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Sammanfattning 

Förslaget i betänkandet om informationsskyldighet för skatterådgivare är starkt influerat av 

arbetet som pågått inom EU för att motverka aggressiv skatteplanering. Eftersom länder inte 

har en enhetlig skattelagstiftning skapar det möjligheter att utnyttja kryphål när två eller flera 

länder uppvisar oförenligheter i lagstiftningen. Aggressiv skatteplanering torde främst vara ett 

förfarande som sker gränsöverskridande, varför det varit viktigt att inom EU samarbeta för att 

täppa igen kryphålen. 

 

Även inom svensk rätt har det länge pågått en diskussion för att motverka inhemsk aggressiv 

skatteplanering. Det har resulterat i att regeringen har lagt fram ett betänkande om 

informationsskyldighet för skatterådgivare, SOU 2018:91. Förslaget i betänkandet innebär att i 

första hand skatterådgivare åläggs en skyldighet att till Skatteverket inrapportera information 

angående skattearrangemang som denne utformat eller bistått sin klient med. Detta ska göras i 

syfte att Skatteverket ska få information tidigare i hanteringen för att på ett mer effektivt sätt 

kunna få kännedom om aggressiva skatteplaneringsförfaranden. 

 

Förslaget i betänkandet har dock fått omfattande kritik ur rättssäkerhetssynpunkt gällande såväl 

dess utformning som arbetet som ligger till grund för detta. I denna uppsats undersöks förslaget 

i dess helhet och en jämförelse med såväl skatteflyktslagen som kritiken som riktats mot 

förslaget görs utifrån de grundläggande rättsprinciper inom svensk rätt. Som slutsats konstateras 

det att förslaget i betänkandet inte uppfyller de grundläggande kraven på rättssäkerhet. 
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Summary 

The proposal in the report on information duty for tax advisors is strongly influenced by the 

work that has been done within the EU to counteract aggressive tax planning. As countries do 

not have an uniform tax law, it creates opportunities to exploit loopholes when two or more 

countries exhibit incompatibilities in the law. Aggressive tax planning should primarily be a 

cross-border procedure, which is why it has been important to work together within the EU to 

close the loopholes. 

 

Even within Swedish law, there has been a discussion to counter domestic aggressive tax 

planning. This has resulted in the Government submitting the proposal on information 

obligations for tax advisors, SOU 2018:91. The proposal in the report means that primarily tax 

advisors are required to report to the Swedish Tax Agency information regarding tax 

arrangements that they have designed or assisted their client. This must be done with the aim 

that the Swedish Tax Agency will receive information earlier in the management in order to be 

able to know more effectively about aggressive tax planning procedures. 

 

However, the proposal in the report has received extensive criticism from the point of view of 

legal certainty regarding both its design and the work that underlies it. In the essay, the proposal 

is examined in its entirety and a comparison with both the tax avoidance law and the criticism 

directed at the proposal is made based on the basic legal principles within Swedish law. In 

conclusion, the report does not meet the fundamental requirements of legal certainty. 
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Definitionskapitel 

 

Europeiska Kommissionen 

Ett organ inom EU som fungerar verkställande och som föreslår nya lagar som presenteras för 

ministerrådet och parlamentet. Organet består av kommissionärer från varje medlemsland inom 

EU.1 

 

Ministerrådet 

Ett beslutsfattande organ inom EU som har i uppdrag att se över och verkställa Kommissionens 

förslag på nya lagar som ska gälla inom EU.2 

 

Europaparlamentet 

Ett organ inom EU som tillsammans med Ministerrådet bland annat stiftar EU-lagstiftning.3 

 

Skatterådgivare 

Den som kan omfattas av begreppet rådgivare är bland annat den som utformar eller 

tillhandahåller ett rapporteringspliktigt skatteupplägg, eller den som direkt eller indirekt 

medverkat i framtagandet av ett rapporteringspliktigt skatteupplägg. 

 

Användare 

Med en användare avses den som framtagandet av arrangemanget är ägnat för. 

 

Skatteplanering 

Ett av lagstiftaren tillåtet och accepterat sätt att välja det förfarande som är mest gynnsamt ur 

ett skatteperspektiv. 

 

Aggressiv skatteplanering 

En otillåten form av skatteplanering som innebär att kryphål i skattelagstiftning utnyttjas för att 

uppnå en skattefördel som står i strid med lagstiftarens syfte. 

 

 

                                                
1 Europeiska Unionen, Europeiska kommissionen. 
2 Europeiska Unionen, Europeiska unionens råd.  
3 Europeiska Unionen, Europaparlamentet. 
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Informationsskyldighet 

En skyldighet för i första hand skatterådgivare att inrapportera information till Skatteverket 

gällande de skatteupplägg som de framtar och bistår sina klienter med. 

 

Skattearrangemang och skatteupplägg 

Begreppen används synonymt genomgående i texten. Med ett skattearrangemang eller ett 

skatteupplägg avses ett av rådgivaren framtaget förfarande som syftar till att optimera 

skattekostnader för att därmed uppnå en skattefördel. 

 

Skatteflykt 

Ett sätt för skattskyldiga att genom giltiga civilrättsliga transaktioner uppnå skatteförmåner som 

varken accepteras eller anteciperas av lagstiftaren och som inte är förenliga med lagstiftarens 

syfte. 

 

OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, förkortat OECD. Organisationen 

syftar till att fungera som ett forum där medlemsländernas regeringar utbyter information och 

idéer för att främja den ekonomiska utvecklingen.4 

 

DAC 6 

Ministerrådets direktiv, DAC 6, om informationsskyldighet för skatterådgivare vid 

gränsöverskridande skattearrangemang.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  OECD, Who we are. 
5 Europeiska Kommissionen, Förslag till rådets direktiv, COM (2017) 335 final. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

Skatteplanering är en eller flera åtgärder som vidtas för att lagligt optimera skattekostnader. Det 

är därmed ett sätt för den skattskyldige att välja det förfarande som är mest gynnsamt ur ett 

skatteperspektiv samtidigt som förfarandet inte står i strid med gällande skattelagstiftning och 

lagstiftarens syfte.6 

 

Det finns ingen entydig definition av vad som utgör skatteplanering och var gränsdragningen 

går till så kallad aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses en otillåten 

form av skatteplanering som för lagstiftaren är ett icke anteciperat sätt att finna kryphål i den 

befintliga skattelagstiftningen. Detta medför i sin tur att förfarandet inte nödvändigtvis står i 

strid med gällande rätt men ändock går emot lagstiftarens syfte med lagen och ger upphov till 

en icke avsedd skattefördel.7 På grund av förfarandenas komplexitet tenderar de att även vara 

svårupptäckta. 

 

En internationell diskussion har förts gällande hur gränsöverskridande aggressiv 

skatteplanering ska motarbetas på bland annat EU:s inre marknad. Organisation for Economic 

Co-operation and Development, benämnt OECD, har framtagit rekommendationer om regler 

om informationsskyldighet för skatterådgivare som syftar till att motverka aggressiv 

skatteplanering.8 Mot bakgrund av detta lade Europeiska Kommissionen fram ett förslag till 

Europaparlamentet som grundade sig i rekommendationerna. Direktivet, DAC 6, antogs i maj 

2018 och trädde i kraft i juni 2018 och gäller för skattearrangemang som sker 

gränsöverskridande.9 

 

I april 2017 tillsattes en svensk utredning i syfte att se över implementeringen av DAC 6 men 

även för att se över möjligheterna till införandet av en inhemsk reglering gällande 

informationsskyldighet för skatterådgivare.10 Förslaget i betänkandet ska således även gälla för 

inhemska skattearrangemang och är därmed en utvidgning av DAC 6. 

                                                
6 SOU 2018:91, s. 79. 
7 ibid, s. 79. 
8 OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report.  
9 Rådets direktiv (EU) nr 2018/822 och Rättelse till rådets direktiv (EU) nr 2018/ 822. 
10 SOU 2018:91, s. 3. 
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Den utvidgade informationsskyldigheten innebär att skatterådgivare blir skyldiga att anmäla till 

Skatteverket även när de bistår sina klienter med inhemska skattearrangemang som kan anses 

angränsa till aggressiv skatteplanering. Utredningen lade fram betänkandet i januari 2019 och 

förslaget har skickats på remiss. 

 

Omfattande kritik har riktats av flertalet, av utredningen, förordnade experter mot förslaget i 

betänkandet gällande bland annat dess tillämplighet i förhållande till rättssäkerheten. Kritiken 

riktar sig främst mot förslagets vaga utformning och den rättsosäkerhet som detta kan komma 

att medföra.11 Kritik som lämnats av remissinstanserna går i linje med vad som framförts av 

experterna i utredningen. 

1.2 Problemformulering 

Vad innebär förslaget i betänkandet, SOU 2018:91, om inhemsk informationsskyldighet för 

skatterådgivare? Är ett dylikt införande förenligt med kravet på rättssäkerhet sett ur såväl 

skatterådgivarens som användarens perspektiv? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för förslaget som presenteras i betänkandet gällande 

informationsskyldighet för skatterådgivare vid framtagandet av inhemska skatteupplägg. 

Vidare är syftet att analysera huruvida förslaget i betänkandet är förenligt med kravet på 

rättssäkerhet. 

1.4 Avgränsning 

Betänkandet har sin grund i arbetet för att motverka aggressiv skatteplanering. En redogörelse 

görs därmed i uppsatsen för begreppen skatteplanering samt aggressiv skatteplanering för att 

ge läsaren kunskap om begreppen som genomsyrar förslaget. Därmed beskrivs inte begreppet 

skattefusk, som innebär att den skattskyldige begått en direkt överträdelse av 

skattelagstiftningen.12 

 

                                                
11 SOU 2018:91, s. 436. 
12 ibid, s. 79. 
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Eftersom syftet är att analysera förslaget till en inhemsk reglering för informationsskyldighet 

redogör vi endast för arbetet inom OECD och EU-direktivet, DAC 6, i den beskrivande delen 

för att ge läsaren förståelse för bakgrunden till förslaget och dess utformning.  

 

En avgränsning till att endast analysera förslaget och kritiken som riktats mot det utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv görs för att begränsa arbetets omfattning. Vi redogör för den kritik som 

framförs av expertgruppen i utredningen samt kritiken som inkommit från remissinstanserna. 

Eftersom kritiken från remissinstanserna är omfattande redogörs endast för kritik från fyra av 

remissinstanserna. Remissvaren har valts från flera olika branscher för att på så sätt ge en mer 

nyanserad bild av den kritik som riktats mot förslaget. 

1.5 Metod 

Den valda metoden för denna uppsats är den rättsanalytiska metoden, vilket ger en utvidgad 

möjlighet att “analysera rätten”.13 Metoden valdes eftersom det ämne vi vill beröra är en del 

av ett förslag i ett betänkande som ännu inte genomförts, varför det inte går att fastställa 

gällande rätt. Eftersom vi även vill använda oss av remissvar som stöd för vår analys anser vi 

att en rättsanalytisk metod är mest passande då den ger utrymme för användning av fler källor 

än de som innefattas av rättskälleläran.14 Utöver remissvaren har även andra källor som inte 

innefattas av juridisk litteratur använts, dock i begränsad omfattning och endast i syfte att 

förtydliga ett visst resonemang eller påstående. Källorna ligger därmed inte till grund för vår 

analys, utan fakta i analysen härleds främst från doktrin och de presenterade remissvaren. 

 

Vi analyserar endast förslaget i relevanta delar, och den kritik som framförts mot den, i 

förhållande till kravet på rättssäkerhet. Skälet till denna metod är för att på så sätt ha en 

måttstock och något konkret att ställa förslaget mot. 15 Genom att analysera hur förslaget 

förhåller sig till rättssäkerheten tillförs redogörelsen en förankring till gällande 

skattelagstiftning och de där rådande principerna. Att använda denna metod möjliggör en mer 

objektiv bedömning, snarare än vår “personliga åsikt” om förslaget.16 

 

 

                                                
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s.46. 
14 ibid, s. 47. 
15 Kaldal & Sjöberg, Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap- handfasta tips, s. 35. 
16 ibid, s. 36–37. 
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1.6 Disposition 

I kapitel två redogörs för begrepp så som skatteplanering, aggressiv skatteplanering samt de 

principer som innefattas av rättssäkerhetsbegreppet. Redogörelsen görs för att tidigt ge läsaren 

förståelse för de grundläggande begreppen som vi använder oss av genomgående i uppsatsen. 

 

I kapitel tre presenteras även lag (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, och den kritik 

som framförts mot den. Det redogörs för skatteflyktslagen i syfte att ge läsaren ett konkret 

exempel på vad en vagt utformad lag kan ha för konsekvenser. Vi återkommer senare i kapitel 

sju till faktan som presenterats för att med hjälp av den analysera förslaget om 

informationsskyldighet för skatterådgivare. 

 

I kapitel fyra framförs arbetet som pågått inom OECD samt bakgrunden till framtagandet av 

direktivet, DAC 6. Bakgrunden presenteras i syfte att ge läsaren en god förståelse för det 

svenska förslaget som dels innefattar implementering av direktivet, dels förslag till 

genomförande av en liknande inhemsk lagreglering. 

 

I kapitel fem redogörs för den föreslagna lagens omfattning samt vilka som kan komma att 

omfattas av den.  

 

I kapitel sex presenteras även den kritik som de valda remissinstanserna samt expertgruppen i 

utredningen har riktat mot betänkandet. 

 

Slutligen analyseras betänkandets förslag i kapitel sju utifrån de rättsprinciper som beskrivs i 

kapitel två samt remissinstansernas och expertgruppens kritik som presenteras i kapitel sex. I 

analysen återkopplas även till kapitel tre om skatteflyktslagen och kritiken som riktats mot 

denna. I avslutande ord redogörs för våra slutsatser utifrån de argument som anförts i analysen. 
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2. Grundläggande begrepp 

2.1 Skatteplanering 

För att få förståelse för vad som utgör aggressiv skatteplanering och sådan skatteplanering som 

kan förutses och anses vara avsedd av lagstiftaren torde det vara nödvändigt att först redogöra 

för det senare begreppet. Skatteplanering är ett förfarande som innebär att en skatteförmån 

uppnås på ett av lagstiftaren tillåtet sätt och som inte strider mot gällande skattelagstiftning.17 

 

I regeringens proposition om förslag till lag mot skatteflykt har skatteplaneringsåtgärder 

definierats som ett sätt för den skattskyldige att minska sitt beskattningsunderlag på ett av 

lagstiftaren förutsett och accepterat sätt.18 

 

Ett exempel på ett tillåtet skatteplaneringsförfarande är avsättning till periodiseringsfonder som 

regleras i 30 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Avsättning till periodiseringsfonder 

görs för att minska det beskattningsbara underlaget i näringsverksamheten för ett år och istället 

skjuts beskattningen till ett senare år Avsättningen till periodiseringsfonder görs således i syfte 

att jämnare fördela beskattningen över flera år i en näringsverksamhet.19 

 

Även sådana förfaranden som inte anses vara förutsedda av lagstiftaren bör kunna utgöra 

skatteplanering. I vissa fall har skattearrangemang prövats mot skatteflyktslagen med utfallet 

att lagen inte kunnat tillämpas eftersom arrangemanget inte strider mot lagens syfte. Simon-

Almendal framför att den definition som ovan har redogjorts för kan ifrågasättas på den grund 

att det i vissa fall finns skatteplaneringsåtgärder som inte har förutsätts men ändock är tillåtna 

efter att de prövats mot skatteflyktslagen. Simon-Almendal framför vidare att en allmängiltig 

definition av begreppet saknas och begreppet kan därmed anses vara än mer svårdefinierat än 

vad som framgår av regeringens proposition.20 

 

                                                
17 SOU 2018:91, s. 79. 
18 Prop. 1980/81:17, s. 16. 
19 Skatteverket, Periodiseringsfond. 
20 Simon-Almendal, Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, s. 318. 
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2.2. Aggressiv skatteplanering 

Kommissionen har definierat aggressiv skatteplanering som ett sätt för den skattskyldige att 

minska sitt beskattningsunderlag genom att finna kryphål i den inhemska skattelagstiftningen 

eller genom att utnyttja icke överensstämmande lagstiftning inom skatteområdet mellan två 

eller flera länder.21 Det framförs vidare att ett sådant förfarande kan vara användandet av dubbla 

avdrag, exempelvis att en skattskyldig medges avdrag för en kostnad eller en förlust både i 

hemviststaten och i källstaten.22 

 

Aggressiv skatteplanering kan vidare definieras som en transaktion som medför en av 

lagstiftaren oönskad skatteförmån men som inte kan klassificeras som skatteflykt enligt 

staternas interna skatteflyktslagstiftning. En sådan skatteförmån kan uppnås genom att utnyttja 

skillnaderna mellan två skattesystem för att uppnå en skattefördel. Aggressiv skatteplanering 

visar sig därmed främst i transaktioner som sker gränsöverskridande.23 

 

I en rapport från OECD framförs det vidare att gränsöverskridande aggressiva skatteförfaranden 

leder till att stater förlorar sammanlagt mellan 100 och 240 miljarder amerikanska dollar per år 

i skatteintäkter. De förlorade skatteintäkterna motsvarar uppskattningsvis mellan fyra och tio 

procent av de totala bolagsskatterna.24 

 

2.3 Rättssäkerhet 

2.3.1 Inledning 

Rättssäkerhet är ett begrepp utan någon entydig definition. Vad som därmed kan förstås som 

rättssäkerhet är således individens skydd mot det allmänna. Med det menas att individen ska 

kunna förutse vad för rättspåföljd dennes handlande kommer att resultera i och således ges ett 

skydd mot skönsmässiga bedömningar från rättsväsendet.25 Nedan redogörs för legalitets-, 

proportionalitets- och förutsebarhetsprincipen som innefattas av kravet på rättssäkerhet. 

 

                                                
21 Europeiska kommissionen, Kommissionens rekommendation (EU) nr 2012/772/EU. 
22 ibid, punkt 2. 
23 Hilling & Hilling, Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv skatteplanering, s. 51.  
24 SOU 2018:91, s. 87. 
25 Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT 8/98, s. 1. 
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2.3.2 Legalitetsprincipen 

Enligt 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700, BrB) ska det för att ett brott ska föreligga komma till 

uttryck i lagtext. Denna paragraf ger uttryck för den så kallade legalitetsprincipen som innebär 

att inget brott kan föreligga utan att stöd för att handlingen utgör ett brott finns i lag. 

 

Tikka framför att viktiga principer inom skatterätten är bland annat legalitetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Legalitetsprincipen inom skatterätten betonar vikten av att ingen 

skatt kan tas ut utan stöd i lag, nullum tributum sine lege. Principen ger ett skydd mot godtycke 

och syftar till att främja förutsebarhet för den enskilde. Tikka framför vidare att förutsebarhet 

vid beskattningen är en av legalitetsprincipens grunder. En sådan grund föranleder därmed ett 

förbud mot analogisk lagtillämpning i skattefrågor.26 Inom juridiken innebär en analogisk 

lagtillämpning att en annan liknande lagbestämmelse används i en situation där det saknas 

uttrycklig lagtext. En sådan tillämpning står därav i strid med legalitetsprincipen.27 Den 

skattskyldige ska därmed kunna vända sig till lagen och förutse vilken skatterättslig konsekvens 

ett visst handlande kan innebära. Schulz framför att “förutsebarheten och den principbundna 

rättstillämpningen går hand i hand”.28 

 

2.3.3 Förutsebarhetsprincipen 

Frågan uppstår emellertid för vem kravet på förutsebarhet ska uppfyllas och det synes råda 

delade meningar i denna fråga. Schultz anser att normer ska vara förutsebara för den vida 

allmänheten, eller “alla normalbegåvad(e) vuxna människor”. Schultz anser således att, i detta 

fall, skattelagstiftningen inte endast ska vara förutsebar för experter och kunniga inom 

beskattningsområdet.29 

 

Det anförs vidare i doktrin att kravet på förutsebarhet ofta ansetts utgöra en av de mest 

väsentliga eller “skyddsvärda” målen på skatteområdet.30 Kellgren menar dock att kravet på 

förutsebarhet i viss mån inte alltid nödvändigtvis behöver vara av lika väsentlig betydelse. 

Kellgren menar att oförutsebarheten inom exempelvis skatteflyktsområdet till viss del skapats 

av individen själv. Det innebär att den skattskyldige, genom att försöka kringgå lagstiftningen 

för att undslippa beskattning, självmant har skapat osäkerheten som uppstår eftersom denne 

                                                
26 Tikka, K, Om principer vid tolkning av skattelag, Skattenytt nr 11 2004 s. 656. 
27 https://lagen.nu/begrepp/Analogisk_lagtill%C3%A4mpning 
28 Schultz, Den orubbliga principen, Dagens Juridik, 2008-03-07. 
29 ibid. 
30 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58–59. 

https://lagen.nu/begrepp/Analogisk_lagtill%C3%A4mpning
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medvetet försökt utnyttja oklarheter i lagstiftningen. Han anför vidare att kravet på 

förutsebarhet är av mer väsentlig betydelse vid “normalt” handlande.31 Kellgren betonar även 

att förutsebarhet visserligen är ett viktigt mål, men att det inte är det enda målet av betydelse 

och således att olika mål därför kan hamna i strid med varandra. Därför kan det också vara 

berättigat att göra avsteg från vissa mål för att kunna tillgodose andra.32 

 

Kellgren anser även att kravet på förutsebarhet inte nödvändigtvis behöver vara uppfyllt för 

personer som inte har några kunskaper om skattelagar. Han anser därutöver att det är av större 

vikt att “skatterättsligt kompetenta” kan förutse hur lagstiftningen kan komma att tillämpas. 

Kellgren menar att förutsebarheten ändå uppnås eftersom personer som saknar tillbörlig juridisk 

kunskap istället ska rådfråga de som besitter skatterättslig kompetens. Sammanfattningsvis 

anser Kellgren således att det finns två grupper som anses “ha rätt till” förutsebarhet, det vill 

säga skattejurister, jurister och ekonomer eller liknande som har relativt stor erfarenhet av 

skattelagar.33 

2.3.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i Europakonventionens art. 6 om rättvis 

rättegång.34 Principen innebär att påföljder ska stå i proportion till det tänkta ändamålet med 

lagen. Således ska individen inte bestraffas hårdare än vad som är nödvändigt sett till lagens 

ändamål. Inom svensk rätt är proportionalitetsprincipen av väsentlig betydelse eftersom 

principen, enligt Simon-Almendal, innebär att de av lagstiftaren föreskrivna åtgärderna bör stå 

i proportion till nyttan med den föreskrivna lagen.35 

 

Inom svensk skatterätt är proportionalitetsprincipen bland annat lagstadgad i 2 kap. 5 § 

skatteförfarandelag (2011:1244), SFL, vilken föreskriver att ”beslut som fattas i enlighet med 

lagen endast får fattas om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men som beslutet 

innebär för den som beslutet gäller...”. I lagen föreskrivs därmed att åtgärder som vidtas mot 

                                                
31 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 59. 
32 ibid, s.59–60.  
33 ibid, s.65–67. 
34 Europakonventionen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
35 Simon-Almendal, Kan HFD bryta ny mark på oprövade områden? - analys av ett mål om befrielse av 

skattetillägg, Svensk Skattetidning 2018-02-16. 
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den skattskyldige, i detta fall uttagande av skattetillägg, inte får vara än mer ingripande än vad 

som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med åtgärden.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Simon-Almendal, Kan HFD bryta ny mark på oprövade områden? - analys av ett mål om befrielse av 

skattetillägg, Svensk Skattetidning 2018-02-16. 
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3. Skatteflyktslagen 

3.1 Inledning 

Vi ska nedan redogöra för lag (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Syftet med 

redogörelsen är att ge läsaren en inblick i vad som utgör skatteflykt enligt skatteflyktslagen och 

var gränsen går till otillåten skatteplanering. Vi ska även belysa kritiken som riktats mot lagen 

för att senare återkomma till den i analysen och göra en jämförelse med kritik som har riktats 

mot förslaget i betänkandet. 

3.2 Bakgrund 

Framtagandet av skatteflyktslagen har kantats av svårigheter. Sedan lagens tillkomst år 198137 

har den kritiserats flertalet gånger vilket bland annat framgår i doktrin och även propositionen 

till återinförandet av lagen år 199538. Den kritik som framförts grundar sig främst på hur lagen 

ska tolkas och om det överhuvudtaget faktiskt går att tolka den. Det har flertalet gånger påpekats 

att lagen är svårförutsägbar vilket i sin tur urholkar rättssäkerheten.39 

 

En av de största svårigheterna med tolkningen, och således även med tillämpningen, av 

skatteflyktslagen är att det saknas en allmän definition av vad som utgör skatteflykt.40 

Skatteflykt och skatteplanering är båda förenliga med skatterättslig lagstiftning och står inte i 

strid med hur lagen ska tolkas. Således skiljer sig detta förfarande från exempelvis skattebrott, 

som är en direkt överträdelse av skatterättslig lagstiftning. Av den orsaken uppstår problematik 

angående vad som ska utgöra tillåten skatteplanering och var gränsen går till skatteflykt.41 

 

3.3 Rekvisitet lagstiftningens syfte 

Det går ändock att visa på skillnaden mellan vad som utgör skatteflykt och vad som utgör 

skatteplanering som tillåts av lagstiftaren.42 Som ovan berörts utgör skatteflykt ett sådant 

förfarande som dels inte var förutsett av lagstiftaren, och dels står i strid med lagstiftningens 

                                                
37 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 15. 
38 Prop. 1994/95:209, s. 34. 
39 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 21–22. 
40 Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, s. 19. 
41 Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, s.18. 
42 ibid, s. 18. 
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syfte.43 Att ett förfarande ska stå i strid med lagstiftningens syfte framkommer av 

skatteflyktslagens så kallade generalklausul i 2 § 4 p. Det torde även vara detta rekvisit som 

anses ha vållat mest kritik mot lagen. Vad som ska anses stå i strid med lagstiftningens syfte 

har enligt rättspraxis varit det mest svårbedömda rekvisitet i skatteflyktslagen.44 Uggla och 

Carneborn framför att det i lagstiftningen inte går att finna tillräckligt stor ledning om vad som 

är lagstiftarens syfte och att det har resulterat i tolkningssvårigheter.45 

 

Vid skatteflyktslagens tillkomst konstaterades det dock att “kringgående av skatteregler aldrig 

helt kan förutses” och att det heller inte är möjligt att konstruera en lag som helt uttömmande 

reglerar alla otillåtna typer av skatteupplägg.46 Vidare framgår det att rekvisitet i 

generalklausulen utformades i syfte att lämna utrymme till att definiera begreppet i praxis.47 

 

Generalklausuler anses vara en form av lagstiftningsteknik som används av lagstiftaren för att 

försöka ge domstolar större utrymme att avgöra inom rättsområden som annars kan anses 

svårbedömda. Genom att i lagstiftningen använda sig av vaga formuleringar skapas utrymmet 

för domstolar att avgöra på områden som dels är omfattande och dels inte i förväg helt 

preciserat. Eftersom skatteflyktsområdet är ett rättsområde som är problematiskt för lagstiftaren 

att reglera uttömmande kan en generalklausul användas för att ge domstolarna större utrymme 

att göra flexibla bedömningar. Lagstiftaren undgår på så sätt behovet av att i lagstiftningen 

uttömmande redogöra för alla typer av förfaranden som omfattas av lagen, därutöver skapas 

möjlighet att innefatta sådana förfaranden som lagstiftaren inte kunnat förutse.48 

 

Hilling framför att skatteflyktslagen i och med dess vaga utformning kan strida mot kravet på 

rättssäkerhet vid proportionalitetsbedömningen men att det kan anses oundvikligt att utforma 

generalklausuler utan att det råder viss vaghet i de. Vad som även talar för att lagen är förenlig 

med proportionalitetsprincipen är att även andra medlemsstater inom EU också använder sig av 

generalklausuler på skatteflyktsområdet och att det således “...anses generellt vara ett 

accepterat motmedel mot skatteflykt”.49 

                                                
43 SOU 2018:91, s. 79. 
44 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 2, s. 661. 
45 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s.70. 
46 ibid, s. 34. 
47 Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, s. 30. 
48 Tjernberg & Neway Herrman, Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster?, Skattenytt 

2011, s. 160. 
49 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-

domstolens proportionalitetsbedömning, Svensk Skattetidning (2012), s. 822. 
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3.4 Brist på vägledande praxis 

Som ovan nämnt utformas generalklausuler på ett vagt sätt i syfte att ge större utrymme åt 

domstolar att avgöra i fall där lagstiftningen inte är tillräckligt uttömmande.50 I beaktande bör 

även tas att det i doktrin framkommer att det torde ha varit lagstiftarens vilja att rekvisitet 

lagstiftarens syfte skulle tydliggöras i praxis.51 

 

Det har dock anförts att flertalet av domstolarnas avgöranden kan uppfattas vara in casu, det 

vill säga endast är av intresse i det enskilda fallet.52 Vidare anses i nuläget praxis vara 

osammanhängande och flertalet avgöranden saknar också någon tydlig motivering till utfallet i 

målet. Den övergripande slutsatsen som kan dras är således att skatteflyktslagen uppfattas sakna 

koherens.53 Von Bahr har gått så långt som att påstå att “...magkänslan lika mycket som en 

rättslig analys avgör om ett enskilt fall ska omfattas av en skatteflyktsklausul…”.54 Någon tydlig 

vägledning synes därför inte kunna hämtas från praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Tjernberg & Neway Herrman, Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster?, Skattenytt 

2011, s. 160. 
51 Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, s.30. 
52 https://www.alltomjuridik.se/ordlista/in-casu/. 
53 Tjernberg & Neway Herrman, Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster?, Skattenytt 

2011, s. 159. 
54 ibid, s. 159. 

https://www.alltomjuridik.se/ordlista/in-casu/
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4. Bakgrund till förslaget i betänkandet 

4.1 OECD 

4.1.1 Inledning 

Nedan ska redogöras för arbetet som pågått inom OECD för att motverka aggressiv 

skatteplanering och som till stor del har legat till grund för framtagandet av DAC 6, som 

presenteras i avsnitt 4.2. 

4.1.2 Bakgrund 

OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling och har idag 

36 medlemsländer, däribland Sverige. Syftet med OECD är att främja ländernas utbyte av idéer 

och erfarenheter inom områden som rör bland annat handelspolitik, antikorruption och skatter.55 

Arbetet inom OECD för att skapa internationella normer inom dessa områden görs mellan 

medlemsländernas regeringar, beslutsfattare och medborgare. Ett viktigt område som OECD 

har arbetat inom är motverkandet av internationell aggressiv skatteplanering.56 

 

Skattefrågor har under en lång period varit en aktuell diskussion inom OECD, eftersom 

medlemsländernas ekonomi och marknader allt mer integrerats. Problematiken som det medför 

är att skattereglerna försvagas vid gränsöverskridande transaktioner och det ges större 

möjligheter att genom luckor i lagstiftningen undgå beskattning.57 OECD framför att bland 

annat multinationella bolag utnyttjar luckor och icke-överensstämmande internationella 

skatteregler för att förflytta vinster till länder med låg skattesats alternativt där beskattning inte 

sker överhuvudtaget.58 Allt svagare skatteregler tvingar därmed beslutsfattare att med hårdare 

krafttag säkerställa att vinster beskattas där den ekonomiska aktiviteten faktiskt har ägt rum.59 

 

Förflyttning av vinster till länder med lägre skattesats eller där ingen beskattning sker belystes 

framförallt efter finanskrisen 2008. I samband med detta påbörjades därefter ett projekt inom 

OECD vid namn BEPS-projektet, BEPS. BEPS står för Base Erosion and Profit Shifting och 

                                                
55 Svenska Ambassaden, Sweden Abroad. Sveriges delegation, OECD och UNESCO, Paris.  
56 OECD, Who we are. 
57 OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting Project, s 3.  
58 OECD, Ending offshore profit shifting. 
59 OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting Project, s 3.  
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syftar till att motarbeta att ländernas skattebaser försvagas samt att motverka möjligheten till 

förflyttning av vinster genom aggressiv skatteplanering. Vinster som inte blir beskattade enligt 

gällande regler eller flyttas till länder där skattesatsen är betydligt lägre än där vinsten skapats, 

är idag ett möjligt resultat av avancerad och aggressiv skatteplanering.60 

4.1.3 BEPS-projektet 

Under år 2015 presenterade medlemsländerna inom OECD 15 rekommendationer inom ramen 

för BEPS, som ska verka vägledande för medlemsländerna vid införandet av nationell 

lagstiftning mot aggressiv skatteplanering. Av relevans för den här uppsatsen är 

rekommendation 12 i BEPS, vilken ska framföras nedan. 

4.1.4 BEPS rekommendation 12-Mandatory Disclosure Rules 

Rekommendation 12 i BEPS handlar om Mandatory Disclosure Rules, vilket är regler om 

informationsskyldighet för skatterådgivare vid gränsöverskridande arrangemang.61 Det 

framförs i rapporten att syftet med reglerna är att beskattande myndigheter allt tidigare ska få 

information om möjlig aggressiv skatteplanering samt vilka som förmedlar och marknadsför 

dylika upplägg.62 Att aggressiv skatteplanering kan upptäckas tidigare innebär en möjlighet för 

myndigheterna att snabbare reagera mot sådana förfaranden. Den skattskyldiges, men även 

rådgivarens, vetskap att myndigheter får all information kring arrangemanget kan som ett 

resultat bidra till minskad användning och därmed även förmedling av olika upplägg av 

aggressiv skatteplanering.63 

4.2 EU och DAC 1 till 6 

4.2.1 Inledning 

Nedan redogörs för arbetet inom DAC som bland annat legat bakom framtagandet av direktivet 

om informationsskyldighet för gränsöverskridande skattearrangemang, DAC 6. Vid 

framtagandet av DAC 6 har inspiration tagits från 12 rekommendationen i BEPS, vilken vi 

redogjort för i avsnitt 4.1.4. Nedan presenteras DAC 6 mer utförligt eftersom förslaget i 

betänkandet till stor del grundar sig i bestämmelserna i DAC 6. 

                                                
60 Skatteverket. BEPS- ett arbete inom OECD. 
61 OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, s.13–14. 
62 ibid, s. 18. 
63 ibid, s. 18. 
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4.2.2 Bakgrund 

DAC står för Directive on Administrative Cooperation och är ett samarbete mellan EU:s 

medlemsländer på beskattningsområdet. Eftersom det saknas en harmonisering av direkt 

beskattning inom EU är syftet med samarbetet att säkerställa att medborgare inom den inre 

marknaden betalar “rätt mängd skatt i rätt land”. Inom ramen för samarbetet har en rad 

påföljande direktiv tagits fram baserat på ursprungsdirektivet64, DAC 1, gällande administrativt 

samarbete i fråga om beskattning.65 I och med implementerandet av DAC 1, påbörjades ett, 

med tiden utökat, samarbete mellan medlemmarnas berörda myndigheter om utbyte av 

information på beskattningsområdet. DAC 1 till 6 bygger således på varandra men med vissa 

förändringar, tillägg och utvidgningar.66 

4.2.3 DAC 6 

Inom ramen för BEPS och de däri framtagna 15 rekommendationerna lade Ministerrådet fram 

så kallade slutsatser, utgivna maj 2016, om bland annat framtida tillvägagångssätt för att 

motverka skatteundandraganden.67 Ministerrådet uppmanade Kommissionen att se över 

möjligheten att implementera ny EU-lagstiftning, inspirerat av vad som framgår av BEPS 12 

rekommendation om så kallade Mandatory Disclosure Rules.68 Ett förslag till direktiv om 

informationsskyldighet för förmedlare av gränsöverskridande skattearrangemang lades 

sedermera fram i juni 2017 och DAC 6 antogs därefter i maj 2018.69 

 

Syftet med DAC 6 var att öka transparensen och effektiviteten mellan medlemsländerna, för att 

på så vis även främja en mer välmående inre marknad. Genom implementeringen önskades 

möjlighet ges åt medlemsländerna att arbeta för minskat otillbörligt skatteundandragande och 

skapandet av ett mer rättvist skattesystem som i sin tur motverkar snedvridande konkurrens på 

den inre marknaden.70 Motiveringen till framtagandet av DAC 6 var också att olika typer av 

skatteupplägg blivit mer sofistikerade på senare år, mycket beroende på att rörligheten inom 

den inre marknaden ökat. I sin tur innebär ökningen av gränsöverskridande transaktioner att 

motverkandet av oönskade skatteupplägg blir allt svårare.71 

                                                
64 Dir. 2011/16/EU. 
65 Europeiska Kommissionen. Administrative cooperation in (direct) taxation in the EU. 
66 ibid.  
67 Europeiska Rådet. 2016. Rådets slutsatser om en extern strategi för beskattning och om åtgärder mot missbruk 

av skatteavtal. 
68 OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, s. 13–14.  
69 SOU 2018:91, s. 86. 
70 Europeiska Kommissionen (2017), Förslag till rådets direktiv, COM (2017) 335 final, s. 2.  
71 ibid, s. 2 & 16. 
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Ett av de främsta tillvägagångssätten för att undgå beskattning är att flytta beskattningsbara 

vinster till andra länder med mer “fördelaktig” skattelagstiftning, även kallade skatteparadis. I 

motiveringen till förslaget till direktivet nämns också de så kallade Panamadokumenten som 

läckte år 2015. I dokumenten återfinns information om hur bland annat förmögna personer, 

banker och företag flyttat medel till Panama för att undgå beskattning. Det framgår av dessa 

dokument att det i många fall var förmedlarna själva som aktivt hjälpt sina kunder att arrangera 

olika typer av aggressiva skatteförfaranden.72 

 

Genom införandet av direktivet önskar man således att inom EU täppa till de luckor som finns 

genom att lagstifta om skyldighet för förmedlare att överlämna information om de förslag till 

gränsöverskridande skatteupplägg som de bistår sina klienter med. Syftet är vidare att 

beskattande myndigheter ska kunna ta del av tänkta skattearrangemang i ett tidigare skede än 

vad man kunnat dessförinnan för att mer effektivt och skyndsamt arbeta med att begränsa 

förlusten av skatteintäkter. Syftet med DAC 6 är således att det ska verka avskräckande samt 

ge utrymme för respektive lands myndighet att täppa till de kryphål som kan komma att 

upptäckas när information om skatteuppläggen erhålls.73 

 

 

 

 

 

                                                
72 Europeiska Kommissionen (2017), Förslag till rådets direktiv, COM (2017) 335 final, s. 2. 
73 ibid, s. 3. 
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5. SOU 2018:91 

5.1 Inledning 

Regeringen framlade år 2016 ett program, benämnt 10-punktsprogrammet, med tio olika 

framtida åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering. Införandet av 

informationsskyldighet för skatterådgivare omnämns som en av dessa åtgärder.74 

 

Vid regeringssammanträdet i april 2017 beslutades det att en utredning bör tillsättas för att 

undersöka möjligheten till att införa reglering om informationsskyldighet för skatterådgivare 

även avseende inhemska skattearrangemang. Vid sammanträdet fastställdes det att en av 

punkterna som bör analyseras och framföras var bland annat huruvida en dylik reglering av 

informationsskyldighet för skatterådgivare kan vara ett komplement till uppgiftsskyldigheten 

som framgår av SFL. Vidare skulle utredningen även analysera om Skatteverket, som ett 

resultat av regleringen, får förbättrade och allt tidigare möjligheter till att säkerställa korrekta 

uttag av avgifter och skatter.75 

 

Betänkandet presenterades sedan av utredningen i januari 2019 och det föreslogs att en lag 

gällande informationsskyldighet för skatterådgivare bör införas.76 Betänkandet innefattar 

således en utökning av DAC 6, som trädde i kraft i juni 2018. DAC 6 gäller dock endast för 

gränsöverskridande arrangemang. Således föreslår utredningen att en lag ska införas även för 

inhemska skattearrangemang som till stor del efterliknar DAC 6. 

 

Den föreslagna informationsskyldigheten i betänkandet syftar till att ge Skatteverket tidig 

information om potentiellt aggressiva skattearrangemang och innebär därmed inte en prövning 

om arrangemanget faktiskt utgör aggressiv skatteplanering.77 Rådgivaren alternativt 

användaren kan istället påföras sanktionsavgifter enligt den föreslagna lagen på grund av 

underlåtenhet att uppfylla informationsskyldigheten78. I det fall att rådgivaren alternativt 

användaren därutöver har framtagit ett arrangemang som anses vara otillåtet och strider mot 

lagstiftarens syfte görs en annan bedömning på basis av skatteflyktslagen. 

                                                
74 Regeringen (2016), Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt, s. 5.  
75 Dir. 2017:38, s 1. 
76 Regeringskansliet (2018), Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet.  
77 SOU 2018:91, s. 275. 
78 ibid, s. 276. 
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5.1.1 Skatteförfarandelagen 

Som nämnt i bakgrunden till förslaget i betänkandet var en av punkterna som skulle analyseras 

frågan huruvida informationsskyldigheten för skatterådgivare skulle kunna utgöra ett 

komplement till SFL. Nedan ska kort redogöras för vilka skyldigheter som åligger en 

rapporteringsskyldig enligt nuvarande SFL. 

 

SFL innehåller bestämmelser gällande skyldigheten att till Skatteverket lämna bland annat 

kontrolluppgifter och deklarationer.79 Om den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter till 

ledning för sin beskattning eller i ett mål om egen beskattning ska skattetillägg tas ut, 49 kap. 

4 § SFL. I det fall att den skattskyldige exempelvis undgår att redovisa en uppkommen inkomst 

i deklarationen anses denne ha lämnat en oriktig uppgift. Skattetillägg tas även ut i det fall att 

den skattskyldige blivit skönsbeskattad, 49. kap 6 §. SFL. Vid en skönsbeskattning tas 

skattetillägg exempelvis ut om den skattskyldige har brister i deklarationen eller i 

deklarationsunderlaget som innebär att skatten inte kan beräknas på ett korrekt sätt.80 

 

Det framförs dock, trots den långtgående informationsskyldighet för den skattskyldige, att 

Skatteverket inte får insyn i olika skattearrangemang i ett tillräckligt tidigt skede. Som 

konsekvens innebär det att Skatteverket inte effektivt kan motverka oönskade arrangemang.  

Därmed kvarstår problematiken att när väl myndigheten får möjlighet att se över eventuella 

aggressiva skattearrangemang är de inte sällan redan genomförda och används därutöver i stor 

utsträckning.81 

 

5.2 Vilka omfattas av förslaget i betänkandet? 

5.2.1 Vilka som omfattas av begreppen “rådgivare” och “användare” 

5.2.1.1 Rådgivare 

Begreppet rådgivare i förslaget innefattar såväl fysiska som juridiska personer. Även 

“sammanslutningar av personer” som inte utgör juridiska personer omfattas av begreppet i 

betänkandet.82 

 

                                                
79 SOU 2018:91, s. 123. 
80 Skatteverket, Skattetillägg för privatpersoner. 
81 SOU 2018:91, s. 19. 
82 ibid, s. 195. 
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Rådgivare delas vidare in i två olika kategorier. I den första kategorin ingår personer som 

“utformar, marknadsför, organiserar eller tillgängliggör rapporteringspliktiga 

gränsöverskridande arrangemang.” I den andra kategorin ingår personer som “vet eller 

skäligen kan förväntas veta” att de medverkat i framtagandet av arrangemanget. Således kan en 

person som på något sätt bistått med kunskap och bland annat bidragit till utformningen av 

arrangemanget omfattas av informationsskyldigheten. Vidare uppställs också krav på att 

personen ska ha anknytning till Sverige eller något av EU:s medlemsländer, för att denne ska 

omfattas av begreppet rådgivare,83 

5.2.1.2 Användare 

Även definitionen för begreppet användare återfinns i DAC, vari det framgår att en användare 

är den som arrangemanget är ägnat för. Alltså ska den som arrangemanget görs tillgängligt för 

alternativt den som påbörjat användningen av ett arrangemang inrapportera detta till 

Skatteverket.84 

5.2.2 Inhemska betänkandets överensstämmelse med DAC 6 

5.2.2.1 Inledning 

I betänkandet framför utredningen att så stor likhet mellan DAC 6 och den föreslagna lagen är 

önskvärd, eftersom likheter mellan regleringarna främst underlättar arbetet för rådgivare. 

Rådgivarna har på så sätt färre lagregler att ta i beaktande, vilket också i sin tur lättar på den 

administrativa bördan som en informationsskyldighet kan innebära.85 

5.2.2.2 Rådgivare 

I DAC 6 föreskrivs att primär uppgiftsskyldighet åligger rådgivare vid framställning av 

skatteupplägg och alltså inte den som använder sig av skatteupplägget. I förslaget framförs att 

i den inhemska lagregeln torde, i likhet med DAC 6, också fastställas att det i första hand är 

rådgivare som har skyldighet att lämna information och i andra hand användare. Som 

motivering nämns att det är mer lämpligt att lägga det ansvaret på rådgivare för att de anses 

kunna lämna dels mer korrekt information eftersom de är mer sakkunniga, dels för att desamma 

troligtvis bidragit mest till utformningen av arrangemanget och därför lättare kan ta sig an den 

administrativa börda som informationsskyldigheten medför.86 

                                                
83 SOU 2018:91, s. 196.  
84 ibid, s. 197. 
85 ibid, s. 187. 
86 ibid, s. 187–188. 
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5.2.2.3 Undantag 

I DAC 6 ges möjlighet till att undanta vissa rådgivare från bestämmelserna i direktivet med 

hänvisning till de “yrkesmässiga privilegier” vissa kategorier av rådgivare kan ha enligt 

inhemsk lagstiftning. I den frågan lämnas således utrymme åt medlemsstaterna att avgöra 

huruvida ett undantag ska ingå i nationell lagstiftning och vilka som ska innefattas av det.87 

Dylikt undantag från rapporteringsskyldigheten medför inte ett undantag från skyldigheten 

totalt sett utan innebär endast att rapporteringsskyldigheten förflyttas till användaren av 

arrangemanget istället. Vidare konstateras att begreppet yrkesmässiga privilegier, i vart fall i 

svensk rätt, främst tar sikte på rådgivare som är advokater och deras advokatsekretess. 

Utredningen framför att det i denna fråga torde lämpligt att utnyttja undantaget, i vart fall till 

viss del, eftersom den omfattande inskränkningen som en “fullständig uppgiftsskyldighet” 

medför i advokaters tystnadsplikt blir oproportionerlig sett till lagens ändamål.88 

5.2.2.4 Användare 

I linje med vad som innefattas av informationsskyldigheten enligt DAC 6, ska enligt 

utredningen även den som själv, det vill säga utan hjälp från en så kallad rådgivare, åläggas 

rapporteringsskyldighet. Som exempel nämns i utredningen skatteupplägg som konstrueras 

inom ett företag utan hjälp från en utomstående skatterådgivare. Informationsskyldigheten 

åvilar även användaren i det fall att dennes rådgivare inte har anknytning till EU och som ett 

resultat av det därför undantas bestämmelsen i DAC 6.89 

5.2.3 Advokaters informationsskyldighet i det svenska betänkandet 

I den mån en advokat bistår sin klient med förslag på skattearrangemang och således agerar 

som rådgivare, ska även denne ha en sådan informationsskyldighet som förslaget i betänkandet 

avser. Utredningen föreslår dock, i likhet med DAC 6, att undantag i viss mån ska göras för 

advokater eller advokatbyråer på grund av den i lag stadgade advokatsekretessen.90 

 

I utredningen redogörs även för argument för att inte undanta advokater från bestämmelsen. 

Utredningen menar att det skapar konkurrensnackdelar för övriga yrkesgrupper som kommer 

att åläggas informationsskyldighet om advokater undantas från regleringen.  Ett sådant 

                                                
87 SOU 2018:91, s. 188–189.  
88 ibid s. 190–191.  
89 ibid, s. 200. 
90 ibid, s. 22–23. 
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undantagande för advokater innebär därmed en fördel gentemot resterande skatterådgivare 

eftersom de undkommer den administrativa bördan som skyldigheten innebär.91 

 

Främst redogörs dock för att det enligt utredningens mening finns möjlighet att ålägga 

advokater informationsskyldighet om en viss typ av information utan att inskränka dennes 

lagstadgade tystnadsplikt92 enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalk (1942:740). Den information som 

utredningen finner lämplig för advokater att lämna är en allmän beskrivning av det tänkta 

skatteupplägget, utan att röja klientens identitet, samt vilka lagregler som tillämpats vid 

framtagandet av arrangemanget.93 

 

Som ovan nämnt innebär ett undantag för advokater, oavsett hur det utformas, “endast” att 

ansvaret att lämna information till Skatteverket flyttas över på användaren av arrangemanget. 

Utredningen framför däremot att detta inte är önskvärt eftersom det i sådant fall finns en ökad 

risk att regelefterlevnaden minskar. Speciellt vid de mest aggressiva typerna av arrangemang 

anser utredningen att det finns en ökad risk att användare av arrangemanget kommer underlåta 

att rapportera in informationen till Skatteverket.94 

 

5.3 Lagens utformning 

5.3.1 Inledning 

Mot bakgrund av vad som framförts tidigare ska förslaget i betänkandet gå utöver vad som 

gäller för DAC 6 och därmed gälla för såväl gränsöverskridande som inhemska skatteupplägg. 

Detta innebär att skatterådgivare ska ha en informationsskyldighet gentemot Skatteverket för 

de rapporteringspliktiga arrangemang som de bistår sina klienter med.95 Nedan ska redogöras 

för när rapporteringsplikten inträder. 

5.3.2 Skatter som ska omfattas 

I förslaget framförs det att skatter som ska innefattas av informationsskyldigheten är skatter 

som tas ut enligt IL och lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. En anledning 

till att inte fler skatter ska omfattas av förslaget är för att hänsyn bör tas till den administrativa 

                                                
91 SOU 2018:91, s. 191. 
92 ibid, s. 193. 
93 ibid, s. 192. 
94 ibid, s. 191.  
95 ibid, s. 208. 
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börda som ett brett regelverk kan innebära för Skatteverket.96 Gällande skatter enligt IL är 

bedömningen att upplägg för aggressiv skatteplanering främst visar sig inom 

inkomstbeskattningen.97 Skatter enligt lagen om avkastningsskatt undantas från regleringen i 

IL och beskattningen sker istället i form av en schablonmässig avkastningsskatt enligt den 

särskilda lagen. Detta innebär att avkastningsskatt hade fallit utanför regelverket om 

avkastningsskatten på pensionsmedel inte omfattas av det inhemska förslaget. 

5.3.3 Kännetecken 

Det framförs i den svenska utredningen att begreppet arrangemang är centralt, men utredningen 

påpekar att det ändock inte ska införas en definition av begreppet i den föreslagna lagen. 

Anledningen till detta är för att det inte föreligger en enhetlig definition av det nämnda 

begreppet samt att arrangemang kan omfatta en mängd olika företeelser.98 

 

Trots avsaknad av en definition av begreppet arrangemang finner utredningen att det är av stor 

vikt att utreda vilka arrangemang som ska ge upphov till en rapporteringsplikt.99 Utredningen 

framför att arrangemang ska bli rapporteringspliktiga om de kan knytas till ett antal 

kännetecken. Användningen av kännetecken för att knyta ett arrangemang till rapporteringsplikt 

används idag av flertalet länder med liknande lagstiftning och framkommer även i DAC 6. 

Utredningen är därmed ense om att liknande kännetecken ska användas för inhemska 

arrangemang.100 Minst ett av kännetecknen bör därmed vara uppfyllda för att en 

rapporteringsplikt ska uppstå. Av förslaget i betänkandet framgår det tio kännetecken varav fem 

av kännetecknen är tillämpliga på inhemska arrangemang och är därmed de enda som kommer 

att belysas i denna uppsats. 101 

 

Kännetecken 1 

Kännetecken 1, som enligt utredningen med största sannolikhet kommer att inbringa flest 

inrapporteringar, avser “omvandling av inkomst”. I förslaget framförs det att kännetecknet ska 

användas för att fånga upp de skatteupplägg som är åsyftade att omvandla exempelvis 

                                                
96 SOU 2018:91, s. 182. 
97 ibid, s. 181. 
98 ibid, s. 211. 
99 ibid, s. 217. 
100 ibid, s. 217. 
101 ibid, s. 21.  
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progressivt beskattade arbetsinkomster till proportionellt beskattade kapitalinkomster, eftersom 

de sistnämnda beskattas lägre enligt IL.102 

 

Kännetecken 2 

Ett annat kännetecken som utredningen framför är “användandet av ett förvärvat företags 

underskott”. Med detta avses att ett förlustföretag förvärvas i syfte att avveckla verksamheten i 

samband med förvärvet och därefter använda det avvecklade förlustföretagets underskott med 

avsikt att minska den egna skattepliktiga inkomsten.103 

 

Kännetecken 3 

Det tredje kännetecknet avser “standardiserade arrangemang” som innebär att 

skattearrangemang erbjuds som “paketlösningar” till en vid krets av personer. Arrangemanget 

ska då ha tillhandahållits av en professionell rådgivare och innebära att användaren ska ingå 

redan upprättade avtal, transaktioner och rättshandlingar etc.104 

 

Kännetecken 4 

Det fjärde kännetecknet avser “konfidentialitetsvillkor”. Kännetecknet kan föreligga i en 

situation där rådgivare och användare ingått ett avtal som innebär att användaren inte får röja 

information gällande arrangemanget. Sådana villkor kan utföras av rådgivaren för att dölja och 

skydda arrangemangets utformning och värde.105 

 

Kännetecken 5 

Vidare kan även ett arrangemang bli rapporteringspliktigt om det föreligger en “ersättning som 

är kopplad till skatteförmånen”. Det innebär att kännetecknet används för de arrangemang där 

rådgivarens ersättning fastställs utifrån storleken på den skattefördel som arrangemanget kan 

medföra eller där ersättningen styrs av huruvida en skattefördel faktiskt uppnås. Utredningen 

framför att sådana ersättningsvillkor inte föreligger i Sverige eftersom det exempelvis råder ett 

förbud för advokater att ingå ett avtal med klienter där dennes arvode är baserat på uppdragets 

                                                
102 SOU 2018:91, s. 220. 
103 ibid, s. 220–221.  
104 ibid, s. 222. 
105 ibid, s. 224. 
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resultat.106 Utredningen finner trots detta att det ändock bör medtas som kännetecken för 

inhemska arrangemang.107 

5.3.4 Skattefördel 

I det fall att ett arrangemang kan knytas till ett av kännetecknen bör arrangemanget i sin tur 

även uppfylla kriteriet om “huvudsaklig nytta” för att arrangemanget ska bli 

rapporteringspliktigt. Kriteriet innebär att “den huvudsakliga nyttan eller fördelen med 

arrangemanget är att uppnå en skatteförmån”.108 Kriteriet kan härledas till DAC 6 där vissa av 

arrangemangen, för att bli rapporteringspliktiga, ska knytas till minst ett kännetecken samt 

uppfylla kriteriet om huvudsaklig nytta. Utredningen framför i förslaget att skattefördelen som 

ska “uppnås” inte behöver uppgå till ett minsta belopp, trots att ett sådant belopp möjligtvis 

hade kunnat begränsa antalet inrapporteringar. Det framförs vidare att anledningen till 

avsaknaden av en beloppsgräns är på grund av svårigheten att beräkna värdet på ett 

arrangemang och skatteförmånen, samt att det i vissa fall kan uppstå en rapporteringsplikt även 

innan arrangemangen tillhandahållits.109 

5.3.5 Undantag 

I syfte att begränsa de administrativa kostnaderna för rådgivare, användare och Skatteverket 

föreslås det av utredningen att det ska finnas ett undantag från rapporteringsplikt om 

arrangemanget innebär en skattemässig effekt som är en direkt följd av skattelagstiftningen. 

Utredningen har inte framfört några specifika exempel på vilka arrangemang detta kan vara, 

men det framförs att det ska omfatta de skatteplaneringsarrangemangen som är tillåtna och ofta 

förekommande.110 

5.3.6 Uppgifter som ska lämnas 

I det fall att arrangemanget ses som rapporteringspliktigt bör identifikationsuppgifter lämnas 

om bland annat rådgivare och användare, en beskrivning av arrangemanget, när arrangemanget 

antas påbörjas, värdet av arrangemanget samt de medlemsstater som kan komma att påverkas 

av upplägget.111 Uppgifterna som nämnts bör sedan lämnas inom 30 dagar från och med dagen 

efter arrangemanget tillhandahållits klienten alternativt från och med dagen efter arrangemanget 

                                                
106 Peyron, Sveriges Advokatsamfund, Advokatetik- En praxisgenomgång, s. 63 och SOU 2018:91 s. 93. 
107 SOU 2018:91, s. 226 
108 ibid, s. 218. 
109 ibid, s. 219. 
110 ibid, s. 242. 
111 ibid, s. 23. 
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påbörjades. Detsamma gäller om informationsskyldigheten istället har övergått till användaren. 

Användaren har då en skyldighet att lämna uppgifterna från och med dagen efter denne 

tillhandahållit arrangemanget, alternativt från och med dagen efter användaren började använda 

arrangemanget.112 

5.3.7 Sanktionsavgifter 

Om ett arrangemang kan hänföras till ett av kännetecknen och innebär en skattefördel inträder 

en informationsskyldighet för skatterådgivaren alternativt användaren av skattearrangemanget. 

Görs det en avvikelse från informationsskyldigheten kan sanktionsavgifter utgå. 

 

En sanktionsavgift om 15 000 kr för rådgivare och 7 500 kr för användare tas ut om 

informationsskyldigheten inte har fullgjorts inom 30 dagar. Avgiften ska gälla för varje 

rapporteringspliktigt arrangemang. Även i de fall då den informationsskyldige har lämnat 

felaktiga uppgifter gällande ett rapporteringspliktigt arrangemang tas en avgift ut om 15 000 kr 

för rådgivare samt 7 500 kr för användare. Det framförs dock att sanktionsavgiften inte tas ut 

om den informationsskyldige korrigerat felaktigt lämnade uppgifter eller tillfört uppgifter som 

tidigare saknats. Sanktionsavgift ska inte heller tas ut om det finns en brist i den lämnade 

informationen, men bristen är av ringa betydelse.113 

 

Om den informationsskyldige inte har lämnat uppgifter om det rapporteringspliktiga 

arrangemanget inom 60 dagar från att informationsskyldigheten inträffat tas ännu en 

sanktionsavgift ut om 50 000 kr för rådgivare och 25 000 kr för användare. 

 

Om skatteupplägget istället har utformats internt inom den informationsskyldiges 

näringsverksamhet tas en sanktionsavgift ut om 50 000 kr för rådgivare och 25 000 kr för 

användare. Sanktionsavgiften för sådana skattetillägg är dock beroende av 

näringsverksamhetens storlek och avgiften blir högre beroende på företagets årsomsättning.114 

 

 

                                                
112 SOU 2018:91, s. 24. 
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114 ibid, s. 25. 
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6. Kritik mot förslaget 

6.1 Kritik från utredningens expertgrupp 

Den av utredningen tillsatta expertgruppen har framfört omfattande kritik mot förslaget i 

betänkandet i ett särskilt yttrande och avstyrkt den föreslagna delen avseende 

informationsskyldighet som ska gälla för inhemska skattearrangemang.115 Kritiken berör 

flertalet punkter i utredningen och några av punkterna ska i korthet redogöras för nedan. 

 

Inledningsvis kan nämnas att expertgruppen anser att det idag redan finns en långtgående 

informationsskyldighet i enlighet med SFL och att dessa möjligheter är tillräckliga för 

Skatteverket. Här framförs även att Skatteverkets intresse av att erhålla ytterligare information 

inte står i proportion till kostnaderna och den administrativa bördan för skatterådgivare, 

alternativt användare, som en implementering av förslaget kan innebära.116 Det saknas även, 

enligt experterna, definitioner av flertalet i förslaget centrala begrepp. Som följd av det uppstår 

en vaghet i den föreslagna lagens utformning vilket i sin tur föranleder en rättsosäkerhet i hur 

lagen ska tillämpas. De hårda sanktionerna står heller inte i proportion till den vaga 

utformningen av förslaget i betänkandet. Således anser expertgruppen att grunderna för att 

sanktioner ska utgå är alltför diffust utformade för att kunna anses vara förenligt med 

legalitetsprincipen.117 

 

Vidare framförs det av expertgruppen att underlaget som presenteras i sin helhet är felaktigt. 

Inledningsvis har utredningen inte presenterat ett underlag gällande hur stort skattebortfall som 

uppstår i och med inhemska skattearrangemang. Dessutom hänvisar utredningen till belopp som 

tagits fram inom BEPS och som således endast är underlag för beräknandet av skattebortfallet 

som sker genom gränsöverskridande skattearrangemang. Expertgruppen finner att en sådan 

jämförelse är direkt missvisande och “helt klart överskattad”.118 

 

Avslutningsvis framför experterna att utredningen inte har framställt konkreta fakta som kan 

ligga till grund för implementeringen. Detta som följd av att utredningens arbete skett för 

hastigt, vilket kan förklaras i och med att implementeringen av DAC 6 pågått under denna tid. 

                                                
115 SOU 2018:91, s. 423. 
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34 
 

Expertgruppen avvisar därför, med bakgrund av vad som framförts ovan, förslaget i 

betänkandet i sin helhet.119 

6.2 Kritik i remissvaren 

6.2.1 Inledning 

I anslutning till betänkandet har remissvar120 inkommit från bland annat de myndigheter, 

organisationer och andra instanser som kan komma att beröras av ett införande av förslaget. 

Den slutsats som kan dras av remissvaren är att en övervägande majoritet ställer sig kritiska till 

förslaget och avstyrker det i sin helhet. Nedan har vi valt att redogöra för några punkter i 

remissvaren från FAR, Sveriges Advokatsamfund, Näringslivets Skattedelegation samt 

Svenska Bankföreningen. 

6.2.2 FAR 

FAR har lämnat omfattande kritik mot förslaget och instämmer till stora del med det särskilda 

yttrandet som expertgruppen lämnat. 

 

FAR kritiserar utredningens antagande gällande de möjliga kostnaderna av 

rapporteringsskyldigheten. Utredningen har i förslaget framfört att kostnaderna som 

informationsskyldigheten kan komma att uppgå till är 400 miljoner kronor fördelat på rådgivare 

och användare samt Skatteverket. Den “antar” vidare att skatteintäkterna som regleringen kan 

komma att medföra överväger de uppkomna kostnaderna och FAR påpekar att ett sådant 

“antagande” är högst bristfälligt och oproportionerligt.121 

 

Vidare nämner FAR det stora antal juridiska och fysiska personer som kommer att beröras av 

förslaget och vikten av att reglerna därför utformas på ett tydligt sätt. Det föranleder därmed en 

betydande rättsosäkerhet, enligt FAR:s mening, att till exempel begreppet arrangemang inte har 

definierats av utredningen. Utredningens uttalande om att lagtexten bör vara vagt utformad för 

att träffa allt fler skattearrangemang avfärdas i helhet av FAR.122  

 

                                                
119 SOU 2018:91, s. 435. 
120 Regeringskansliet (2019), Remiss av SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på 

skatteområdet. 
121 Remissvar, FAR (2019), s.3.  
122 ibid, s.3.  



35 
 

Vagt utformade lagregler behäftade med höga sanktionsavgifter kommer att resultera i att 

rådgivare i mindre grad vågar ge skatterådgivning till användare, trots att det eventuella 

skattearrangemanget är helt lagligt. 123 Vidare framför FAR att flertalet av de skatterådgivare 

som kan komma att omfattas av informationsskyldigheten inte har tillräckligt med skatterättslig 

kunskap för att kunna ta ställning till hur och när deras informationsskyldighet inträder.124  

 

FAR påpekar även att Skatteverket idag redan har en långtgående möjlighet att få uppgifter om 

möjlig aggressiv skatteplanering, exempelvis via skattskyldigas deklarationsuppgifter. 

Informationen kommer därmed inte effektivisera Skatteverkets arbete eftersom det handlar om 

uppgifter som myndigheten oavsett informationsskyldigheten ändå kommer att få ta del av. 

Myndighetens intresse av att få ytterligare information står, enligt FAR, inte i proportion till 

sanktionernas omfattning samt den ökade administrativa bördan som förslaget innebär.125 

6.2.3 Sveriges Advokatsamfund 

Sveriges Advokatsamfund, Samfundet, har framfört att de delar åsikt med den av utredningen 

tillsatta expertgruppen och den kritik som framförts av densamme. Samfundet avstyrker även 

förslaget i betänkandet i dess helhet. Det ställer sig därutöver kritiskt till införandet av det ovan 

redogjorda sanktionssystemet. Samfundet saknar även en mer djupgående analys vad gäller 

behovet av en reglering enligt förslaget och den faktiska effektivitet den kommer att medföra 

samt hur behovet förhåller sig till de administrativa kostnader som informationsskyldigheten 

medför.126 

 

Samfundet framför dessutom att den inskränkning som kan komma att göras i deras lagstadgade 

tystnadsplikt står i direkt strid mot rättssäkerheten, eftersom advokater tvingas röja information 

om deras klienter. I remissvaren uttrycker de att de således kan komma att fungera som 

“angivare åt staten” och menar därför att advokater inte bör omfattas av 

rapporteringsskyldigheten. De framför även att utredningen inte gett tillräckligt med skäl till att 

den inhemska regleringen bör gå utöver vad DAC 6 föreskriver gällande undantaget för bland 

annat advokater. Även bristen på förutsebarhet i de vagt utformade lagreglerna samt i övrigt 

liknande kritik som expertgruppen framfört tas upp i remissvaren.127 

                                                
123 Remissvar, FAR (2019), s. 4. 
124 ibid, s. 4. 
125 ibid, s. 6. 
126 Remissvar, Sveriges Advokatsamfund (2019), s. 1.  
127 Ibid, s. 3–4 & 6.  
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6.2.4 Näringslivets Skattedelegation 

Även Näringslivets Skattedelegation, NSD, avstyrker förslaget och anför som motivering 

liknande kritik som redogjorts för ovan. Det framförs i remissvaret att även NSD ställer sig 

kritiska till det underlag vid beräkningen av skattebortfallet som utredning har presenterat. I 

likhet med vad som ovan redogjorts för anser NSD att det är direkt felaktigt att basera 

skattebortfallet utifrån de siffror som framtagits inom BEPS. OECD har framfört att detta 

underlag “bör användas med stor försiktighet”, vidare gäller som nämnt dessa siffror för 

skattebortfallet vid gränsöverskridande skattearrangemang och säger således inget om hur stort 

skattebortfallet är vid rent inhemska arrangemang. NSD menar därför att utredningen inte visat 

att det föreligger så stora problem med aggressiv skatteplanering i Sverige på grund av 

inhemska arrangemang att det skulle finnas anledning till att lagstifta om en så pass långtgående 

skyldighet som utredningen har föreslagit.128 

 

NSD går också i linje med vad expertgruppen framfört gällande lagens vaga utformning som 

kan komma att leda till bristande förutsebarhet, vilket i sin tur kan komma att leda till 

överrapportering och höga kostnader för skatterådgivare. Att utredningen inte klargjort 

innebörden av centrala begrepp såsom till exempel arrangemang och preciserat vad som ska 

innefattas av de så kallade kännetecknen skapas en stor osäkerhet för rådgivare. Eftersom det 

saknas vägledning i förslaget angående dessa centrala begrepp kommer den administrativa 

bördan för skatterådgivare bli än mer betungande. NSD finner därför att många av de 

överträdelser av rapporteringsskyldigheten som kan bli aktuella kommer att bero på 

osäkerheten i hur lagen ska tillämpas. NSD anser således att sanktioner inte kan utgå på basis 

av en så vagt utformad lag.129 

6.2.5 Svenska Bankföreningen 

Svenska bankföreningen, SBF, ställer sig kritiska till förslaget och instämmer i stora drag med 

kritiken som Näringslivets Skattedelegation framfört.130 

 

SBF framför även att utredningen inte framfört i hur stor utsträckning aggressiva inhemska 

skattearrangemang används i Sverige för att en informationsskyldighet ska kunna motiveras. 

                                                
128 Remissvar, Näringslivets skattedelegation (2019), s. 1 & 3.  
129 ibid, s. 1, 4 & 6. 
130 Remissvar, Svenska Bankföreningen (2019), s.1. 
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SBF är därför av åsikten att kostnaderna och den administrativa bördan som ett införande kan 

innebära inte står i proportion till den eventuella nyttan av förslaget i betänkandet.131 

 

De framför vidare att utredningens avsteg från att införa begreppsdefinitioner i lagen starkt bör 

ifrågasättas utifrån rättsprinciper som förutsebarhet och rättssäkerhet. En avsaknad av ett 

centralt begrepp såsom rapporteringspliktigt arrangemang kan inte ligga till grund för de höga 

sanktioner som utredningen presenterat utan att strida mot rättssäkerheten.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Remissvar, Svenska Bankföreningen (2019), s.7. 
132 ibid, s. 10. 
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7. Analys 

7.1.  Inledning 

I följande kapitel analyseras huruvida förslaget i betänkandet uppfyller kravet på rättssäkerhet 

och de rådande principer som innefattas av kravet.  Eftersom betänkandets förslag ännu inte är 

antaget ser vi det nödvändigt att analysera förslaget från även ett annat perspektiv, därför 

kommer i analysen en jämförelse göras med skatteflyktslagen och den kritik som riktats mot 

denna. 

7.2 Betänkandets förenlighet med kravet på rättssäkerhet 

7.2.1 Förslagets vaga begrepp 

Ett införande av en lag med vagt utformade regler kommer att innebära tolkningsproblematik 

för skatterådgivare. Skatterådgivare tvingas förhålla sig till regler som är svåra att förstå och 

där det inte finns en entydig definition som fungerar vägledande vid uppkomna oklarheter. Till 

exempel saknas det i betänkandet en definition av det centrala begreppet arrangemang. Tikka 

framför att legalitetsprincipen inom skatterätten betonar att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag, 

detta eftersom den skattskyldige ska ges ett skydd mot godtycke. Avsaknad av definitioner 

skapar därmed en osäkerhet eftersom rådgivare inte kan utläsa vilka eller vilken typ av 

skattearrangemang som kan föranleda en rapporteringsskyldighet. I vår mening brister en lag 

enligt legalitetsprincipen om det stöd i lagen som anges inte är tillräckligt tydligt utformat för 

att individen ska förstå vilket handlande som därmed kan medföra rättspåföljder. 

 

Konsekvensen av avsaknaden av definitioner medför svårigheter för rådgivare att även avgöra 

när dennes rapporteringsskyldighet uppkommer, eftersom begreppet arrangemang ligger till 

grund för när informationsskyldigheten uppkommer. Likt Schultz anser vi att kravet på 

förutsebarhet och legalitetsprincipen går hand i hand, varför lagen även därmed kan brista i 

förutsebarhet. Schultz framför även att en lag bör vara förutsebar för allmänheten vilket ställer 

ett högre krav på tydlighet i lagtexten för att förutsebarhetskravet ska anses vara uppfyllt. 

 

Vår uppfattning är att två scenarier kan komma att uppkomma vid en sådan brist på 

förutsebarhet och legalitet. Endera kommer det att ske en betydande överrapportering på grund 

av att rådgivare inte kan avgöra vilka arrangemang som är rapporteringspliktiga och därför tar 

”det säkra före det osäkra” och rapporterar in ”allt”. Detta i sin tur leder till att Skatteverket blir 
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meddelade om sådana arrangemang som egentligen inte är av intresse för dem. Det andra 

utfallet är att rådgivare underlåter att rapportera in arrangemang, inte på den grund att de 

uppsåtligen försöker dölja information utan snarare för att de saknar den kunskap som krävs för 

att kunna ta ställning till huruvida ett arrangemang faktiskt medför rapporteringsskyldighet. 

Denna problematik har även belysts i remissvaret från FAR där de påpekat att vissa grupper av 

rådgivare inte har den kunskap som behövs för att ta ställning till när ett visst arrangemang är 

rapporteringspliktigt.133 

 

Det finns förvisso begrepp och kännetecken som är definierade i betänkandet men även dessa 

är så pass vagt utformade att de för rådgivare torde vara nästintill intetsägande och ger inte en 

tydlig vägledning i hur lagen ska tolkas och tillämpas. Till exempel finns det i utredningens 

underlag en beskrivning, i form av så kallade kännetecken, om vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att ett arrangemang ska kunna knytas till en rapporteringsplikt. Det framgår 

exempelvis av utredningens förslag att kännetecknen som ska gälla för inhemsk lagstiftning i 

stora drag bör vara så lika kännetecknen som framgår av DAC 6, trots att de sistnämnda är 

anpassade att gälla för gränsöverskridande skattearrangemang.134 Vidare påpekar utredningen 

att några av kännetecknen, exempelvis kännetecken fem om “ersättning kopplad till en 

skatteförmån”, inte förekommer i Sverige men att det ändock bör tillämpas i den inhemska 

lagregleringen.135 Om kännetecknen är ovanliga och sällan förekommande blir det än svårare 

för skatterådgivare att förstå sig på när deras uppgiftsskyldighet uppkommer. Kännetecknen 

kan därmed kritiseras för att vara så pass vagt utformade att de som ovan nämnt inte på ett 

tillfredsställande vis ger vägledning. 

 

Ovan nämnda brister kan dock ställas mot utredningens påpekande att utformningen av 

lagtexten bör vara vag för att det inte på ett uttömmande vis går att definiera alla typer av 

skattearrangemang som kan anses vara rapporteringspliktiga. Ett sådant resonemang kan i viss 

mån anses förståeligt i och med att begreppet arrangemang är ett sådant begrepp som innefattar 

flertalet olika situationer och skatteupplägg att en entydig definition blir näst intill omöjlig. 

Dessutom finns det en rad olika skatteupplägg som lagstiftaren ännu inte har någon kännedom 

om, varför det blir än mer problematiskt att lagstifta på området. 

 

                                                
133 Remissvar, FAR (2019), s. 4.  
134 SOU 2018:91, s. 217. 
135 ibid, s. 226–227. 
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Vi finner dock att ett sådant resonemang bör vägas mot kraven på legalitet och förutsebarhet. 

Att göra ett sådant avsteg från rättsgrundsatserna till fördel för statens intressen anser vi 

inskränker i allt för stor mån på skatterådgivares möjlighet att faktiskt förstå sig på vilka 

skyldigheter som åläggs dem. Skatterådgivares möjlighet att kunna förutse följden av deras 

handlingar har åsidosatts för att tillvarata de fördelar som Skatteverket önskar att uppnå, vilket 

även kritiken vi tagit del av ger stöd för. Vi finner således, i en samlad bedömning, att vagt 

utformade regler därmed skapar en tämligen omfattande rättsosäkerhet. 

7.2.2 En jämförelse med skatteflyktslagen 

Som redogjorts för i kapitel tre saknas en entydig definition av vad som utgör så kallad 

skatteplanering. Som ett resultat medför det att avgränsningen till aggressiv skatteplanering blir 

problematisk. För att kunna angripa upplägg som skulle kunna anses utgöra aggressiv 

skatteplanering har det således vid lagstiftandet krävts att reglerna utformats tämligen vagt och 

generellt.136 Som ovan nämnts har skatteflyktslagens generalklausul en sådan utformning att ett 

förfarande måste “strida mot lagstiftningen syfte” för att utgöra en otillåten form av 

skatteplanering. Trots att en sådan vag formulering kan anses oundviklig har den vållat stor 

tolkningsproblematik.137 Samtidigt finns det en klar majoritet som anser att lagen är så pass 

vagt utformad att det inte går att förutse hur eller när den kan komma att tillämpas. 

 

Att ha vagt utformade regler och förlita sig på praxis är därmed en beprövad metod som inte 

gett önskat resultat. Detta kan komma att resultera i att rättsosäkerheten ökar snarare än att 

lagstiftarens åsyftade effekt uppnås. Vi finner att en stor del av den kritik och problematik som 

framförts mot skatteflyktslagens utformning kan liknas vid den kritik som riktats mot förslaget 

i betänkandet. 

 

Den i betänkandet föreslagna lagen har, likt med skatteflyktslagen, utformats på ett vagt sätt 

vilket torde ha gjorts i syfte att lämna ett större utrymme för praxis att klargöra rättsläget. I 

praxis till skatteflyktslagen går det att utläsa att domstolen har brustit i framtagandet av 

enhetliga bedömningar som ska verka vägledande. En implementering av förslaget kan, i likhet 

med skatteflyktslagen, leda till skönsmässiga bedömningar och svårigheter för domstolen att 

tolka hur lagen ska tillämpas. Således kan antas att praxis, likt skatteflyktslagen, kommer att bli 

tillämpligt endast i det enskilda fallet. I vår mening kommer avsaknaden av preciseringar i 

                                                
136 SOU 2018:91, s. 148.  
137 Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, s. 39. 
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lagtexten därmed leda till att “varje domare” tolkar begreppen däri godtyckligt snarare än att 

det skapas klarhet genom enhetlig praxis. 

7.2.3 Undantaget för advokater 

Utredningens utgångspunkt är att den primära skyldigheten att informera ska åligga 

skatterådgivaren i så stor utsträckning som möjligt. På grund av advokaters lagstadgade 

tystnadsplikt föreslås det dock ett undantag för dem, vilket innebär att de advokater som agerar 

som skatterådgivare endast ska omfattas av informationsskyldigheten i viss mån. 

 

Advokatsamfundet har i sitt remissvar framfört att advokater inte bör omfattas av förslaget 

överhuvudtaget.138 Det framför vidare att en informationsskyldighet kommer att innebära att 

advokater “tar sig an rollen som angivare åt staten och agerar biträde åt Skatteverket”.139 

Frågan är tämligen komplex. Vi anser att både utredningen och advokatsamfundet har framfört 

välgrundade argument både för och emot gällande ett undantag för advokater. Utredningens 

främsta argument till varför advokater bör omfattas av förslaget till viss del är att även en allmän 

beskrivning av arrangemang och vilka lagregler som används vid utformningen kommer att 

vara till stor fördel för Skatteverkets arbete att motverka aggressiv skatteplanering.140 

Advokatsamfundet menar dock att all information som en klient har lämnat omfattas av 

tystnadsplikten och att viss typ av information därför inte går att åtskilja från denna. Därmed 

kan inte en “allmän beskrivning av arrangemanget” stå utanför advokaters tystnadsplikt.141 

 

Vi är av samma åsikt som utredningen därför att vi anser att en “allmän beskrivning av 

arrangemanget” inte kan skada klienten, särskilt eftersom dennes identifikationsuppgifter inte 

kommer att behöva röjas. Ett undantag från informationsskyldighet för advokater skulle 

därutöver innebära att klienter vänder sig till dem för att få skatterådgivning enkom för att 

klienterna har vetskap om att dessa inte kommer att ha skyldighet att informera Skatteverket 

om upplägget. Vidare skapar detta en konkurrensfördel för advokater gentemot andra 

skatterådgivare eftersom klienter i större mån kommer att undvika att få skatterådgivning av 

skatterådgivare som inte undantas från informationsskyldigheten. 

 

                                                
138 Remissvar, Sveriges Advokatsamfund (2019), s. 2. 
139 ibid, s. 1. 
140 SOU 2018:91, s. 192. 
141 Remissvar, Sveriges Advokatsamfund (2019), s. 3.  
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I förslaget i betänkandet framförs det att de uppgifter som inte åläggs advokaten, i andra hand 

ska lämnas av användaren av upplägget. Utredningen framför att det speciellt i de fall advokater 

helt undantas från informationsskyldigheten kommer de användare som tillämpar de mest 

aggressiva typerna av skatteplanering underlåta att informera till Skatteverket. Utredningen 

anser således att det är mer lämpligt att, i detta fall, advokater ansvarar för inrapporteringen av 

den orsaken att dessa är bundna att följa god advokatsed. Således framför utredningen att 

regelefterlevnaden kommer att öka. Av den anledningen anser vi att det är av stor vikt att 

Skatteverket i vart fall får ta del av en viss del av informationen så att det kan användas för att 

motverka aggressiv skatteplanering. Det är därmed inte av största vikt att få 

identifikationsuppgifter om användaren, utan snarare är det av större vikt att få kännedom om 

aggressiva skattearrangemang och stoppa spridningen av dessa. 

 

Om advokater inte innefattas av lagen ska det som ovan nämnt falla på användaren av 

arrangemanget att rapportera. Det kan tänkas att en sådan användare saknar juridisk kunskap 

varför det ur ett förutsebarhetsperspektiv blir än mer viktigt att dessa förstår sig på lagtexten. 

Likt Schulz anser vi att lagstiftningen bör vara förutsebar inte uteslutande för experter inom 

skatteområdet. Om lagen utformas på ett vagt sätt torde detta inte kunna uppfylla kravet på 

förutsebarhet för användare av arrangemanget. Vi anser således att konsekvenserna för 

användare kan komma att innebära att dessa på grund av bristande juridiska kunskaper inte 

kommer att begripa hur informationsskyldigheten ska fullgöras. Att ålägga användare ett sådant 

ansvar anser vi inte är rimligt eftersom lagen inte är utformad på ett så tydligt sätt att en “normalt 

begåvad person” kan förstå sig på den. 

 

I det fall att advokater inte undantas informationsskyldigheten ställs också ett krav på 

förutsebarhet. Som Kellgren framfört kan kravet på förutsebarhet anses uppfyllt om i första 

hand sakkunniga kan förutse hur lagen kan komma att tillämpas. Samfundet har i sitt remissvar 

dock riktat kritik mot betänkandets utformning och de centrala begreppen däri, vilket innebär 

att lagen inte går att tolka även för advokater med expertis inom skatteområdet. Enligt vår 

mening är således kravet på förutsebarhet inte uppfyllt varken i det fall att advokater undantas 

från regleringen och informationsskyldigheten övergår på användaren, eller i det fall att 

advokater omfattas av informationsskyldigheten. 
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7.2.4 Sanktioner 

I och med att det riktats kritik gällande förslagets vaghet, uppstår det i sin tur en direkt 

problematik med de föreslagna sanktionerna. Som Tikka framfört ska individen enligt 

legalitetsprincipen kunna utläsa och förutse vilka handlingar som strider mot lagen och som 

således kan resultera i rättsliga påföljder. Saknas sådan tydlighet kan det ifrågasättas om 

utredningens förslag är förenligt med nu nämnda princip. En osäkerhet för skatterådgivare kring 

när rapporteringsplikten inträder kan därför medföra att sanktionerna är allt för hårt utformade. 

Utredningen har själva framfört att lagen bör utformas på ett vagt sätt för att innefatta såväl alla 

kända som okända skattearrangemang.142 I vår mening är det inte befogat att en sådan vagt 

utformad lag kan komma att medföra rättspåföljder, med hänvisning till de krav på tydlighet 

som legalitetsprincipen ställer. 

 

Enligt vår mening går det att dra slutsatsen att utredningen finner att det är av större vikt att 

motverka aggressiv skatteplanering med en vagt utformad lag än att iaktta de grundläggande 

rättsprinciperna såsom exempelvis legalitetsprincipen. Således framstår det som att utredningen 

anser det vara nödvändigt med allmänt hållna lagregler till fördel för lagstiftarens fiskala 

intresse för att fånga in så många skattearrangemang som möjligt. 

 

Gällande proportionalitetsprincipen framför Simon-Almendal att de föreskrivna åtgärderna bör 

stå i proportion till nyttan med den föreskrivna lagen. Sett till kravet på proportionalitet som 

ska råda mellan ett handlande och den möjliga påföljden anser vi att förslaget brister i två 

punkter. Den första grundläggande punkten vi finner förslaget brista i är att utredningen inte 

framfört konkret underlag för målet med den föreslagna lagen. Utredningen har använt underlag 

från BEPS vid beräknandet av det inhemska skattebortfallet på grund av aggressiv 

skatteplanering vilket anförts vara både direkt felaktigt och visar inte på det faktiska 

skattebortfall som finns i Sverige. Kritiken mot detta underlag har även framförts av både 

expertgruppen samt remissinstanserna. Således leder det osäkra underlaget till att målet med 

utredningens förslag inte kan legitimeras. Utredningen har således inte visat att målet med 

förslaget, det vill säga motverkandet av aggressiv skatteplanering, överhuvudtaget råder inom 

Sverige i den omfattning som utredningen redogjort för. 

 

                                                
142 SOU 2018:91, s. 172. 
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Den andra punkten som utredningens förslag brister i är att det inte råder proportion mellan mål 

och medel. Den omfattande informationsskyldigheten som rådgivare alternativt användare 

åläggs är som ovan nämnt väldigt vagt utformad, och vidare har inte en djupgående analys av 

vilka ekonomiska och administrativa konsekvenser en sådan lag kan komma att medföra 

genomförts. Vagt utformade regler om informationsskyldighet, i kombination med 

arbetsbördan för skatterådgivaren, står i vår mening inte i proportion med målet, vilket är att 

motverka aggressiv skatteplanering. Att sanktioner därutöver ska utgå på en så vagt utformad 

lag anser vi inte heller stå i proportion till målet med lagen. 

 

Rådgivares och användares oförmåga att förstå sig på lagen anser vi bidrar till att sanktionernas 

utformning kan uppfattas som än mer ingripande. I många fall torde oförmågan att förstå sig på 

lagen, snarare än ett uppsåtligt försök att kringgå denna, leda till rättspåföljder. Vi anser således 

att den bristande möjligheten att kunna förutse rättsföljderna bidrar till att sanktionerna är 

oproportionerliga. 
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8. Avslutande ord 

 

Efter en djupare analys finner vi att betänkandet inte uppnår kraven som ställs på rättssäkerhet. 

Vi anser att betänkandet brister i såväl kraven på legalitet som förutsebarhet och 

proportionalitet. 

 

Inledningsvis anser vi att förslaget brister i legalitet eftersom en vagt utformad lagtext inte ger 

tillräckligt med stöd för att den enskilde ska kunna utläsa när rapporteringsskyldigheten inträder 

och därmed förstå när rättspåföljder kan komma att aktualiseras. Ett resultat av att förslaget 

brister i legalitet leder därmed till att den inte heller kan anses vara förutsebar. 

 

Därutöver är många av utredningens argument ogrundade och vidare saknas stöd för 

antaganden om lagens effektivitet och nytta. Bland annat har utredningen inte framlagt underlag 

där det presenteras hur stort det inhemska skattebortfallet är på grund av aggressiv 

skatteplanering, alltså saknas stöd för den problematik som utredningen påstår finns i Sverige. 

En översättning av det internationella skattebortfallet som framförs i BEPS blir direkt 

missvisande när det svenska skattebortfallet ska beräknas. Som ett resultat av det nämnda går 

det därmed inte att ta ställning till om det skattebortfall som redogjorts för och som förslaget 

utgår från kan ligga till grund för det omfattande betänkandet eller om det överhuvudtaget är 

ett rimligt antagande gällande skattebortfall. Således anser vi att den informationsskyldighet 

som åligger skatterådgivare, alternativt användare, inte står i proportion till förslagets 

omfattning. 

 

Vi finner vidare, med stöd av kritiken som framförts av expertgruppen och remissinstanserna 

samt kritiken mot skatteflyktslagen, att det finns problematik med vagt utformade regler 

eftersom de skapar en brist på förutsebarhet och osäkerhet i tillämpning. Vi kan med stöd av 

skatteflyktslagen tydligt se vad för konsekvenser en vagt utformad lag kan komma att medföra. 

Det har som ovan nämnt påvisats flertalet gånger att lagens vaghet lett till en ineffektiv 

tillämpning. Således är det av vår uppfattning att även förslaget i betänkandet kan komma att 

präglas av samma ineffektivitet och rättsosäkerhet. 

 

Vi finner, efter en samlad bedömning, att införandet av förslaget i betänkandet kommer att leda 

till en omfattande osäkerhet för såväl skatterådgivare som användare. Vi anser även att förslaget 
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inte uppfyller kraven på såväl legalitet-, proportionalitet- och förutsebarhet samt att förslaget 

därmed står i strid med kravet på rättssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

9. Källförteckning 

 

Offentligt Tryck 

 

Propositioner 

Prop. 1980/81:17-förslag till lag om skatteflykt, m.m. 

 

Prop. 1994/95:209 - Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m. (förslag till 

återinförande av skatteflyktslagen) 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2018:91-Rapporteringspliktiga arrangemang, ett nytt regelverk på skatteområdet. 

 

EU- direktiv 

Direktiv 2011/16/EU. 

 

Rådets direktiv (EU) nr 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad 

gäller automatiskt utbyte i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga arrangemang. 

 

Rättelse till rådets direktiv (EU) nr 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 

2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. 

 

Kommittédirektiv 

Direktiv 2017:38. 

 

Litteratur 

Hilling & Hilling, Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv skatteplanering. I E. 

Kristoffersson, S. Olsson, & P. Rendahl (Red.), Festskrift till Björn Westberg (s. 49–58). Iustus, 

Uppsala, 2016.  

 

Kaldal & Sjöberg, Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap- handfasta tips, uppl. 1, Jure, 

Stockholm, 2018. 

 

Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, uppl. 1, Iustus, Uppsala, 1997. 

 

Lind m.fl., Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering, uppl. 1, 

Iustus, Uppsala, 2018. 



48 
 

Lodin m.fl., Inkomstskatt Del. 2: en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 17, Studentlitteratur, 

Lund, 2019. 

 

Peyron, Sveriges Advokatsamfund, Advokatetik- En praxisgenomgång, uppl. 2, Ödeshög, 2017. 

 

Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 

uppl. 3, Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 

 

Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, uppl. 1, Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2015. 

 

Tidskrifter 

Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus 

på EU-domstolens proportionalitetsbedömning, Svensk Skattetidning (2012). 

 

Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?, Svensk Skattetidning 8/98. 

 

Simon-Almendal, Kan HFD bryta ny mark på oprövade områden? - analys av ett mål om 

befrielse av skattetillägg, Svensk Skattetidning 2018-02-16. 

 

Simon-Almendal, Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, Svensk Skattetidning, 2011:4.  

 

Schultz, Den orubbliga principen, Dagens Juridik, 2008-03-07. 

 

Tikka, Om principer vid tolkning av skattelag, Skattenytt nr 11 2004. 

 

Tjernberg & Neway Herrman, Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster?, 

Skattenytt 2011. 

 

Elektroniska källor 

https://www.alltomjuridik.se/ordlista/in-casu/ (hämtad 19-05-22). 

 

https://lagen.nu/begrepp/Analogisk_lagtill%C3%A4mpning (hämtad 19-05-24). 

 

Europakonventionen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c64

85a221/europa_501104.pdf  (hämtad 19-05-20) 

 

Europeiska Kommissionen. Administrative cooperation in (direct) taxation in the EU. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-

cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en, (hämtad 19-04-10). 

 

https://www.alltomjuridik.se/ordlista/in-casu
https://lagen.nu/begrepp/Analogisk_lagtill%C3%A4mpning
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en


49 
 

 

 

Europeiska Kommissionen (2017), Förslag till rådets direktiv, COM (2017) 335 final. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/SV/COM-2017-335-F1-SV-MAIN-

PART-1.PDF (hämtad 19-04-11). 

 

Europeiska Kommissionen (2012), Kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 

om aggressiv skatteplanering (2012/772/EU).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=SV 

(hämtad 19-05-20). 

 

Europeiska Rådet (2016), Rådets slutsatser om en extern strategi för beskattning och om 

åtgärder mot missbruk av skatteavtal. 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/05/25/conclusions-tax-treaty-

abuse/ (hämtad 19-04-10). 

 

Europeiska Unionen, Europaparlamentet  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_sv 

(hämtad 19-05-21). 

 

Europeiska Unionen, Europeiska Kommissionen. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_sv#vad-

g%C3%B6r-kommissionen? (hämtad 19-05-21). 

 

Europeiska Unionen, Europeiska Unionens råd. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_sv (hämtad 19-05-

21). 

 

OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 

Base Erosion and Profit Shifting Project, s 3.https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/measuring-

and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en (hämtad 19-04-12). 

 

OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-

report_9789264241442-en#page1 (hämtad 19-04-30). 

 

OECD, Ending offshore profit shifting. 

https://www.oecd.org/about/impact/ending-offshore-profit-shifting.htm (hämtad 19-05-22). 

 

OECD, Who we are. 

https://www.oecd.org/about/ (hämtad 19-05-20). 

 

Regeringen (2016), Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. 

https://www.regeringen.se/49927c/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf

/2016/160428-handlingsplan--mot-skatteflykt-skatteundandragande-och-penningtvatt.pdf 

(hämtad 19-05-20). 

 

Regeringskansliet (2018), Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på 

skatteområdet. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/SV/COM-2017-335-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/SV/COM-2017-335-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=SV
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/05/25/conclusions-tax-treaty-abuse/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/05/25/conclusions-tax-treaty-abuse/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_sv
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_sv#vad-g%C3%B6r-kommissionen?
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_sv#vad-g%C3%B6r-kommissionen?
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_sv
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en#page1
https://www.oecd.org/about/impact/ending-offshore-profit-shifting.htm
https://www.oecd.org/about/
https://www.regeringen.se/49927c/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/160428-handlingsplan--mot-skatteflykt-skatteundandragande-och-penningtvatt.pdf
https://www.regeringen.se/49927c/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/160428-handlingsplan--mot-skatteflykt-skatteundandragande-och-penningtvatt.pdf


50 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-

201891/ 

(hämtad 19-04-10) 

 

Regeringskansliet (2019), Remiss av SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang - ett 

nytt regelverk på skatteområdet. 

https://www.regeringen.se/remisser/2019/01/remiss-av-sou-201891-rapporteringspliktiga-

arrangemang---ett-nytt-regelverk-pa-skatteomradet/. 

(hämtad 19-04-10) 

 

Remissvar, Sveriges Advokatsamfund (2019). 

https://www.regeringen.se/498b4b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/sveri

ges-advokatsamfund.pdf 

(hämtad 19-05-25) 

 

Remissvar, FAR (2019). 

https://www.regeringen.se/4989fd/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/far.pd

f 

(hämtad 19-04-20) 

 

Remissvar, Näringslivets skattedelegation (2019). 

https://www.regeringen.se/498820/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/narin

gslivets-skattedelegation.pdf 

(hämtad 19-04-20) 

 

Remissvar, Svenska Bankföreningen (2019). 

https://www.regeringen.se/498b3b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/svens

ka-bankforeningen.pdf 

(hämtad 19-04-29) 

 

Rättelse till rådets direktiv (EU) nr 2018/ 822. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822R(01)&from=EN 

(hämtad 19-05-24) 

 

Rådets direktiv (EU) nr 2018/822   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN  

(hämtad 19-05-22) 

 

Skatteverket. BEPS- Ett arbete inom OECD. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/bepsettarbeteino

moecd.4.3810a01c150939e893f7598.html (hämtad 19-04-12). 

 

Skatteverket. Periodiseringsfond. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/

periodiseringsfond.4.361dc8c15312eff6fd2b8f2.html (hämtad 19-05-23). 

 

Skatteverket, Skattetillägg för privatpersoner. 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/skattetillaggforprivatpersoner.4.

361dc8c15312eff6fd2c1fc.html (hämtad 19-05-22). 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201891/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201891/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/01/remiss-av-sou-201891-rapporteringspliktiga-arrangemang---ett-nytt-regelverk-pa-skatteomradet/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/01/remiss-av-sou-201891-rapporteringspliktiga-arrangemang---ett-nytt-regelverk-pa-skatteomradet/
https://www.regeringen.se/498b4b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/sveriges-advokatsamfund.pdf
https://www.regeringen.se/498b4b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/sveriges-advokatsamfund.pdf
https://www.regeringen.se/4989fd/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/far.pdf
https://www.regeringen.se/4989fd/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/far.pdf
https://www.regeringen.se/498820/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/naringslivets-skattedelegation.pdf
https://www.regeringen.se/498820/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/naringslivets-skattedelegation.pdf
https://www.regeringen.se/498b3b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/svenska-bankforeningen.pdf
https://www.regeringen.se/498b3b/contentassets/f69dade76159435f90b5185ae7712b03/svenska-bankforeningen.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/bepsettarbeteinomoecd.4.3810a01c150939e893f7598.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/bepsettarbeteinomoecd.4.3810a01c150939e893f7598.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/periodiseringsfond.4.361dc8c15312eff6fd2b8f2.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/periodiseringsfond.4.361dc8c15312eff6fd2b8f2.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/skattetillaggforprivatpersoner.4.361dc8c15312eff6fd2c1fc.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/skattetillaggforprivatpersoner.4.361dc8c15312eff6fd2c1fc.html


51 
 

 

Svenska Ambassaden, Sweden Abroad. Uppdaterades 17 jan 2018. Sveriges delegation, OECD 

och UNESCO, Paris.  

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-

och-oecd/om-oecd/, (hämtad 19-04-10). 

 

Sveriges Riksbank (2017), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.  

https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbankens-uppdrag/internationellt-arbete/oecd/ 

(hämtad 19-05-11). 

 

https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/ (hämtad 19-05-20). 

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-och-oecd/om-oecd/
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-och-oecd/om-oecd/
https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbankens-uppdrag/internationellt-arbete/oecd/
https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/

