens regionkommitté, var samtliga 

positiva till EU-kommissionens direktivförslag gällande ett införande av en finansiell 

transaktionsskatt.125 Vid skattefrågor krävs dock konsensus från samtliga medlemsländer för 

att EU skall kunna harmonisera skattebestämmelser.126 Ett flertal medlemsländer, inklusive 

Sverige, var dock kritiska mot direktivförslaget.127 Längre ner i uppsatsen kommer författaren 

redogöra närmare för invändningarna mot direktivförslaget.128 EU-kommissionen lyckades 

inte nå målet att införa en finansiell transaktionsskatt för samtliga medlemsländer, vilket i sin 

tur resulterade i att tio medlemsländer valde att ingå ett fördjupat samarbete gällande en 

finansiell transaktionsskatt. 129  EU-kommissionen har med anledning av det fördjupade 

samarbetet utformat ett nytt direktivförslag om den finansiella transaktionsskatten. 130 

																																																								
120 SOU 1990:46, Betänkande av utredningen om beskattning av den finansiella sektorn, s. 265-266. 
121 Prop. 1991/92:3 om skatt på omsättning av vissa värdepapper s. 3. 
122 Prop. 1991/92:34 om skatt på omsättning av vissa värdepapper s. 4. 
123 Prop. 1991/92:34 om skatt på omsättning av vissa värdepapper s. 4-5. 
124 Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
125 Euorpean Parliament legislative resolution (2012) 0217, the European Economic and Social Committee opinion ECO/321 
– Cese 818/2012 och Committee of Regions opinion CDR 331/2011. 
126 Article 113, Treaty on the Functioning of the European Union. 
127 Impact assessment–Proposal for a Council on a common system of finacial transaction, SEC (2011) 1102 final p. 18-19. 
128 Se avsnitt 4.2 och 4.3 i uppsatsen. 
129 Council Decision on authorising enhanced cooparation in the area of financial transaction tax, 2013/52/EU. 
130 Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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Medlemsländer kan tillsammans välja att ingå ett fördjupat samarbete gällande frågor som EU 

inte har exklusiv befogenhet över. Det fördjupade samarbetet måste bidra till att EU:s mål 

uppfylls.131 Nedan följer en redogörelse om syftet och utformningen av den finansiella 

transaktionsskatten inom det fördjupade samarbetet.   

3.3.2 Syfte 
Det finns tre grundläggande syften med EU-kommissionens direktivförslag om en finansiell 

transaktionsskatt. Det första syftet med direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt är 

att EU-kommissionen bedömt att det är nödvändigt med en harmonisering av bestämmelser 

gällande beskattning av finansiella transaktioner. En harmonisering av skattebestämmelser 

bedöms vara viktigt för att den inre marknaden skall fungera, samt för att 

konkurrenssnedvridning inte skall förekomma på marknaden.132 En harmonisering gällande 

bestämmelser om beskattning av finansiella transaktioner skulle dessutom, enligt EU-

kommissionen, motverka möjligheter för skatteflykt och hindra att 

dubbelbeskattningssituationer uppkommer på marknaden. Det andra syftet med 

direktivförslaget är att EU-kommissionen menar att den finansiella sektorn kommer att 

stabiliseras om en finansiell transaktionsskatt införs i EU.133 Enligt EU-kommissionen har 

finanssektorn medfört till att finanskrisen utlöstes år 2008. Det var dock inte de finansiella 

instituten, utan medborgare runt om i EU, som fick ta bördan att betala för kostnaderna som 

finanskrisen förorsakat. Syftet är följaktligen att de finansiella instituten skall bidra till 

skatteintäkter, för att täcka kostnader som uppstått under finanskrisen samt för att motverka 

att finanskriser inträffar igen. Det tredje syftet med direktivförslaget är att finanssektorn 

bedöms vara underbeskattad, på grund av dagens mervärdesskatteundantag för finansiella 

tjänster.134 

3.3.3 Utformning  
EU-kommissionens direktivförslag om att införa en finansiell transaktionsskatt har ett 

vidsträckt tillämpningsområde och täcker alla transaktioner med finansiella instrument.135Med 

en finansiell transaktion menas köp och försäljning av ett finansiellt instrument, överföringar 

av rättigheten att förfoga över ett finansiellt instrument inom en koncern och ingående av ett 

derivatkontrakt. I begreppet finansiell transaktionsskatt omfattas dessutom utväxling av 

finansiella instrument samt en repa/omvänd repa eller avtal om utlåning/inlåning av ett 

																																																								
131 Article 20, Treaty on European Union. 
132 Preamble section 1.2, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
133 Preamble section 1.2, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
134 Preamble section 1.2, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
135 Article 3, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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särskilt värdepapper. 136  Direktivförslagets tillämpningsområde avser köp och byte av 

finansiella instrument.137 Om en finansiell transaktion väsentlig ändras skall ändringen utgöra 

en ny transaktion som skall beskattas särskilt.138 Begreppet finansiellt instrument omfattar 

strukturerade produkter som omsättningsbara värdepapper,139 samt andra instrument som 

derivatinstrument och penningsmarknadsinstrument. 140  Tillämpningsområdet för den 

finansiella transaktionsskatten är kapitalmarknader, penningmarknader, andelar eller aktier i 

företag samt derivatavtal.141 Primärmarknadstransaktioner är dock uteslutna från skatteplikt. 

En transaktion på primärmarknaden betyder att köp eller försäljning av ett visst finansiellt 

instrument sker direkt från den som utfärdat instrumentet.142 Undantaget introducerades i 

direktivförslaget för att hindra att hushållen påverkas av den finansiella transaktionsskatten.143  

 

Direktivförslagets tillämpningsområde gäller alla finansiella institut som uppträder som en 

part för egen räkning, i eget namn för någon annans räkning eller för räkning av en särskild 

klient.144 Begreppet finansiellt institut är också brett definierat och omfattar bland annat 

värdepappersinstitut, kreditinstitut, organiserade marknader och fondföretag. Andra bolag, där 

nettoomsättningen uppgår till mer än femtio procent av den finansiella transaktionen, klassas 

också som ett finansiellt institut.145  

 

Minst ett finansiellt institut, som är part i den finansiella transaktionen, måste vara etablerad i 

ett deltagande medlemsland för att skatten skall utgå på transaktionen.146 Om en myndighet är 

auktoriserad, har sitt säte eller har en stadigvarande adress i ett deltagande landet, kommer det 

finansiella institut bedömas vara etablerat i det deltagande medlemslandet. Filialer i ett 

deltagande medlemslandland, som utför olika finansiella transaktioner, kommer också 

bedömas vara etablerat i det deltagande landet.147 Ett finansiellt institut kommer även anses 

vara etablerat i ett deltagande medlemsland, om det finansiella institutet ingår en finansiell 

																																																								
136 Article 2.2 (a-e,) Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
137 Article 2 (d), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
138 Article 2.1(12), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
139 Article 2.1 (7), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
140 Annex I, Section C, Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments.  
141 Article 3.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
142 SOU 2006:50, En ny lag om värdepappersmarknaden, s. 105-108. 
143 Article 3.4 (a) och Preamble p. 8, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
144 Article 3.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
145 Article 2.8, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
146 Article 3, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
147 Article 4 (a-e), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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transaktion med ett annat finansiellt institut som är etablerat i ett deltagande land.148 Till sist 

stadgas en emissionsprincip i direktivförslaget, vilket innebär att ett finansiellt institut, som är 

part i en transaktion där det finansiellt instrument har emitterats i ett deltagande medlemsland, 

också kommer att bedömas vara etablerat i ett deltagande land.149 Emissionsprincipen innebär 

att transaktioner kommer att beskattas oberoende av vart transaktionen har handlas och 

oberoende av om parterna i transaktionen är etablerade i ett deltagande medlemsland eller 

inte. Det betyder således att även om ingen av transaktionens parter har sin hemvist i ett land 

som ingått i samarbetet, kommer en finansiell transaktionsskatt ändå utgå på transaktionen.150 

Om ett finansiellt institut däremot lyckas bevisa att det inte föreligger en förbindelse mellan 

en transaktions ekonomiska innebörd och det deltagande medlemslandet, skall det finansiella 

institutet inte bedömas vara etablerat i det deltagande landet. 151  De deltagande 

medlemsländerna får dessutom inte införa andra nationella skatter på finansiella transaktioner 

än den finansiella transaktionsskatten.152 Det föreligger dessutom en skyldighet för deltagande 

medlemsländer att bestämma om olika åtgärder, för att motverka möjligheter till skatteflykt 

och skattebedrägeri.153 

 

Den finansiella transaktionsskatten skall betalas in till en behörig skattemyndighet när den 

finansiella transaktionen har skett. 154  Enligt direktivförslaget får inte skattesatserna för 

transaktionsskatten understiga 0,1 procent vid transaktioner som inte är derivatavtal. När det 

däremot handlar om finansiella transaktioner, som är derivatavtal, är den lägsta skattesatsen 

0,01 procent.155 Direktivförslaget är ett minimidirektiv, vilket innebär att de deltagande 

medlemsländerna kan välja att införa högre skattesatser än de som stadgas i förslaget.156  

 

Ersättningen vid omsättning av den finansiella tjänsten utgör beskattningsunderlaget för det 

finansiella instrumentet.157 Det finns dock särskilda regler i de fall ersättningen för en tjänst är 

lägre än marknadspriset eller i de fall det inte finns en tydlig ersättning för tjänsten. I dessa 

fall kommer beskattningsunderlaget vara marknadspriset för tjänsten, som skall fastslås 

																																																								
148 Article 4 (f), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
149 Article 4 (g), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
150 Impact assessment–Proposal for a Council on a common system of finacial transaction tax, SEC (2011) 1102 final.  
151 Article 3.3, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
152 Article 15, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
153 Article 12, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
154 Article 5.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
155 Article 9.2, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
156 Preamble section 3.2, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
157 Article 6, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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genom marknadsmässiga villkor.158 Marknadspriset skall i dessa fall bestå av den ersättning 

som egentligen skulle ha erlagts för transaktionen med det specifika finansiella 

instrumentet.159 Den finansiella transaktionsskatten skall betalas, för varje enskild finansiell 

transaktion, till behörig skattemyndighet i det deltagande medlemslandet där det finansiella 

institutet är etablerat. Det är endast skattemyndigheterna i de tio medlemsländerna, som ingått 

i det fördjupade samarbetet, som kommer kunna utkräva skatteintäkterna från den finansiella 

transaktionsskatten.160 Om skatten inte betalas in i tid kommer parterna bli solidariskt 

betalningsansvariga för att transaktionsskatten betalas in till behörig skattemyndighet.161 s 

 

3.4 En avslutande kommentar 
Erfarenheten av den svenska omsättningsskatten har legat till grund för EU-kommissionens 

utformning av direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt. På grund av den svenska 

omsättningsskattens utformning uppstod möjligheter för skatteflykt. EU-kommissionen har 

med anledning av dessa erfarenheter valt att introducera en emissionsprincip, i 

direktivförslaget för en finansiell transaktionsskatt, för att motverka incitament för skatteflykt. 

Emissionsprincipen kommer medföra en extraterritoriell beskattningseffekt, vilket innebär att 

finansiella institut i icke deltagande länder kommer att påverkas direkt av skatten. I 

nästkommande kapitel, följer en utredning kring vilka skatterättsliga konsekvenser 

emissionsprincipen kan ge upphov till för svenska finansiella institut.  

	  

																																																								
158 Article 6.2 (a), Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
159 Article 6.3, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
160 Article 10.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
161 Article 10.3, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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4. EMISSIONSPRINCIPEN OCH DESS EXTRATERRITORIELLA EFFEKT  

4.1 En inledande kommentar 
Införandet av emissionsprincipen i EU-kommissionens direktivförslag gällande en finansiell 

transaktionsskatt kommer att ge upphov till en extraterritoriell beskattningseffekt. Svenska 

finansiella institut kan komma att bli skattskyldiga för finansiella transaktioner, trots att 

Sverige motsatt sig EU-kommissionens direktivförslag om ett införande av en skatt på 

finansiella transaktioner. 162 Det fördjupade samarbetet gällande den finansiella 

transaktionsskatten får inte medföra negativa konsekvenser för länder som inte valt att ingå i 

det fördjupade samarbetet,163 eller inskränka dessa länders rättigheter och befogenheter.164 

Sveriges riksdag har kritiserat EU-kommissionens direktivförslag med bakgrund av att 

förslaget idag är utformat på ett sådant sätt att skatten kommer att medföra negativa 

konsekvenser för länder som valt att ställa sig utanför samarbetet. 165  Den finansiella 

transaktionsskattens extraterritoriella beskattningseffekt bedöms, enligt Sveriges riksdag, 

strida mot EU-rätten och dess principer, huvudsakligen subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen.166 Rådet har också bedömt att utformningen av direktivförslaget 

kommer att medföra negativa konsekvenser för de icke deltagande länderna och dessutom 

inskränka deras rättigheter och befogenheter.167 Det framgår dock varken av Sveriges riksdag 

eller av Rådets yttranden gällande den finansiella transaktionsskatten, vilka artiklar av 

direktivförslaget som kommer att medföra negativa konsekvenser för icke deltagande länder 

och således även strida mot principerna. Författaren finner även att det i EU-kommissionens 

konsekvensanalys av direktivförslaget finns en avsaknad huruvida icke deltagande länder 

kommer att påverkas av den finansiella transaktionsskatten. I konsekvensanalysen framgår det 

endast att, i och med emissionsprincipen, kommer finansiella institut i icke deltagande länder 

att påverkas, dock framgår det inte på vilket sätt direktivförslaget kommer påverka de icke 

deltagande länderna. 168  Beslutet om ett fördjupat samarbete inträddes dessutom innan 

medlemsländerna fick tillgång till konsekvensanalysen.169 Författaren kommer därför, i detta 

kapitel, främst att utreda vilka artiklar i direktivförslaget som kommer att medföra 

																																																								
162 Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28 final p. 18-19. 
163 Article 326, Treaty on the Functioning of the European Union. 
164 Article 327, Treaty on the Functioning of the European Union.  
165 Notice to members, 42/2013, Reasoned opinion by the Swedish Parliament.  
166 Skatteutskottets utlåtande, 2012/13:SkU33, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete 
på området för skatt på finansiella transaktioner. 
167 The council of the European Union, EU Council Legal Services Opinion, 2013 p. 6-7.  
168 Impact assessment–Proposal on a common system of finacial transaction tax, SEC (2011)1102 final, p.18-19. 
169 Impact assessment – Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28 final and Council 
Decision of authorising enhanced cooparation in the area of financial transaction tax, 2013/52/EU. 
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skatterättsliga konsekvenser för svenska finansiella institut mot bakgrund av den 

extraterritoriella beskattningseffekten som direktivförslaget medför.  

 

4.2 Emissionsprincipen 
Den ursprungliga utformningen av EU-kommissionens direktivförslag gällande en finansiell 

transaktionsskatt omfattade endast beskattning av finansiella transaktioner som inträffade i 

åtminstone ett land som ingår i det fördjupade samarbetet.170 Denna bestämmelse finns 

fortfarande kvar i artikel 4.1 (f) i direktivförslaget. En finansiell transaktion blir 

beskattningsbar när en av parterna har sitt säte i ett deltagande medlemsland. Det ursprungliga 

direktivförslaget grundades således på en hemvistprincip.171 Den svenska omsättningsskatten 

avskaffades på grund av att det, för den skattskyldige, fanns möjligheter till skatteflykt.172 

Sveriges omsättningsskatt på finansiella tjänster hade en liknande utformning som EU-

kommissionens ursprungliga direktivförslag, det vill säga en transaktion blev beskattningsbar 

om en av parterna i transaktionen hade sitt säte i landet där skatten var implementerad. På 

grund av Sveriges erfarenheter, av denna typ av utformning på en finansiell skatt, valde EU-

kommissionen att i det senaste direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt, 

komplettera hemvistprincipen med en emissionsprincip. Det nuvarande direktivförslaget 

grundar sig således både på en hemvistprincipen och på emissionsprincip. 173  För att 

tydliggöra innebörden av emissionsprincipen, vilken ligger till grund för den utvidgade 

extraterritoriella beskattningseffekten, kommer nedan ett utdrag av den aktuella artikeln att 

presenteras.  

																																																								
170 Article 3, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
171 Article 3, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
172 Prop. 1991/92:34 om skatt på omsättning av vissa värdepapper, s. 3-4. Se även avsnitt 3.2.3 i uppsatsen.  
173 Impact assessment–Proposal for a Council on a common system of finacial transaction tax, SEC (2011)1102 final p.18-19.  

Article 4.1 (g)  

“For the purposes of this Directive, a financial institution shall be deemed to be established 

in the territory of a participating Member State where any of the following conditions is 

fulfilled: it is party, acting either for its own account or for the account of another person, or 

is acting in the name of a party to the transaction, to a financial transaction in a structured 

product or one of the financial instruments referred to in Section C of Annex I of Directive 

2004/39/EC issued within the territory of that Member State […]” - (Artikel 4.1(g) i 

direktivförslaget, COM (2013) 71 final).  
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Sverige valde att inte ingå i det fördjupade samarbetet gällande ett införande av en finansiell 

transaktionsskatt. Sverige motsatte sig dock inte det fördjupade samarbetet, men anmärkte att 

samarbetet inte fick påverka medlemsländerna som inte valt att inte ingå i samarbetet.174 

Utformningen av emissionsprincipen i artikel 4.1 (g) i direktivförslaget, kommer dock leda 

till att även finansiella institut i icke deltagande länder kan komma att bli skattskyldiga för 

finansiella transaktioner.175 Emissionsprincipen kommer att medföra att svenska finansiella 

institut kommer att bli skattskyldiga, trots att Sverige valt att inte införa den finansiella 

transaktionsskatten, om det finansiella instrumentet är emitterat i ett land som ingår i det 

fördjupade samarbetet. Nedan följer några hypotetiska exempel på när den finansiella 

transaktionsskatten kan komma att utgå på en transaktion enligt hemvistprincipen respektive 

emissionsprincipen, detta för att på ett tydligt sätt illustrera skillnaden mellan principerna. 

Artiklarna från direktivförslaget har författaren tolkat mot bakgrund av EU-kommissionens 

syfte med direktivförslaget. Det är dock viktigt att understryka att dessa exempel är 

hypotetiska och att det inte med säkerhet kan fastställas att utfallet kommer bli sådan som 

nedan presenteras om direktivförslaget införs. Innan en genomgång av de hypotetiska 

exemplen avseende principerna är det viktigt att påminna läsaren om att de deltagande 

länderna i det fördjupade samarbetet är Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, 

Spanien, Slovenien, Slovakien, Tyskland och Österrike.176 

 

Ett exempel på när hemvistprincipen aktualiseras kan se ut som följande. Om en bank i 

Sverige säljer en aktie, som är emitterad i Danmark, till en bank i Frankrike kommer båda 

parterna att beskattas enligt hemvistprincipen. Den svenska banken kommer att bedömas vara 

etablerad i Frankrike, eftersom den svenska banken ingår en transaktion med ett deltagande 

medlemsland. Enligt hemvistprincipen i artikel 4.1 (f) i direktivförslaget kommer således 

både den svenska och den franska banken behöva betala en finansiell transaktionsskatt. I 

artikel 10 i direktivförslaget framgår det till vilken skattemyndighet parterna skall betala in 

skatten, samt att parterna är solidariskt betalningsansvariga. Enligt artikel 10.1 i 

direktivförslaget kommer båda parterna betala skatten till den franska skattemyndigheten i 

och med att Frankrike är med i det fördjupade samarbetet. Det väsentliga i detta exempel är 

																																																								
174 Ekofinrådets möte om finansiell transaktionsskatt, 2013. 
175 Impact assessment–Proposal for a Council on a common system of finacial transaction tax, SEC (2011)1102 final p. 18-19 
176 Council Decision of authorising enhanced cooparation in the area of financial transaction tax, 2013/52/EU. 
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huruvida någon av parterna i transaktionen har sitt säte i ett deltagande medlemsland, inte var 

det finansiella instrumentet är emitterat, detta eftersom att aktien är emitterad i ett icke 

deltagande land.  

 

Ett exempel när emissionsprincipen aktualiseras kan se ut som följande. Om en bank i Finland 

säljer en aktie, som är emitterad i Tyskland, till en svensk bank kommer både banken i 

Finland och banken i Sverige bedömas vara etablerade i Tyskland, i enlighet med artikel 4.1 

(g) i direktivförslaget. Enligt artikel 10.1 i direktivförslaget skall skatten betalas in till den 

tyska skattemyndigheten, i och med att Tyskland är med i det fördjupade samarbetet. I detta 

exempel är ingen av parterna som ingår den finansiella transaktionen med i det fördjupade 

samarbetet, däremot kommer både den finska banken och den svenska banken vara 

skattskyldiga i Tyskland, i och med att aktien är emitterad i Tyskland. Det väsentliga i detta 

exempel är vart det finansiella instrumentet är emitterat, och således inte huruvida någon av 

parterna som genomför transaktionen har sitt säte i ett deltagande medlemsland.  

 

Ett exempel på när både hemvistprincipen och emissionsprincipen aktualiseras kan se ut som 

följande. Ett svenskt finansiellt institut köper 100 stycken aktier i ett bilföretag på NASDAQ. 

Det visar sig att 50 procent av aktierna säljs av en bank i Spanien och resterande 50 procent, 

vilka är emitterade av en bank Italien, säljs av en bank i Polen. De 50 aktier som är köpta från 

den spanska banken kommer att medföra en skatteplikt för både den svenska köparen och den 

spanska säljaren, i enlighet med artikel 4.1 (f) i direktivförslaget. Skatten skall sedan betalas 

in, från båda parterna, till den spanska skattemyndigheten enligt artikel 10.1 i 

direktivförslaget, detta eftersom att Spanien är med i det fördjupade samarbetet. Gällande 

resterande 50 aktier, som köpts från den polska banken, kommer transaktionen också 

beskattas i enlighet med artikel 4.1 (g) i direktivförslaget, trots att ingen av parterna har sitt 

säte i ett deltagande medlemsland. Anledningen till att båda parterna, som inte ingår i det 

fördjupade samarbetet, ändock blir skattepliktiga är att de köpta aktierna från den polska 

banken är emitterade i Italien. I detta exempel är det väsentliga såväl vilka parter som är med i 

transaktionen och dess hemvist, samt vart det finansiella instrumentet är emitterat.  

 

Exemplen ovan belyser olika scenarier när den finansiella transaktionsskatten kan komma att 

påverka svenska finansiell institut. Exemplen ovan leder till slutsatsen att risken att beskatta 

finansiella transaktioner i Sverige kommer att öka väsentligt om emissionsprincipen finns 

med när direktivförslaget införs. Nedan, i kapitel 4.3 och 4.4, följer en analys gällande de 
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skatterättsliga konsekvenserna, som emissionsprincipen och dess extraterritoriella effekt, 

kommer att ge upphov till för svenska finansiella institut om direktivförslaget införs. 

 

4.3 Subsidiaritetsprincipen och den svenska skattesuveräniteten 

4.3.1 Bakgrund 
Med bakgrund av emissionsprincipen kan det konstateras att det finns en risk att svenska 

finansiella institut kan komma att bli skattskyldiga för finansiella transaktioner, trots att 

Sverige motsatt sig direktivförslaget. 177  På grund av direktivförslagets utformning har 

Storbritannien väckt talan i EU-domstolen. Storbritannien konstaterade att emissionsprincipen 

kommer att medföra negativa konsekvenser för länder som valt att ställa sig utanför det 

fördjupade samarbetet. EU-domstolen valde att inte svara på frågan huruvida direktivförslaget 

är förenlig med EU-rätten, det vill säga huruvida direktivförslaget medför negativa 

konsekvenser för de icke deltagande länderna, eftersom att direktivförslaget ännu inte har 

införts.178 På grund av den bristfälliga subsidiaritetsprövningen av Sveriges riksdag, EU-

kommissionens konsekvensanalys samt det faktum att EU-domstolen inte tagit ställning till 

frågan, är det av vikt att diskutera de olika oklarheterna i direktivförslaget. Det är viktigt att 

diskutera otydligheterna i förslaget för att kunna bedöma huruvida direktivförslaget strider 

mot subsidiaritetsprincipen och huruvida förslaget kommer att medföra skatterättsliga 

konsekvenser för svenska finansiella institut samt vilka dessa konsekvenser i sådana fall 

skulle kunna vara.  

4.3.2 Solidariskt betalningsansvar  
Om direktivförslaget med dagens utformning införs inom det fördjupade samarbetet kommer 

Sveriges skattesuveränitet inskränkas. Sveriges riksdag har understrukit att en inskränkning 

av skattesuveräniteten också kommer att leda till att direktivförslaget strider mot 

subsidiaritetsprincipen.179 Subsidiaritetsprincipen betyder att olika beslut skall fattas så nära 

medlemslandets medborgare som möjligt. 180  EU:s institut skall inte besluta om 

lagstiftningsförslag om medlemsländerna på egen hand kan åstadkomma EU:s mål.181 Nedan 

följer den artikel i direktivförslaget som kan komma att inskränka den svenska 

självständigheten att utforma en egen beskattningsrätt.  
																																																								
177 Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28 final p. 18-19. 
178 Case C-209/13, United Kingdom of Britain and Northern Ireland v Council of the European Union. För mer information 
om rättsfallet se avsnitt 4.3.1.1 och 4.4.1.6 i uppsatsen.  
179 Skatteutskottets utlåtande, 2012/13:SkU33, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete 
på området för skatt på finansiella transaktioner. 
180 Article 5.3, Treaty on European Union, and Case C-547/14, Phillip Morris, p. 218.  
181 Article 5, Treaty on European Union. 
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Det framgår av artikel 10 i direktivförslaget gällande en finansiell transaktionsskatt att skatten 

skall betalas in till skattemyndigheten i det deltagande landet och att parterna i transaktionen 

skall vara solidariskt betalningsansvariga för att skatten betalas in till skattemyndigheten. Det 

framgår även av direktivförslaget att en del av skatteintäkterna skall tillfalla EU:s budget.182  

Alla länder skall ha befogenhet att avgöra vilken lagstiftning som är lämpligast för det 

enskilda landet.183 I och med emissionsprincipen och dess extraterritoriella beskattningseffekt 

innebär det att artikel 10 i direktivförslaget kommer att ge upphov till konsekvenser för länder 

som inte ingår i samarbetet. Det är viktigt att framhålla att en särskild bestämmelse som 

medför en extraterritoriell effekt inte automatiskt innebär att bestämmelsen kommer att 

bedömas vara rättsligt otillåten.184 I och med att det idag inte finns en global bestämmelse 

som hanterar distinktionen mellan nationella och extraterritoriella intäkter, föreligger det idag 

skatterättsliga bestämmelser som kan förorsaka extraterritoriella effekter. 185  I och med 

globaliseringen handlar länder idag på olika sätt som kan ge upphov till extraterritoriella 

effekter.186 Det finns en risk för att skattebestämmelser som medför extraterritoriella effekter 

kan förorsaka tvister mellan länder i och med att dessa effekter kan inskränka länders 

suveränitet. 187  Det fördjupade samarbetet får inte införa åtgärder som kan komma att 

inskränka icke deltagande länders rättigheter och befogenheter. 188   EU-domstolen har 

fastslagit att medlemsländer skall ha rätten att införa en särskild skatt på finansiella tjänster.189 

																																																								
182 Preamble section 4, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
183 Nyman-Metcalf, Mårsäter, Savestik & Åkermark, En bok i folkrätt, 2009, s. 118-120. 
184 Born, Lange, The Extraterritorial Application of National Laws, 1987, p. 29-30. 
185 Meessen, Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice, 1996, p. 19-21.  
186  Nyman-Metcalf, Mårsäter, Savestik & Åkermark, En bok i folkrätt, 2009, s. 20. 
187 Born & Lange, The Extraterritorial Application of National Laws, 1987, p. 30. 
188 Cases C-274 and  Case 295/11, Spain and Italy v Council, p. 82. 
189 Case C-381/97, Belgocodex SA V Belgiska staten,  p. 17. 

Article 10.3 

“Where the tax due has not been paid within the time limit set out in Article 11(5), 

each party to a transaction, including persons other than financial institutions shall be 

jointly and severally liable for the payment of the tax due by a financial institution on 

account of that transaction.” - (Artikel 10.3 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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Skattesuveränitet, det vill säga rätten att utforma egna skattebestämmelser i landet, är en 

rättighet som EU:s institutioner skall beakta.190  

 

Storbritannien väckte talan i EU-domstolen om att en upphävning av det fördjupade 

samarbetet gällande den finansiella transaktionsskatten bör ske, eftersom att 

emissionsprincipen i artikel 4 (g) i direktivförslaget inskränker de icke deltagande ländernas 

rättigheter och befogenheter. Den föreslagna skatten leder till att icke deltagande länders 

suveränitet inskränks. Storbritannien konstaterade således att direktivförslaget är oförenligt 

med EU-rätten.191 I och med att den finansiella transaktionsskatten inte ännu har införts valde 

EU-domstolen att inte döma i det aktuella fallet.192 EU-domstolen har däremot tidigare 

konstaterat att ett fördjupat samarbete endast får binda länderna som valt att ingå i det 

fördjupade samarbetet och att samarbetet inte får påverka icke deltagande länder.193  

 

Sveriges riksdag har understrukit att länders skattessuveränitet ska skyddas och att det ingår i 

varje medlemslands befogenhet att avgöra skattesystemet för det egna landet. Sveriges 

riksdag har även understrukit att medlemsländerna bäst kan bedöma hur beskattningen bör 

vara utformad i det enskilda landet, och inte EU, detta eftersom att de nationella 

skattesystemen är kopplade till det enskilda landets ekonomiska och politiska system. Vilka 

åtgärder ett medlemsland skall företa gentemot andra länder samt hur fördelningen av 

skatteintäkterna skall se ut är ett åtagande som är bäst lämpad för det enskilda landet att 

avgöra.194 Även EU-domstolen har hänvisat till att medlemsländernas skattesuveränitet är 

viktigt att skydda. 195  I och med utformningen av direktivförslaget kommer ländernas 

skattesuveränitet att inskränkas, eftersom att medlemsländernas rättighet att avgöra vilken 

skatt som skall införas samt hur fördelningen av skatteintäkterna skall ske kommer att 

försvinna.196  

 

På grund av emissionsprincipen i direktivförslaget kommer svenska finansiella institut bli 

solidariskt betalningsansvariga för den finansiella transaktionsskatten trots att Sverige inte 

																																																								
190 Geyer, Security versus Justice?: Police and Judicial Cooperation in the European Union, 2016, page 91-92.  
191 Case C-209/13, United Kingdom of  Britain and Northern Ireland v Council of the European Union, p. 18-20. 
192 Case C-209/13, United Kingdom of  Britain and Northern Ireland v Council of the European Union, p. 30-31. 
193 Cases C-274 and 295/11, Spain and Italy v Council, p. 14 
194 Notice to members, 42/2013, Reasoned opinion by the Swedish Parliament. 
195 Case C-336/96, Robert Gilly v Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, p. 31 and 48. Se även Case C-296/95, The 
Queen v Commissioners of Customs and Excise.  
196  Faktapromemoria, 2011/12:FPM20, Direktiv om gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner, s.7 
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deltar i samarbetet. Nedan följer en diskussion kring huruvida artikel 10.3 i direktivförslaget, 

det vill säga bestämmelsen om ett solidariskt betalningsansvar, strider mot 

subsidiaritetsprincipen i och med att icke deltagande länders skattesuveränitet kommer att 

inskränkas. I och med att icke deltagande länders finansiella institut kommer att bli skyldiga 

att betala in skatt vid ingående av en finansiell transaktion, om ena parten har sin hemvist i ett 

deltagande land eller om det finansiella instrumentet är emitterat i ett deltagande land, 

kommer skattesuveräniteten i de icke deltagande länderna inskränkas. EU:s institutioner kan 

däremot i vissa fall inskränka i medlemsländernas befogenheter om subsidiaritetsprincipen 

och dess förutsättningar är uppfyllda. Sveriges riksdag är förpliktad att utreda huruvida ett 

utkast till ett lagstiftningsförslag från EU kommer att strida mot subsidiaritetsprincipen.197  

 

Med subsidiaritetsprincipen menas att EU enbart har befogenhet att företa handlingar om det 

klart framgår att medlemsländerna själva inte kan åstadkomma EU:s mål. Det är viktigt att 

beakta subsidiaritetsprincipen för att skydda medlemsländernas befogenhet att så långt som 

möjligt besluta i olika rättsfrågor för det särskilda landet.198 Det krävs att tre förutsättningar är 

uppfyllda för att EU:s institutioner skall ha befogenhet att besluta i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen. För det första skall inte EU ha en exklusiv befogenhet i det aktuella 

området. Enligt artikel 3 FEU ingår inte införande av harmoniserade skattebestämmelser i 

EU:s exklusiva befogenheter. Harmonisering av bestämmelser gällande skatt på finansiella 

transaktioner ingår således under EU:s delade befogenheter, i enlighet med artikel 4 FEU. 

Den andra förutsättningen är att åtgärden skall vara nödvändig och att målet inte på ett bättre 

sätt kan uppnås av medlemsländerna. Det skall inte finnas andra mindre ingripande åtgärder 

för att uppnå direktivförslagets syfte.199 Den tredje förutsättningen är att åtgärden kommer att 

verkställas med ett bättre resultat på EU-nivå jämfört med nationell nivå.200 Enligt Sveriges 

riksdag strider emissionsprincipen och dess extraterritoriella beskattningseffekt mot 

subsidiaritetsprincipen i och med att skattesuveräniteten i Sverige inskränks.201  

 

Även Advokatsamfundet samt Kammarrätten har understrukit att direktivförslaget kan strida 

mot subsidiaritetsprincipen eftersom att en del av skatteintäkterna från den finansiella 

																																																								
197 10 kap. 6 §, Riksdagsordningen (2014:801). 
198 Preamble p. 65, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. 
199 Article 5, Treaty on European Union. 
200 Article 5, Treaty on European Union. 
201 Skatteutskottets utlåtande, 2012/13:SkU33, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete 
på området för skatt på finansiella transaktioner. 
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transaktionsskatten kommer att tillfalla EU:s budget. 202  Författaren menar också att 

direktivförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom att EU-kommissionen på EU-

nivå vill införa en finansiell transaktionsskatt där skatteintäkterna delvis går till de deltagande 

länderna och delvis till EU. De icke deltagande länderna som betalar in skatt kommer inte få 

erhålla skatteintäkter från den finansiella transaktionsskatten. I artikel 311 FEU framgår det 

även att EU:s budget skall bekostas av egna medel och att medlemsländerna inom EU inte 

kan påverka hur fördelningen av dessa medel ska ske. Artikel 10.1 i direktivförslaget innebär 

att direktivförslagets utformning strider mot subsidiaritetsprincipen i och med att 

skatteintäkterna delvis tillfaller EU:s budget. Detta innebär att icke deltagande medlemsländer 

och tredjeländer kommer att bidra till både de deltagande medlemsländernas skatteintäkter 

men också till EU-intäkter. Trots att en del av skatteintäkterna tillfaller EU kommer ändock 

inte Sverige direkt att gynnas av medlem i och med att Sverige inte får vara med och besluta 

om hur dessa medel skall fördelas. Skatteintäkterna från den finansiella transaktionsskatten 

bör enligt författaren inte användas som EU-medel eftersom inte alla medlemsländer deltar i 

det fördjupade samarbetet.  

4.3.3 Harmoniseringssyftet 
På grund av att ett syfte med direktivförslaget är att den inre marknaden skall fungera bättre 

kan inte, enligt EU-kommissionen, medlemsländerna självständigt uppfylla syftet. Enligt EU-

kommissionen är således direktivförslaget förenligt med subsidiaritetsprincipen. 203  EU-

domstolen har fastställt att vid frågan huruvida en bestämmelse är förenlig med 

subsidiaritetsprincipen skall det utredas huruvida direktivförslagets syfte motiverar att EU:s 

institutioner vidtar åtgärder för medlemsländer trots att EU inte har exklusiv befogenhet.204 

Det fördjupade samarbetet kan enligt författaren bidra till en oenhetlig skattesituation inom 

EU. Samtliga medlemsländer kommer inte att delta i det fördjupade samarbetet, vilket medför 

en fragmentering på marknaden, vilket var det EU ville hindra med det ursprungliga 

direktivförslaget för en finansiell transaktionsskatt.205 Det första direktivförslaget från EU-

kommissionen om en finansiell transaktionsskatt som skulle gälla samtliga medlemsländer, 

för att medverka till en väl fungerande inre marknad, är motsatsen till det senaste 

direktivförslaget. EU-kommissionen har i det ursprungliga direktivförslaget konstaterat att det 

																																																								
202 R-2011/1538, Remissvar från Sveriges advokatsamfund, och Dnr 22-011 Remissvar från Kammarrätten i Sundsvall. 
203 Preamble section 3.2, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
204 Case C-58/08, Vodafone and Others and Case C-547/14, Philipp Morris, p. 218.  
205 Preamble section 2, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
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krävs en samstämmighet mellan alla medlemsländer för att ett införande en finansiell 

transaktionsskatt skall bedömas uppfylla direktivförslagets harmoniseringssyfte.206  

 

Det finns dessutom inga bevis från EU:s institutioner som styrker att medlemsländerna, på 

nationell nivå, inte skulle kunna uppfylla direktivförslagets syfte, på ett lämpligare sätt än 

genom ett fördjupat samarbete där förslaget endast införs i vissa särskilda medlemsländer. Det 

är viktigt enligt författaren att EU-kommissionen först analyserar skillnaden mellan en 

situation där ett direktivförslag om en finansiell transaktionsskatt endast gäller vissa 

medlemsländer och en situation där medlemsländerna, på nationell nivå, bestämmer över 

vilka skatter de finner är lämpligast att införa i det enskilda landet. Det finns således en risk 

att en skatt som implementeras för ett antal länder kan komma att försämra den inre 

marknaden, istället för att stärka den inre marknaden. Det framgår även av doktrin att det 

finns en risk att den inre marknaden förvärras om en särskild skatt införs i enbart ett visst 

antal länder, eftersom att skatten bidrar till hinder mellan länderna. 207  En finansiell 

transaktionsskatt kan enligt författaren liknas en tullavgift, som kan medföra ett hinder på 

marknaden och på så sätt begränsa den inre marknaden. 

 

Enligt artikel 63 FEUF framgår det också att alla restriktioner för kapitalrörelser på 

kapitalmarknaden som sker mellan medlemsländer skall vara otillåtet. En skatt som endast 

införs i ett visst antal medlemsländer kan enligt författaren riskera att begränsa 

kapitalmarknaden, i och med att de finansiella instituten utanför det fördjupade samarbetet 

kan välja att röra sig mot marknader där beskattningen inte kommer att utgå. Det finns en risk 

att harmoniseringssyftet med skatten inte kommer kunna uppnås på grund av att inte samtliga 

medlemsländer medverkar för samma mål, detta kommer endast ge upphov till en 

snedvridning av konkurrensen på marknaden.  

 

Det fördjupade samarbetet gällande en finansiell transaktionsskatt kommer att inskränka 

Sveriges skattesuveränitet och direktivförslaget kommer även strida mot 

subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen kan inte anses vara uppfylld eftersom att de 

icke deltagande länderna och dess invånare kommer att påverkas av skatten. De finansiella 

institut i icke deltagande länder kommer bli skyldiga att betala en skatt, där skatteintäkterna 

kommer att tillfalla de deltagande medlemsländerna budget samt EU:s budget. Det är 

																																																								
206 Preamble section 2.3, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
207 Koutrakos, Snell, Reasarch handbook on the law of the EU’s internal market, 2017, p. 372. 
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tveksamt om syftet med direktivförslaget ens kommer att kunna uppnås, eftersom att inte 

samtliga medlemsländer medverkar för ett gemensamt mål.  

 

4.4 Proportionalitetsprincipen och rättsosäkerheten för svenska finansinstitut  

4.4.1 Bakgrund 
Utöver att den finansiella transaktionsskatten kommer att påverka den svenska 

skattesuveräniteten har Sveriges riksdag dessutom kritiserat att förslaget brister i tydlighet och 

att detta kan medföra konsekvenser för svenska finansiella institut. Med anledning av att 

direktivförslaget och dess effekter inte är tydligt utformat skapas en rättsosäkerhet för svenska 

finansiella institut. Direktivförslagets strider således mot proportionalitetsprincipen, eftersom 

att förslaget går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla direktivförslagets syfte.208 I och 

med att Sveriges skattesuveränitet kommer att begränsas och de svenska finansiella instituten 

kommer att träffas av den finansiella transaktionsskatten är det viktigt att utreda vilka övriga 

skatterättsliga konsekvenser direktivförslaget kan komma att medföra för svenska finansiella 

institut.  

 

Rättssäkerhet i ett samhälle innebär att maktutövningen i samhället inte får bli för omfattande, 

och är således direkt sammankopplat med proportionalitetsprincipen.209 Ett samhälle bedöms 

vara rättssäkert när marknadens olika aktörer kan förutse myndigheters handlande. Det 

innebär således att marknadens aktörer skall kunna förutse effekterna av en viss 

bestämmelse.210 Rättssubjekt skall vara insatta om vilka rättsliga effekter en viss bestämmelse 

medför och vilka specifika skyldigheter en viss bestämmelse ger upphov till.211 En analys av 

vilka möjliga skatterättsliga konsekvenser den finansiella transaktionsskatten kommer ge 

upphov till, med bakgrund av artikel 4.1 (g) i direktivförslaget och dess extraterritoriella 

effekt, är nödvändigt för att skapa en rättssäkerhet i frågan för svenska finansiella institut. 

 

Proportionalitetsprincipen stadgar att en handling inte får vara mer omfattad än vad som 

bedöms vara nödvändigt för att åstadkomma syftet med bestämmelsen.212 För att bedöma om 

en åtgärd är oförenlig med proportionalitetsprincipen måste det undersökas huruvida 

ingripandet är lämplig och nödvändig för att uppfylla syftet med handlingen. Det skall inte 

																																																								
208 Notice to members, 42/2013, Reasoned opinion by the Swedish Parliament. 
209 Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?,1998, s. 763-764. 
210 Lundell, Strömberg, Allmän Förvaltningsrätt, 2014, s. 73-76. 
211 Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law, 1996 s. 142-143. 
212 Article 5.4, Treaty on European Union and Case C-286/94 Garage Molenheide p. 45-46. 
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heller finnas mindre omfattande åtgärder för att uppfylla det stadgade syftet.213 EU-domstolen 

har understrukit att för att bedöma huruvida proportionalitetsprincipen är uppfylld eller inte är 

det viktigt att göra en lämplighetsbedömning och en nödvändighetsbedömning av åtgärden. 

Lämplighetsbedömningen går ut på att en bedömning avseende om ingripandet är lämplig för 

att uppfylla syftet. Nödvändighetsbedömningen innebär däremot en bedömning huruvida det 

finns mindre inskränkande åtgärder som kan uppfylla det fastställda syftet.214 Den svenska 

riksdagen är skyldig att utreda huruvida förslag om en lagstiftning av EU strider mot 

proportionalitetsprincipen. 215  I bedömningen huruvida ett lagstiftningsförslag är 

proportionerligt har EU-domstolen betonat att rättssäkerhetsprincipen måste beaktas. En 

viktig aspekt av proportionalitetsprincipen är huruvida nationella institut kan förutse 

effekterna av ett lagstiftningsförslag.216 Sveriges riksdag har dock inte uttryckligen redogjort 

för vilka delar i direktivförslaget som har bedömts vara otydliga och som således strider mot 

proportionalitetsprincipen.217 Nedan följer en utredning av vissa oklarheter i direktivförslaget 

som enligt författaren kan komma att medföra till skatterättsliga konsekvenser för finansiella 

institut och även strida mot proportionalitetsprincipen.   

4.4.2  Väsentlig ändring  

 

I artikel 2.2 i direktivförslaget framgår det att varje väsentlig ändring i en finansiell 

transaktion skall medföra till en ny beskattningsbar transaktion. Advokatsamfundet har belyst 

att det är viktigt att precisera vad väsentlig ändring egentligen betyder.218 Med bakgrund av 

emissionsprincipen som kommer att bidra till en utvidgad extraterritoriell beskattningseffekt, 

anser författaren, att artikel 2.2 i direktivförslaget kan komma att bidra till en rättsosäkerhet 

för svenska finansiella institut. De svenska finansiella instituten kommer inte kunna förutse 

huruvida en ändring i en transaktion kommer att bedömas vara en enda transaktion eller om 

ändringen kommer att medföra en ny beskattningsbar transaktion. Kravet på en väsentlig 

																																																								
213 Case C/66/82, Formacais v Forma, p. 7-8.  
214 Case C- 446/03 Marks & Spencer, p. 51.  
215 10 kap. 6 §, Riksdagsordningen (2014:801). 
216 Case C-72/10, Costa och Cifone, p. 74.  
217 Notice to members, 42/2013, Reasoned opinion by the Swedish Parliament.  
218 Dnr R-2013/0257, Remissvar från Advokatsamfundet. 

Article 2.2  

“[…] Each material modification of an operation as referred to in points (a) to (e) of 

paragraph 1(2) shall be considered to be a new operation of the same type as the original 

operation […]” – (Artikel 2.2 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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ändring bestämmer alltså huruvida en viss åtgärd skall betraktas ses som en ny 

beskattningsbar transaktion. Det är viktigt att tydliggöra och exemplifiera vad som egentligen 

menas med en väsentlig ändring i en transaktion, detta är särskilt viktigt att tydliggöra för icke 

deltagande länder vars finansiella institut kommer att påverkas av den finansiella 

transaktionsskatten. Det är inte lämpligt att dessa finansiella institut inte skall kunna förutse 

när en ytterligare skatt kommer att utgå eller inte, speciellt med tanke på att instituten kommer 

att bli solidariskt betalningsansvarigas enligt 10.3 i direktivförslaget. Det är nödvändigt att ett 

förtydligande om när en väsentlig ändring skall anses existera för att de svenska finansiella 

instituten skall kunna förutse i tid om en ytterligare skatt kommer att utlösas vid 

genomförande av en finansiell transaktion.  

4.4.3 Koppling till ett deltagande medlemsland samt bevisbördan 

 

Artikel 4.3 i direktivförslaget stadgar att om ett finansiellt institut kan bevisa att det inte finns 

en koppling till det deltagande medlemslandet, kommer inte de finansiella instituten i icke 

deltagande länder bedömas vara etablerade i ett deltagande medlemsland. Om de finansiella 

instituten lyckas bevisa att det inte finns en koppling till det deltagande landet kommer inte 

transaktionen att beskattas. Skatteverket har understrukit att begreppen artikel 4.3 i 

direktivförslaget är otydliga.219 Artikel 4.3 i direktivförslaget är svårtolkad och riskerar, enligt 

författaren, att leda till en rättsosäkerhet för svenska finansiella institut. Denna artikel är 

viktig att förtydliga eftersom att emissionsprincipen i direktivförslaget kommer att påverka de 

finansiella instituten i och med den extraterritoriella beskattningseffekten. Begreppen 

ekonomisk substans och koppling till territoriet har inte preciserats i direktivförslaget, vilket 

innebär att det kommer vara svårt för svenska finansiella institut att förutse om en finansiell 

transaktionsskatt kommer att utgå vid ingående av en finansiell transaktion. Det finns en risk 

att de finansiella instituten inte kommer kunna avgöra huruvida det finns en koppling med 

ekonomisk substans med ett deltagande medlemsland. Det finns dessutom inte något i 

																																																								
219 Dnr 131.128880-13/112, Remissvar från Skatteverket. 

Article 4.3  

“Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a financial institution or a person which is not a 

financial institution shall not be deemed to be established within the meaning of those 

paragraphs, where the person liable for payment of FTT proves that there is no link between 

the economic substance of the transaction and the territory of any participating Member 

State.” - (Artikel 4.3 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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direktivförslaget eller i konsekvensanalysen till direktivförslaget som visar eller förklarar när 

en koppling till ett deltagande medlemsland skall bedömas föreligga, eller i vilka situationer 

en transaktion inte skall bedömas ha en koppling till det deltagande landet. I och med att 

begreppen i artikeln är vagt utformade uppfyller, enligt författaren, inte undantagets syfte 

någon särskild betydelse. Det är viktigt att klargöra syftet med artikel 4.3 i direktivförslaget, 

annars finns det en risk att artikeln kommer skapa en rättsosäkerhet för finansiella institut som 

i sin tur kan medföra olika rättstvister i EU-domstolen.  

 

Enligt artikel 4 framgår det också att de finansiella instituten som är skyldiga att betala den 

finansiella transaktionsskatten också är skyldiga att bevisa att en transaktion inte har en 

koppling till ett deltagande medlemsland. Det kommer vara svårt för dem svenska finansiella 

instituten att förstå vad som krävs för att påvisa att det inte föreligger en skatteplikt, speciellt 

med tanke på att begreppen ekonomisk substans och koppling till territoriet varken har 

klargjorts i direktivförslaget eller i EU-kommissionens konsekvensanalys. Enligt författarens 

mening är det lämpligare att bevisbördan gällande om en koppling föreligger till ett 

deltagande land och att således en skattskyldighet uppstår, skall ligga på myndigheten i det 

land som rent faktiskt kräver in skatten. Att det är det finansiella institutet i som ska betala in 

skatt som skall bevisa att det inte föreligger en skattskyldighet skapar en rättsosäkerhet som 

dessutom förstärks av bestämmelsen i artikel 10.4 i direktivförslaget. I artikel 10.4 i 

direktivförslaget framgår det att de deltagande medlemsländerna även kan göra personer, som 

inte varit delaktiga i en finansiell transaktion, skattskyldiga. Författaren menar därför att 

bevisbördan bör åligga den myndighet som driver in skatten. Det är betungande för icke 

finansiella institut i icke deltagande länder, som inte valt att införa den finansiella 

transaktionsskatten, att bevisa att det inte finns en koppling med det deltagande medlemsland. 

Speciellt med tanke på att de inte framgår vad en sådan koppling skulle kunna vara samt att 

även andra oberoende parter kan bli skattskyldiga.  

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Beskattningsunderlag 
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En anledning till att inte finansiella tjänster idag mervärdesbeskattas är svårigheten med att 

fastställa ett korrekt beskattningsunderlag.220 Bestämmelsen i artikel 6.2 i direktivförslaget 

fastställer att när det inte föreligger en tydlig ersättning för en finansiell transaktion, skall 

beskattningsunderlaget bestå av marknadsvärdet för den aktuella transaktionen. Skatteverket 

har understrukit att det finns problem med att fastslå ett korrekt marknadsvärde, speciellt för 

finansiella transaktioner som saknar en tydlig ersättning såsom vid överföringar inom en 

koncern. I dessa fall kan det vara svårt att finna likvärdiga situationer.221 Artikel 6 skapar, 

enligt författaren, en rättsosäkerhet för svenska finansiella institut i och med att 

emissionsprincipen kommer påverka icke deltagande länders finansiella institut genom en 

extraterritoriell beskattningseffekt. I och med att de svenska finansiella instituten inte kommer 

kunna bestämma beskattningsunderlaget på ett säkert sätt finns det risk att det kommer att 

uppkomma svårigheter med att bestämma ett korrekt belopp som skall utgöra 

beskattningsunderlaget i transaktionen. Det krävs en fördjupad analys avseende 

konsekvenserna med att fastställa ett beskattningsunderlag för finansiella transaktioner 

eftersom det inte är jämförbart med beräkningen av beskattningsunderlaget för varor och 

tjänster i andra sektorer. 

 

En erfarenhet av den svenska omsättningsskatten var att fastställandet av 

beskattningsunderlaget var problematiskt och att beskattningen för finansiella tjänster ledde 

till en konkurrenssnedvridning på marknaden.222 Den tekniska problematiken med att beskatta 

finansiella tjänster kommer vara svåra att undfly vid beskattning av finansiella tjänster.223 

Med tanke på de svårigheter som föreligger med att fastslå ett korrekt beskattningsunderlag 

av finansiella tjänster, eftersom dessa tjänster inte ofta medför en tydlig ersättning, som 

																																																								
220 Impact assesment-proposal for a directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, p. 6-7 and 35-37. 
221 Dnr 131 721642-11/112, Skatteverkets remissvar 
222 Nilsson, Moms för bank och finans, 2014, s. 28 och 37. 
223 Impact assesment- proposal for a direktive 2006/112/EC on the common system of value added tax, p. 37. 

Article 6.2 

[…] Notwithstanding paragraph 1, in the cases referred to in that paragraph the taxable 

amount shall be the market price determined at the time the FTT becomes chargeable: 

 (a)    where the consideration is lower than the market price; […] “ 

- (Artikel 6 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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tydligt kan kopplas ihop till ett särskilt skatterättsligt subjekt,224 blir rättsosäkerheten om ett 

införande av direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt betydande. Det är enligt 

författaren inte proportionerligt att svårigheten med att beskatta finansiella transaktioner skall 

utgöra skäl för att skatt skall tas ut på transaktioner som sker mellan medlemsländer, trots att 

vissa medlemsländer valt att inte införa den finansiella transaktionsskatten. Det är inte heller 

lämpligt att använda ett skattesystem där det inte tydligt kan förutses vilket beloppet 

beskattningsunderlaget kommer att vara.  

4.4.5 Minimiskattesatser 

	
Direktivförslaget är ett minimidirektiv, vilket betyder att de deltagande medlemsländerna får 

välja att införa högre skattesatser än de skattesatser som är föreskrivna i direktivförslaget. I 

artikel 9 i direktivförslaget framgår det att den lägsta skattesatsen för transaktioner som inte är 

derivatavtal är 0,1 procent medan när det handlar om finansiella transaktioner i form av 

derivatavtal är den lägsta skattesatsen 0,01 procent. På grund av emissionsprincipen och dess 

extraterritoriella beskattningseffekt kommer en situation där en svensk order matchas med en 

order där det finansiella instrumentet är emitterat i ett deltagande medlemsland, innebära att 

det svenska finansiella institutet ska betala in den finansiella transaktionsskatten. 

Utformningen i artikel 9.1 innebär, enligt författaren, en rättsosäkerhet i och med att de 

finansiella instituten i vissa fall inte kommer att kunna förutse vilken skattesats som kommer 

att utgå på transaktionen. Om direktivförslaget införs är det därför lämpligare att fastställa 

bestämda skattesatser eftersom att de svenska finansiella instituten då i alla fall kommer 

kunna förutse vilken skattesats som måste betalas in till skattemyndigheten.  

 

																																																								
224 Se avsnitt 2.3 i uppsatsen. 

Article 9.1 

‘’[…] The rates shall be fixed by each participating Member State as a percentage of the 

taxable 

amount […] Those rates shall not be lower than: 

(a) 0.1% in respect of the financial transactions referred to in Article 6; 

(b) 0.01% in respect of financial transactions referred to in Article 7 […]’’ 

- (Artikel 9.1 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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Den svenska erfarenheten av en omsättningsskatt visar att skattesatserna är en viktig faktor 

för att en finansiell skatt skall bli framgångsrik. Den svenska omsättningsskatten hade en hög 

skattesats som senare halverades för att minska risken för skatteflykt. Att halvera 

skattesatserna hjälpte dock inte mot skatteflykt, utan värdepappershandeln förflyttades ändå 

utanför Sverige.225 Det framkommer inte av direktivförslaget eller konsekvensanalysen till 

direktivförslaget hur EU-kommissionen fastslagit skattesatserna i förslaget. Det är således 

viktigt att EU-kommissionen noga motiverar valet av skattesatserna, för att kunna göra det 

möjligt att undersöka om den finansiella transaktionsskatten kommer att medföra incitament 

till skatteflykt och att värdepappershandeln flyttar ut från Sverige till andra länder. Att veta 

hur EU-kommissionen kommit fram till skattesatserna som har fastställts och varför just dessa 

skattesatser har valts, kommer öppna upp för möjligheter för att analysera vilka möjliga 

konsekvenser skatten egentligen kommer att ge upphov till för finansiella institut inom EU. 

 

Minimiskattesatserna skulle även kunna riskera att försämra den inre marknaden eftersom att 

länder kommer kunna beskatta samma sort av transaktion, exempelvis en aktietransaktion, 

med skilda skattesatser beroende på vilket deltagande medlemsland som är motpart i den 

finansiella transaktionen eller vart det finansiella instrumentet är emitterat. Olika skattesatser i 

de deltagande medlemsländerna kan dessutom leda till incitament för skattearbitrage, det vill 

säga att investerare rör sig mot länder där skattesatsen för en viss transaktion är lägst. Att 

direktivförslaget innehåller minimiskattesatser kan motarbeta direktivförslagets 

harmoniseringssyfte, vilket innebär att förslaget kan komma att strida mot artikel 113 FEUF. I 

artikel 113 FEUF framgår det att harmonisering av bestämmelser gällande omsättningsskatter 

är motiverat om harmoniseringen bedöms vara nödvändig för att åstadkomma en fungerande 

inre marknad inom EU. Det är inte nödvändigt att låta medlemsländer i EU införa högre 

skattesatser, som dessutom kommer att betunga icke deltagande länders finansiella institut 

särskilt. I syfte att undvika en konkurrenssnedvridning på grund av den finansiella 

transaktionsskatten bör skattesatserna vara enhetliga för alla deltagande medlemsländer som 

tillämpar direktivförslaget.  

																																																								
225 Prop. 1989/90:111 om skatt på omsättning av vissa värdepapper, s. 80-82 och 181. Se även avsnitt 3.2.3 i uppsatsen.  
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4.4.5 Solidariskt betalningsansvar 

	
Mot bakgrund av emissionsprincipen som bidrar till en extraterritoriell beskattningseffekt 

kommer artikel 10.3 i direktivförslaget medföra att ett finansiellt institut i ett icke deltagande 

land kommer att bli skattskyldig gentemot motpartens skattemyndighet. Det finansiella 

institutet i det icke deltagande landet blir således solidariskt betalningsansvarig för att 

motparten betalar sin del av skatten. Om ett svensk finansiellt institut får en aktietransaktion 

matchad med ett annat finansiellt institut i ett icke deltagande land, men det finansiella 

instrumentet är emitterat i ett deltagande land, finns det en risk att den svenska aktören 

kommer bli solidariskt betalningsskyldig för hela transaktionsskatten. Om exempelvis ett 

institut i Polen inte kan betala sin del av skatten i en transaktion får det svenska institutet 

betala hela skatten. Idag kan dessutom finansiella transaktioner ske med anonyma parter,226 

vilket skapar svårigheter för de finansiella instituten att förutse huruvida mottagaren är från 

ett deltagande medlemsland eller huruvida det finansiella instrumentet är emitterat i ett 

deltagande medlemsland.  

 

De deltagande medlemsländerna kommer dessutom kunna använda sig av EU-rätten för att 

kräva in den finansiella transaktionsskatten från de icke deltagande medlemsländerna. I artikel 

1 och 10 i direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser 

skatter, avgifter och andra åtgärder, framgår det att medlemsländerna, när de kräver in 

skatter från ett annat medlemsland, skall ge varandra ömsesidigt bistånd. Direktivet hjälper 

länderna som ingår i det fördjupade samarbetet att kräva in skatt från de medlemsländer som 

står utanför samarbetet. Däremot omfattas inte tredje länder av dessa direktiv, vilket innebär 

att det blir svårare för de deltagande länderna att kräva in skatt från länder utanför EU. 

Utformningen av artikel 10.3 i direktivförslaget medför en direkt nackdel som inte kan 

bedömas vara lämplig, för medlemsländer i EU som valt att ställa sig utanför samarbetet. 

Utformningen av förslaget kan riskera att leda till konkurrenssnedvridningar på marknaden i 
																																																								
226 Camp, Trust and Risk in Internet Commerce, 2001, s. 102.  

Article 10.3 

“Where the tax due has not been paid within the time limit set out in Article 11(5), 

each party to a transaction, including persons other than financial institutions shall be 

jointly and severally liable for the payment of the tax due by a financial institution on 

account of that transaction.” - (Artikel 10.3 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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och med att länder som valt att ställa sig utanför samarbetet inte behandlas lika. För att 

förtydliga när detta direktiv om administrativt samarbete kan bli tillämpligt görs relationen 

tydligare med ett hypotetiskt exempel som följer nedan: 

 

Om en aktietransaktion sker mellan en bank i Australien och en bank i Sverige, där aktien är 

emitterad i Tyskland, kommer både bankerna i Australien och Sverige bedömas vara 

etablerade i Tyskland, i enlighet med emissionsprincipen i artikel 4.1 (g) i direktivförslaget. I 

denna situation skulle således en finansiell transaktionsskatt utgå på den transaktionen.  

Tysklands skattemyndigheter kommer, med bakgrund av artikel 10.1 i direktivförslaget som 

fastställer ett solidariskt betalningsansvar, kunna använda sig av direktiv 2010/24/EU om 

ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra 

åtgärder, gentemot Sverige. Tysklands skattemyndighet har då rätten att begära att den 

svenska banken betalar in skatten, inte enbart för den svenska delen av skatten utan även för 

skatten som den australienska banken egentligen skall betala in.  

 

Det finns dessutom en princip som kallas för bästa utförande principen,227 vilken innebär att 

de finansiella instituten skall vara förpliktade att genomföra kundorder på de förutsättningar 

som är mest gynnsamma för den specifika kunden.228 Osäkerheten för de svenska finansiella 

instituten huruvida en finansiell transaktionsskatt skall betalas eller inte vid ingående av en 

finansiell transaktion kan komma att förhindra att bästa utgörande principen följs. 

Direktivförslagets utformning kan skapa en rättsosäkerhet eftersom att det svenska finansiella 

institutet inte kommer kunna förutse om någon skattskyldighet kommer att uppkomma eller 

inte, samt huruvida det svenska finansiella institutet kommer att bli betalningsansvarig för 

hela transaktionsskatten om inte den andra parten betalar sin del av skatten.  

 

Sverige måste enligt artikel 10.3 överföra skatten till skattemyndigheten i de deltagande 

medlemsländerna, vilket innebär att Sverige kommer vara med och medverka till att 

skatteintäkterna växer i andra länder och i EU. Det innebär också att det finns en fördel för ett 

deltagande land att ingå en finansiell transaktion med ett land som inte ingår i samarbetet, 

eftersom skatten då kommer att tillfalla det deltagande landet. Av artikel 10.4 framgår det 

också att de deltagande medlemsländerna kan välja andra personer som istället skall bli 

solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att även andra svenska företag och personer än 

																																																								
227 Även känd som best execution-principle. 
228 Preamble p.33 and Article 21, Directive 2004/39/EC on markets on financial instruments.   
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parten i den finansiella transaktionen kan komma att bli skattskyldig för skatten till ett 

deltagande medlemsland. Artikelns utformning skapar således en rättsosäkerhet för de 

svenska instituten som kan komma att bli solidariskt betalningsansvariga, trots att Sverige inte 

har valt att införa den finansiella transaktionsskatten. Det är enligt författaren inte lämpligt att 

ett finansiellt institut i ett icke deltagande land skall bli solidariskt betalningsansvarigt samt 

att ansvaret kan komma att hamna hos andra svenska oberoende aktörer om det deltagande 

landet kräver det.  

 

Det är också viktigt att nämna att det framgår av motiveringen av direktivförslaget att de är 

vinstdrivande finansiella instituten som skall vara med och bidra till skatteintäkter. 229 

Hushållen skall, enligt direktivförslaget, inte påverkas av den finansiella 

transaktionsskatten.230 Det finns däremot en risk att det inte kommer vara de vinstdrivande 

finansiella instituten som kommer att belastas av skatten, utan att bördan istället kommer att 

hamna på slutkonsumenterna. 231  Investerare och konsumenter i icke deltagande länder 

kommer att påverkas av skatten genom bland annat lägre vinst på de finansiella tillgångarna 

eller genom höjda priser för de finansiella tjänsterna.232 Det är flera svenska aktörer som 

bland annat Riksgälden och Finansinspektionen som uttryckt en oro över att det är investerare 

och hushåll som kommer att påverkas om direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt 

införs inom det fördjupade samarbetet. 233  Syftet med direktivförslaget, att det är de 

vinstdrivande finansiella instituten som skall belastas av skatten, kommer således inte spegla 

verkligheten. Det finns en risk att svenska investerare avtar att investera lika mycket som 

tidigare eftersom att transaktionskostnaderna att ingå i en finansiell transaktion kan bli allt för 

höga. Det är därför enligt författaren inte lämpligt att EU reglerar i ett område som kommer 

att påverka investerare och hushåll i de icke deltagande länderna.  

 

 

																																																								
229 Preamble, Section 3.2, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
230 Preamble p.8 and section 3.3.4, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
231 Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) p.20-21. 
232 Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) p. 60. 
233 Fi 2011/4339, Riksgäldens remissvar, och Fi dnr 11-11 11 12, Finansinspektionen remissvar. 
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4.4.6 Administration 

 

I artikeln 11 i direktivförslaget framgår det att finansiella institut som ingår i en 

beskattningsbar transaktion skall ha ansvar för registrering, bokföring, rapportering samt 

andra åtaganden för att säkerställa att skatten betalas in till skattemyndigheten i det 

deltagande medlemslandet. I och med emissionsprincipen och dess extraterritoriella 

beskattningseffekt innebär det att de deltagande länderna, i enlighet med artikel 11 i 

direktivförslaget, har rätten att begära upplysningar och information från skattemyndigheter i 

de icke deltagande länderna. Skatteverket har understrukit att det kommer vara administrativt 

ansträngande för skattemyndigheterna i de icke deltagande medlemsländerna, eftersom att de 

deltagande medlemsländerna kommer ha rätten att begära olika slags upplysningar från 

skattemyndigheterna. Skatteverket menar att särskilda utredningar, som ett deltagande 

medlemsland kan vilja få information om, kan komma att bli både dyra och omfattande. Ett 

sådant exempel är bedömningen huruvida ett företag skall bedömas vara ett finansiellt institut 

enligt femtio procent regeln i artikel 1.8 (j) i direktivförslaget. 234  I artikel 1.8 (j) i 

direktivförslaget framgår det att ett företag skall bedömas vara ett finansiellt institut om den 

finansiella transaktionens genomsnittliga årsvärde når mer än femtio procent av den 

genomsnittliga nettoårsomsättning. Även Advokatsamfundet har understrukit att de 

administrativa kostnaderna för olika utredningar, som de deltagande medlemsländerna kan be 

om, kommer att bli omfattande för de icke deltagande länders institut vilket i sin tur strider 

mot proportionalitetsprincipen.235 Författaren vill även uppmärksamma att det föreskrivs i 

artikel 11 i direktivförslaget att andra åtaganden kan uppkomma för länder som valt att ställa 

sig utanför samarbetet. Det framgår dock ingenstans i direktivförslaget eller i EU-

kommissionens konsekvensanalys vilka dessa andra åtaganden skulle kunna vara. Denna 

artikel skapar således en rättsosäkerhet, eftersom att de icke deltagande ländernas finansiella 

institut inte kommer kunna förutse vilka åtaganden de kan bli skyldiga att utföra. Det 

framkommer inte heller av direktivförslaget att den administrativa bördan som uppstår för de 
																																																								
234 Dnr 131 128880/13-112, Skatteverkets remissvar. 
235 Dnr 131 128880/13-112, Skatteverkets, remissvar, och R-2013/0257, Advokatsamfundet, remissvar. 

Article 11.1 

‘’The participating Member States shall lay down registration, accounting, reporting 

obligations and other obligations intended to ensure that FTT due is effectively paid to the 

tax authorities[…]’’ - (Artikel 11.1 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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icke deltagande länderna i och med införandet av den finansiella transaktionsskatten skall 

begränsas till ett det lägsta möjliga. De deltagande medlemsländerna bör, enligt författaren, ta 

ansvar för att garantera att de finansiella instituten i de icke deltagande medlemsländerna 

ersätts för de kostnader som uppkommer i samband med direktivförslaget om en finansiell 

transaktionsskatt.  

 

Sveriges Riksbank framhåller även att det föreligger svårigheter med att granska och 

identifiera vissa beskattningsbara finansiella transaktioner, vilket kan komma att bli 

ansträngande för finansiella institut i icke deltagande länder.236 Emissionsprincipen kommer 

medföra att artikel 11 i direktivförslaget kommer leda till betungande skyldigheter för 

finansiella institut och skattemyndigheter i icke deltagande länder. Det finns en risk att även 

länder som valt att stå utanför samarbetet måste implementera olika förändringar i de 

nationella skattesystemen för att registrering, bokföring och rapportering av den finansiella 

transaktionsskatten skall fungera väl. Dessa åtgärder tillsammans med skyldigheten att göra 

en beräkning av den finansiella transaktionsskatten för varje transaktion, kommer vara särskilt 

administrativt betungande för mindre finansiella institut. I och med att de finansiella instituten 

i icke deltagande länder kommer att ansvara för att skatten betalas in till behörig 

skattemyndighet finns det en stor risk att systemförändringar hos dessa institut måste ske. Det 

kan bli nödvändigt att ändra skattesystemet för att bland annat hitta den korrekta säljaren och 

köparen, samt för att kunna se vart det finansiella instrumentet är emitterat. Artikel 11 i 

direktivförslaget kan även riskera till att icke deltagande ländernas lagstiftning måste 

modifieras för att de nationella bestämmelserna skall bli förenliga med direktivförslaget om 

en finansiell transaktionsskatt. En ny transaktionsskatt kommer förmodligen kräva ett särskilt 

system för skattens tillämpning i Sverige, vilket inte kan bedömas vara proportionerligt. 

Dessa åtgärder kan riskera att svenska finansiella institut blir förpliktade att vidta åtgärder 

som bedöms vara för omfattande och långtgående. Eftersom Sverige ställde sig utanför 

samarbetet är det inte proportionerligt att icke deltagande länder skall behöva genomgå dessa 

sådana ansträngningar och reformer.  

 

Med bakgrund av artikel 11 i direktivförslaget kommer således den finansiella 

transaktionsskatten att medföra administrativa kostnader för länder som valt att ställa sig 

utanför samarbetet. Enligt artikel 1 och 5 i direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i 

																																																								
236 Dnr: 2011-693-STA, Sveriges riksbank remissvar.  
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fråga om beskattning, är medlemsländerna förpliktade att genomföra administrativt samarbete 

i frågor som rör beskattning. Direktivet hjälper de deltagande länderna med att begära 

information från de medlemsländer som står utanför samarbetet. Däremot omfattas inte tredje 

länder av direktivet, vilket innebär att det blir svårare för de deltagande länderna att begära 

information från länder utanför EU. I direktivet stadgas inte heller att länder som inte ingår i 

ett fördjupat samarbete skall ha någon rätt att kräva tillbaka ersättning för det administrativa 

arbetet som är sammankopplat med att icke deltagande länder måste tillämpa 

direktivförslaget. För att förtydliga när detta direktiv om administrativt samarbete kan bli 

tillämpligt görs relationen tydligare med ett hypotetiskt exempel som följer nedan: 

 

Om en aktietransaktion sker mellan en bank i USA och en bank i Sverige, där aktien är 

emitterad i Tyskland, kommer både bankerna i USA och Sverige bedömas vara etablerade i 

Tyskland, i enlighet med emissionsprincipen som stadgas i artikel 4.1 (g) i direktivförslaget. I 

denna situation skulle således en finansiell transaktionsskatt utgå på den transaktionen.  

Tysklands skattemyndigheter kommer, med bakgrund av artikel 11 i direktivförslaget, kunna 

använda sig av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, 

gentemot Sverige. Tysklands skattemyndighet och aktörer har då rätten att begära att den 

svenska skattemyndigheten skall genomföra administrativt samarbete som är kopplat till den 

finansiella transaktionsskatten med hjälp av EU-rätten.  

 

Det framgår även i artikel 332 FEUF, att kostnaderna som uppstår i samband med ett 

fördjupat samarbete endast skall påverka länderna som ingår i samarbetet. Direktivförslagets 

utformning riskerar dock att strida mot artikel 332 FEU i och med att finansiella institut i icke 

deltagande länder kommer få ökade administrativa kostnader på grund av skatten. 

Storbritannien har valt att väcka talan i EU-domstolen mot bakgrund av att det fördjupade 

samarbetet kommer att medföra kostnader för icke deltagande länder och att detta således 

strider mot artikel 332 FEUF. 237  EU-domstolen behandlade inte frågan eftersom att 

direktivförslaget om en finansiella transaktionsskattenskatt ännu inte har införs.238 De små 

och medelstora bolagen kommer riskera att inte kunna bära kostnader och andra åtagande som 

direktivförslaget medför, vilket således kan komma att leda till en konkurrenssnedvridning på 

marknaden. Det är inte lämpligt att finansiella institut i icke deltagande länder skall stå för 

kostnader som uppstår av en skatt som Sverige valt att motsätta sig. Det är enligt författaren 

																																																								
237 C-209/13, United Kingdom of  Britain and Northern Ireland v Council of the European Union, p. 22. 
238 C-209/13, United Kingdom of  Britain and Northern Ireland v Council of the European Union, p. 38. 
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inte nödvändigt att införa ett direktivförslag som skapar en extraterritoriell beskattningseffekt 

och som kommer leda till administrativa tunga åtgärder och kostnader för länder som inte 

omfattas av samarbetet.  

4.4.8 Skatteflykt 

 

Skatteflykt innebär att ett skattskyldigt subjekt handlar på ett särskilt sätt enbart för att undfly 

beskattningsskyldigheten.239 Enligt EU-kommissionen har emissionsprincipen som införts i 

direktivförslaget minskat risken för skatteflykt.240 Skatteflyktsproblematiken är dock enligt 

författaren inte helt vunnen i och med att det är flera länder som står utanför samarbetet. Det 

framkommer även av EU-kommissionens direktivförslag att finansiella transaktioner är 

extremt rörliga, vilket signalerar att värdepappershandeln lätt kan förflyttas till andra länder 

där beskattning inte kommer att ske. En stor del av värdepappershandeln riskerar även att 

flyttas utanför EU. 241 Sveriges Riksbank har understrukit att erfarenheten av en finansiell 

skatt visar på risker för skatteflykt eftersom att de finansiella institutionerna alltid kommer 

försöka undfly beskattning. 242 Det finns således fortfarande, trots införandet av 

emissionsprincipen i förslaget, en risk för skatteflykt och att värdepappershandeln flyttas till 

andra delar av världen för att de finansiella instituten vill undvika skatten. 

Internationaliseringen tillsammans med en utvecklad teknologi gör det förmodligen ännu 

lättare att idag flytta finansiella transaktioner än som var möjligt förr.  Så länge verksamheter 

och värdepappershandeln kan flyttas till andra länder för att undfly beskattning kommer en 

finansiell transaktionsskatt medföra problem. 

 

I och med emissionsprincipen och dess extraterritoriella effekt har Sverige valt att inte ingå i 

det fördjupade samarbetet, vilket innebär att risken är liten att finansiella institut kommer att 

flytta från Sverige till andra ställen för att undvika skatten. Många finansiella institut i andra 

medlemsländer kan däremot välja att flytta till Sverige nu i och med att Sverige för tillfället 

																																																								
239 Andersson, Sandström, Svensson, Skatteplanering – handbok för seriös skatteplanering för privatpersoner och företag, 
2005, s. 10-11. 
240 Preamble section. 1.2, Proposal for a directive on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final. 
241 Preamble section 1.1, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
242 Dnr: 2011-693-STA Sveriges riksbank remissvar. 

Article 12 

“The participating Member States shall adopt measures to prevent tax fraud and evasion.”  

- (Artikel 12 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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inte har någon särskild skatt på finansiella tjänster. Det diskuteras dock idag huruvida Sverige 

skall införa en finansiell skatt. 243  Svenska finansiella institut som är etablerade i ett 

deltagande medlemsland kommer att beskattas oavsett motparten i transaktionen vilket kan 

riskera att de finansiella instituten kommer att flytta från dessa länder för att undvika att 

beskatta de finansiella transaktionerna. Det finns en risk att den finansiella transaktionsskatten 

kommer att påverka svenska finansiella instituts handlingsval eftersom att dessa inte kommer 

att vilja ingå transaktioner med ett finansiellt institut i ett deltagande medlemsland, eller där 

instrumentet är emitterat i ett deltagande medlemsland. Det kan leda till att finansiella institut 

kommer att handla på ett särskilt sätt för att undvika att bli beskattningsskyldiga. I och med 

att den finansiella transaktionsskatten inte är global finner författaren det svårt att en finansiell 

transaktionsskatt skulle kunna hindra att skatteflyktsituationer sker.  

 

I artikel 12 i direktivförslaget framgår det att de deltagande medlemsländerna skall införa 

åtgärder för att förhindra skattebedrägeri och att skatteflyktsituationer sker. De framgår även 

av motiveringen att dessa åtgärder måste vara likartade för alla medlemsländer, detta för att 

inte skapa fragmentisering i medlemsländernas olika skattesystem.244 Det innebär att det finns 

en risk att länder utanför det fördjupade samarbetet, men som ändock kan komma att bli 

skattskyldiga i och med emissionsprincipen i artikel 4.1 (g) i direktivförslaget, också kan 

komma att bli skyldiga att införa åtgärder mot skatteflykt och skattebedrägeri. Det finns 

således en oklarhet huruvida Sverige måste vidta dessa åtgärder i och med att 

emissionsprincipen utvidgar tillämpningsområdet till att även omfatta icke deltagande länder. 

För att undvika skattebedrägeri och skatteflykt måste enligt författaren samtliga länder som 

kan komma att att beröras av skatten gemensamt anstränga sig för att uppfylla syftet med 

direktivförslaget. Det är inte proportionerligt att Sverige som inte valt att införa den 

finansiella transaktionsskatten måste införa lagstiftningsreformer för att främja en skatt som 

Sverige inte kommer att gynnas av, speciellt med tanke på att det endast är de deltagande 

medlemsländerna samt EU som kommer dra nytta av skatteintäkterna. Oron om att skatten 

kommer att bidra till skatteflykt kan inte i sig utgöra skäl för ett direktivförslag som medför 

en extraterritoriell beskattningseffekt. Det är viktigt att EU-kommissionen tydliggör huruvida 

de icke deltagande länderna kommer att påverkas av artikel 12. 

																																																								
243Pressmeddelande, Regeringen arbetar vidare med bankskatt – går inte vidare med utredningsförslaget, 2017. 
244 Preamble section 3.3.4, Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 
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4.4.6 Förbud att införa annan skatt på finansiella transaktioner 

	
Artikel 15 i direktivförslaget stadgar att de deltagande medlemsländerna inte får införa en 

annan skatt på finansiella transaktioner än den finansiella transaktionsskatten. I och med 

utformningen i artikel 15 kommer de deltagande medlemsländerna vara skyddade från 

dubbelbeskattningssituationer. EU-kommissionen fastställde i det ursprungliga förslaget om 

en finansiell transaktionsskatt som vara avsedd att gälla samtliga medlemsländer, att det finns 

en stor risk att dubbelbeskattningssituationer kommer ske om det finns flera nationella 

skattesystem.245 Den Internationella valutafonden har också framhållit att erfarenheter kring 

en finansiell skatt visar att en sådan skatt kan medföra dubbelbeskattningssituationer.246  

 

Emissionsprincipen i artikel 4.1 (g) i direktivförslaget har dock medfört att det föreligger en 

risk för att dubbelbeskattningssituationer kan ske för icke deltagande länder.247 Länder utanför 

det fördjupade samarbetet såsom Sverige är således inte skyddade mot 

dubbelbeskattningssituationer. Ett exempel på när en dubbelbeskattningssituation genom 

emissionsprincipen skulle kunna uppstå är om ett finansiellt institut i Storbritannien, som inte 

ingår i det fördjupade samarbetet, genomför en aktietransaktion vars aktie är emitterad i 

exempelvis Frankrike, som är ett deltagande medlemsland. Storbritannien har idag en 

stämpelskatt på aktietransaktioner,248 vilket vid ett införande av direktivförslaget om en 

finansiell transaktionsskatt skulle leda till att det finansiella institutet i Storbritannien skulle 

komma att drabbas av en dubbelbeskattningssituation. Det finns dessutom inte något i 

direktivförslaget eller i konsekvensanalysen som behandlar frågan hur länderna skulle kunna 

begränsa eller motverka att dubbelbeskattningssituationer uppstår i icke deltagande länder.  

																																																								
245 Impact assessment–Proposal for on a common system of finacial transaction tax, SEC (2011) 1102 final p. 28. 
246 Financial sector Taxation, The IMF’s report to the G-20, 2010, p. 13.  
247Impact assessment–Proposal for a directive in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28 final p 10.  
248 Stamp duty and stamp duty reserve tax. Regulation (No.9) 2009, (SI 2009/1829).  

Article 15 

“The participating Member States shall not maintain or introduce taxes on financial 

transactions other than the FTT object of this Directive or value-added tax as provided for 

in Council Directive 2006/112/EC[40].”  

– (Artikel 15 i direktivförslaget, COM (2013) 71 final). 
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Det framgår av mervärdesskattedirektivet samt EU-domstolen att medlemsländer skall ha 

rätten att införa en särskild skatt på finansiella tjänster om så önskas.249 Sverige har idag 

ingen skatt på finansiella tjänster, vilket betyder att finansiella transaktioner i Sverige inte 

kommer att dubbelbeskattas om direktivförslaget införs. Den finansiella transaktionsskatten 

kommer däremot att inskränka den svenska skattesuveräniteten, vilket i sin tur kan leda till att 

Sverige i framtiden inte självständigt kommer att kunna välja vilken finansiell skatt som hade 

varit lämpligast att införa i Sverige utifrån den svenska ekonomiska och politiska systemet. 

Skulle Sverige vilja införa en liknande skatt som Storbritannien, det vill säga en stämpelskatt 

på exempelvis aktietransaktioner, kommer samma transaktion att medföra två olika finansiella 

skatter. Ett införande av direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt kan således 

påverka Sveriges handlingsval. Att en svensk kund som handlar ett värdepapper i ett svenskt 

finansiellt institut skulle kunna drabbas av en skatt som införts mellan vissa särskilda 

medlemsländer kommer att inskränka den svenska skattessuveräniteten. Det är inte 

proportionerligt, med tanke på att Sverige valt att ställa sig utanför samarbetet, att Sverige 

skall ska vara tvungen att rätta sig efter de deltagande ländernas val att införa en finansiell 

skatt.   

 

På grund av att finanssektorn har bedömts vara underbeskattad i och med 

mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster har Sverige undersökt möjligheterna att 

införa en finansiell skatt.250 Sverige har undersökt möjligheterna att införa en finansiell 

verksamhetsskatt som ett alternativ för att beskatta finanssektorn. Beskattningsunderlaget för 

den finansiella verksamhetsskatten var lönekostnader, och ett införande av en sådan form av 

skatt skulle inte medföra en dubbelbeskattningssituation i Sverige, i och med de skilda 

beskattningsunderlagen. 251  Regeringen har dock valt att inte införa en finansiell 

verksamhetsskatt eftersom att förslaget skulle kunna förorsaka konsekvenser för de finansiella 

teknikbolagen i Sverige. Regeringen har däremot meddelat att de kommer att pröva 

möjligheterna till att införa en bankskatt istället.252 Förslaget om en bankskatt har ännu inte 

färdigberetts, vilket innebär att en analys kring frågan huruvida den finansiella 

transaktionsskatten kan komma att medföra dubbelbeskattningssituationer i Sverige inte är 

möjligt för tillfället förrän ett förslag på bankskatten offentliggörs. Om förslaget om en 

																																																								
249 Article 137, Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Case C-381/97, Belgocodex 
SA V Belgium state, p.17. 
250 SOU 2016:76, Betänkande av Utredningen om skatt på finanssektorn, 2016. 
251 SOU 2016:76, Betänkande av Utredningen om skatt på finanssektorn, 2016, s. 262. 
252 Pressmeddelande, Regeringen arbetar vidare med bankskatt – går inte vidare med utredningsförslaget, 2017. 
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bankskatt kommer att omfatta finansiella transaktioner finns det risk att Sverige kan komma 

att drabbas av dubbelbeskattningssituationer i framtiden. Författaren menar att även fast att 

inte en dubbelbeskattningssituation sker kommer det ändock bli mycket tyngre för svenska 

finansiella instituten om två särskilda skatter på finanssektorn kommer att gälla i Sverige. Det 

kan också konstaterats, med bakgrund av att regeringen efter några månaders förhandling valt 

att avskaffa förslaget om en finansiell verksamhetsskatt och nu istället undersöker 

möjligheterna för en bankskatt, att skatteområdet ständigt ändras.  

 

Det är också viktigt att nämna att det redan finns andra åtgärder som införts på finanssektorn. 

Det är viktigt att vänta på att redan införda åtgärder skall få verka innan man antar nya 

åtgärder, ett sådant exempel är reglerna om en riskbaserad stabiliseringsavgift. 253 

Finansinspektionen har framfört att för att åstadkomma syftet med att det endast skall vara 

finansiella institut som skall påverkas av åtagandena och inte hushåll, är ett alternativ att 

erlägga en särskild stabiliseringsavgift för finansiella institut.254 Det finns dessutom andra 

EU-rättsakter som har introducerats för att stabilisera finanssektorn.255 Väljer Sverige att 

införa flera åtgärder som har samma syfte finns risken att detta resulterar till en överreglering 

på området. En överreglering på finanssektorn innebär att det blir svårt för de finansiella 

instituten att handla fritt i och med att sektorn har för många regler som måste följas, vilket i 

sin tur kan leda till att de små bolagen försvinner och investerare slutar köpa finansiella 

tjänster i och med att priserna blir för höga.256 En överreglering kan också komma att leda till 

att konkurrensen på marknaden försämras eftersom att de svenska finansiella instituten 

kommer att vara skyldiga att följa flera bestämmelser inom sin verksamhet jämfört med 

finansiella institut i andra delar av världen. Överreglering på finanssektorn kan också ge 

upphov till incitament för finansiella institut att flytta sin verksamhet till andra delar av 

världen för att undvika överreglering. Det är svårt att i förtid se vilka konsekvenser vissa 

åtgärder kommer att medföra, speciellt när det sker flera parallella processer, det är därför 

viktigt att vänta tills vissa åtgärder får inverka på marknaden för att se om nya åtgärder på 

området är nödvändigt eller inte. Det är enligt författaren inte lämpligt att införa flera åtgärder 

med ett och samma syfte, speciellt med tanke på att det finns en risk till överreglering på 

området. 

																																																								
253 Lag om förvaltningsavgift till verket för finansiell stabilitet (1197/2014). 
254 FI Dnr 2013/176, Remisssvar från Finansinspektionen.  
255 Directive 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions 
investment firms, and Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms.  
256 Ugeux, International Finance Regulation: The Quest for Financial Stability, 2014, p. 153. 
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4.5 En avslutande kommentar 
Emissionsprincipen bidrar till en extraterritoriell beskattningseffekt för finansiella institut i 

icke deltagande länder. Emissionsprincipen i direktivförslaget kan bedömas strida mot 

subsidiaritetsprincipen i och med att Sveriges skattesuveränitet inskränks, och då 

skatteintäkterna förs till de deltagande länderna samt till EU:s budget. I och med 

emissionsprincipen kan dessutom direktivförslaget strida mot proportionalitetsprincipen 

eftersom att förslaget i många delar medför ett rättsosäkert läge för de finansiella instituten i 

icke deltagande länder. Några av direktivförslagets skatterättsliga konsekvenser, som kommer 

uppstå i och med emissionsprincipen, är att de svenska finansiella instituten kan komma att 

bli beskattningsskyldiga för den finansiella transaktionsskatten. Det finns dessutom flera 

oklarheter i direktivförslaget som innebär att de finansiella instituten inte tydligt kommer att 

kunna förutse om en skatt kommer utgå på en transaktion eller inte.  
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5. SLUTSATS 
I och med att finanssektorn idag bedöms vara underbeskattad på grund av 

mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster har EU-kommissionen utformat ett 

direktivförslag av en finansiell transaktionsskatt. EU-kommissionens direktivförslag har 

utformats mot bakgrund av de vunna erfarenheterna av den svenska omsättningsskatten. EU-

kommissionen har valt att fastställa lägre skattesatser än vad som tillämpades på den svenska 

omsättningsskatten samt valt att inkludera alla finansiella instrument i tillämpningsområdet 

för att förhindra risken till att investerare väljer substitutprodukter. För att undvika skatteflykt, 

vilket var problematiken med den svenska omsättningsskattens utformning, har 

tillämpningsområdet i direktivförslaget utvidgats och en emissionsprincip har introducerats.  

Erfarenheten av den svenska omsättningsskatten är ett exempel på en strävan att beskatta ett 

väldigt komplext område som består av flera skattetekniska svårigheter. Den svenska 

omsättningsskatten och den finansiella transaktionsskatten har dock skilda 

tillämpningsområden och skattesatser, vilket medför till att den svenska erfarenheten endast är 

en vägledning och inte ett intyg på att den finansiella transaktionsskatten inte kommer att vara 

framgångsrik i praktiken. 

 

Emissionsprincipen som har införts i direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt 

medför till en extraterritoriell beskattningseffekt som också kommer att påverka finansiella 

institut i länder som valt att ställa sig utanför samarbetet. I och med denna extraterritoriella 

beskattningseffekt kommer skatten att ge upphov till skatterättsliga för svenska finansiella 

institut. Svenska finansiella institut kommer att bli beskattningsskyldiga för den finansiella 

transaktionsskatten och dessutom kommer de bli solidariskt betalningsansvariga för att 

skatten betalas in till det deltagande medlemslandets skattemyndighet. Emissionsprincipen 

och dess extraterritoriella effekt kommer att inskränka Sveriges skattesuveränitet. Eftersom 

att EU-kommissionen reglerar, på EU-nivå, skattefrågor som kommer att påverka samtliga 

medlemsländer, trots att många medlemsländer valt att ställa sig utanför det fördjupade 

samarbetet kan direktivförslaget komma att strida subsidiaritetsprincipen. Emissionsprincipen 

och dess extraterritoriella beskattningseffekt medföra även andra skatterättsliga konsekvenser, 

bland annat en betydande administrativ börda, kostnader, risk för systemförändringar hos de 

finansiella instituten och eventuella reformer i nationell lagstiftning. De otydliga delarna i 

direktivförslaget medför även till att de svenska finansiella instituten kan hamna i ett 

rättsosäkert läge eftersom att de blir svårt för dessa institut att förutse effekterna ett införande 

av förslaget kommer att ge upphov till. Bristen i lämplighet och nödvändighet av 
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direktivförslaget tillsammans med de otydliga delarna i direktivförslaget strider mot 

proportionalitetsprincipen. Det är också viktigt att skattebestämmelser beslutas så nära 

medborgarna som möjligt för att svenska aktörer skall kunna se sambandet mellan den betalda 

skatten och skattens mervärde.  

 

Direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt som endast ingås mellan några särskilda 

medlemsländer bedöms vara otydlig och för omfattande, vilket kommer att resultera i en 

fragmentisering inom EU. Skatten kommer att skapa hinder på den inre marknaden, snarare 

än en harmonisering i och med att inte alla medlemsländer omfattas av direktivförslaget. Det 

är inte lämpligt att Sveriges skattemyndighet skall driva in skatteintäkter till EU och andra 

medlemsländer, medan Sverige inte skall få ta del av intäkterna. Det är nödvändigt att Sverige 

förvarar skattesuveräniteten i och med att Sverige är bäst lämpad att avgöra om en skatt 

passar in i Sveriges ekonomiska och politiska system.  

 

Om direktivförslaget införs med en emissionsprincip som medför en extraterritoriell 

beskattningseffekt kommer säkerligen flera rättstvister från icke deltagande länder ske. De 

icke deltagande länders rättigheter och befogenheter kommer att inskränkas och en 

rättsosäkerhet kommer uppstå för finansiella institut som inte är verksamma i ett land som 

ingår i det fördjupade samarbetet. Det krävs enligt författaren mer rättssäkra insatser för att 

lyckas åstadkomma EU-kommissionen fastställda syften med förslaget. Det skall bli 

intressant att bevaka huruvida direktivförslaget om en finansiell transaktionsskatt kommer att 

införas eller inte. Slutsatsen är dock att om direktivförslaget införs, med dagens utformning, 

kommer skatten medföra skatterättsliga konsekvenser och en stor utmaning för våra svenska 

finansiella institut och investerare.  
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Treaty of Lisabon amending the Treaty on the Functioning of the European Union, signed at 
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Commission Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 

2004 on markets in financial instruments amending Council Directive 85/611/EEC and 

93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directive 93/22/EEC. 

 

Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the 

capital adequacy of investment firms and credit institutions.  

 

Council directive, 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added 

tax. 
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Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 

access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions 

investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC. 

 

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the council of 15 May 2014 on 

markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 

2011/61/EU. 

 

Direktivförslag 

European Commission, Proposal for a Council directive on a common system of financial 

transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, COM (2011) 594 final. 

 

European Commission, Proposal for a Council directive implementing enhanced cooperation 

in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final. 

 

Övrigt skriftligt tryck  

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Taxation of the Financial 

Sector, COM (2010) 549 final. 

 

European Commission, Working Paper on Financial Sector Taxation, SEC (2010) 1166.  

 

International Monetary Fund, A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector – 

Final report for the G-20, June 2010. 

 

Euorpean Parliament legislative resolution on Proposal for a Council Directive on a common 

system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final, (2012/0217). 

 

European Commission, Impact assessment – Proposal for a COUNCIL on a common system 

of finacial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC SEC (2011) 1102. 

 

Committee of Regions opinion on Proposal for a Council Directive on a common system of 

financial transaction tax,  COM (2011) 594 final, (CDR 331/2011).  
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The European Economic and Social Committee opinion on Proposal for a Council Directive 

on a common system of financial transaction tax, COM (2011) 594 final, (ECO/321).  

 

Notice to members, (42/2013), Reasoned opinion by the Swedish Parliament on the proposal 

for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial 

transaction tax, COM(2013) 71, (CNS C7-0049/2013, 2013/0045).   

 

European Commission, Impact assessment – Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE 

implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax–Analysis of policy 

options and impacts, SWD (2013) 28 final. 

 

Council of the European Union, EU Council Legal Services Opinion, (13412/13), 6 

September 2013.  

 

Council of the European Union, Outcome of the 3435th Council Meeting (15068/15), 

Economic and Financial affairs, Brussels 8 December 2015. 

 

Commission of the European Communities, Impact assesment for the proposal for a council 

direktive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of 

insurance and financial services. 

 

Svenska offentliga tryck 

 

Lagar och förordningar 

Lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, som upphävdes genom SFS 

1991:1466. 

 

Mervärdesskattelag (1994:200). 

 

Lag om förvaltningsavgift till verket för finansiell stabilitet (1197/2014). 
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