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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I början av år 2008 fick diskussionen kring skatteparadis mycket uppmärksamhet i 

internationell media när sekretessbelagda bankkundregister från Liechtenstein såldes till 

Tyskland och många fall där personer gömde pengar från beskattning i Tyskland 

upptäcktes. Arbetet mot skatteparadis med anledning av skadlig skattekonkurrens blev 

högaktuellt för högskattestater som måste handskas med skatteflyktsproblem. Som 

konsekvens av finanskrisen har högskattestaternas press ökat på skatteparadisen att 

samarbeta i frågor gällande skatteflykt. 1

I början av år 2009 fanns endast tre stater2 kvar på OECD:s lista över samarbetsovilliga 

skatteparadis3 – Andorra, Liechtenstein och Monaco. Staterna Nauru, Vanuatu, Liberia 

och Marshall Islands, som också klassades som samarbetsovilliga vid upprättandet av 

listan år 2000, ingick samarbete med OECD och dess dåvarande medlemsstater redan 

före 2009. Detta ledde till att sistnämnda stater togs bort från ovannämnd lista, vilken 

även inofficiellt kallas svarta listan. Från och med maj 2009 finns inte någon stat 

upptagen som samarbetsovilligt skatteparadis efter att Andorra, Liechtenstein och 

Monaco deklarerat sig villiga att tillämpa OECD:s standard för transparens och 

informationsutbyte, vilken kräver att staterna ändrar sin lagstiftning för att ett 

informationsutbyte som inte hindras av banksekretess ska vara möjligt. 4

En samarbetsförklaring från skatteparadisen räcker för att bli borttagen från listan över 

samarbetsovilliga skatteparadis, men för att inte riskera att bli svartlistade igen och för 

att upphöra att bli klassade som skatteparadis av OECD krävs det också att staterna gör 

de reformer i skattelagstiftningen som OECD:s standard om informationsutbyte och 

1 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3265&artikel=2960336
2 Många territorier som klassas som skatteparadis är inte suveräna stater. På grund av att deras 
självständiga jurisdiktion, åtminstone vad avser skatter, betecknas de som stater i skattesammanhang. På 
grund av detta används begreppet stat synonymt för såväl suveräna stater som, exempelvis, territorierna 
Bermuda och Isle of Man (som båda hör till den suveräna staten Storbritannien).
3 Se avsnitt 2.2. för närmare definition av OECD:s lista över samarbetsovilliga skatteparadis.
4 http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html

4

http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3265&artikel=2960336


transparens kräver. Samarbetet med OECD:s medlemsstater sker främst genom 

ingåendet av informationsutbytesavtal vilka möjliggör informationsutbyte i vissa 

skattefrågor. Dessa baseras på OECD:s modellavtal för överenskommelse om 

informationsutbyte i skatteärenden, hädanefter kallad modellen för informationsutbyte.5

Sveriges förhandlingar med skatteparadis om ingående av informationsutbytesavtal sker 

inom ramen för Nordiska Ministerrådet och dessa bilaterala avtal baseras på modellen 

för informationsutbyte.6 Hittills har Sverige skrivit på 14 informationsutbytesavtal varav 

åtta har blivit gällande som lag. Bland dessa åtta återfinns informationsutbytesavtalet 

med Bermuda, vilket är det som ligger i fokus för denna uppsats.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med uppsatsen är att utreda hur Sverige kan få del av information från 

skatteparadis om subjekt som är skattskyldiga i Sverige. Mer specifikt behandlas i 

uppsatsen hur Sverige med hjälp av OECD:s modell för informationsutbyte utformar 

informationsutbytesavtal med skatteparadis. Problemformuleringen lyder:

I vilken utsträckning är det möjligt för Sverige att med hjälp av 

informationsutbytesavtal uppnå ett effektivt informationsutbyte med skatteparadis?

1.3 Avgränsningar

Skatteflyktslagen (1995:575), regler om handräckning och processrättsliga regler 

behandlas inte i uppsatsen. Informationsutbytet som behandlas berör fysiska personer 

som är skattskyldiga i Sverige.

1.4 Metod

I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Enligt denna fastställs gällande rätt 

med hjälp av rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och sedvana samt doktrin. Vid 

5 OECD, The OECD Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, 2002 – kallas även i 
fotnoterna för modellen för informationsutbyte hädanefter.
6 Gjesti, Per-Olav, Rosén, Christina & Fensby, Torsten, OECD:s och Nordens arbete för att motverka 
internationell skatteflykt och skadlig skattekonkurrens, Svensk Skattetidning, 2008, s. 270-282, s. 277 ff.
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besvarandet av problemformuleringen utgås i uppsatsen från Sveriges 

informationsutbytesavtal med Bermuda7, som i egenskap av ett nyligen ingånget avtal är 

intressant att utreda. Några särskilda skäl till att detta avtal valts framför andra 

informationsutbytesavtal finns dock inte. Även OECD:s modell för överenskommelse 

om informationsutbyte i skatteärenden presenteras för att bättre kunna analysera 

informationsutbytesavtalet. I analysen jämförs informationsutbytesavtalet även med 

andra liknande avtal.

De informationsutbytesavtal som Sverige har ingått med skatteparadis är, som nämnts, 

baserade på modellen för informationsutbyte. Vid tolkning av dessa avtal och 

fastställandet av vad som är gällande rätt med anledning av informationsutbytesavtalen 

är det viktigt att klargöra vilken rättslig ställning själva modellen för informationsutbyte 

och kommentarerna till denna har. På grund av att informationsutbytesavtalen nyligen 

blivit lag har någon svensk rättspraxis med anledning av dessa inte utvecklats. Inte 

heller i doktrinen har avtalen diskuterats i någon större omfattning. Det borde emellertid 

vara rimligt att kunna jämföra modellen för informationsutbyte med OECD:s modell för 

dubbelbeskattning8 (modellavtalet). I RÅ 1996 ref. 84 tar Regeringsrätten upp frågan 

kring hur dubbelbeskattningsavtal generellt ska tolkas. Huvudsakligen ska det inriktas 

på att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt vilket fastställs utifrån artiklarna 31-

33 i Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1). Regeringsrätten menar att det 

utöver dessa allmänna riktlinjer bör tillmätas särskild betydelse åt modellavtalet och 

dess kommentarer och att det finns fog att anta att ett dubbelbeskattningsavtal som 

utformats i överenskommelse med modellavtalet också ska uppnå ett av OECD 

rekommenderat resultat. Modellavtalet och modellen för informationsutbyte, som båda 

ligger till grund för en mängd bilaterala avtal, är av sin natur jämförbara och det är 

därför inte oskäligt att anta att modellen för informationsutbyte och dess kommentarer 

skulle tillmätas en ställning lik den som modellavtalet och dess kommenterar tillskrivits.

Informationsutbytesavtalet med Bermuda är i sin originalversion på engelska. Efter 

undertecknandet upprättades en svensk översättning och för enkelhets skull används 

svensk terminologi i uppsatsen vid presentationen av informationsutbytesavtalet med 
7 Informationsutbytesavtalet blev lag i Sverige genom SFS (2009:1117).
8 OECD, The OECD Model Tax Convention with Respect To Taxes on Income and Capital, 2008 – kallas 
även i fotnoterna för modellavtalet hädanefter.
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Bermuda och även för modellen för informationsutbyte. Där det är lämpligt förklaras 

det ursprungliga engelska begreppet i en fotnot.

1.5 Disposition

Efter det inledande kapitlet presenteras OECD och dess arbete för att motverka skadlig 

skattekonkurrens i det andra kapitlet. Eftersom OECD troligen är en av de viktigaste 

aktörerna när det kommer till arbetet för att motverka skadlig skattekonkurrens och öka 

informationsutbyte mellan stater passar en presentation av OECD:s arbete in i 

uppsatsen. Vidare sker en översiktlig presentation av modellen för informationsutbyte, 

som ligger till grund för informationsutbytesavtalet med Bermuda och som används i 

analysen.

I det tredje kapitlet beskrivs Sveriges arbete med att ingå informationsutbytesavtal med 

skatteparadis. Här presenteras också informationsutbytesavtalet med Bermuda. Med 

anledning av presentationen av modellen för informationsutbyte i andra kapitlet och 

informationsutbytesavtalets likhet till modellen behöver inte 

informationsutbytesavtalets uppbyggnad beskrivas.

I det fjärde kapitlet analyseras informationsutbytesavtalet och jämförs med modellen för 

informationsutbyte samt där det är passande även med andra informationsutbytesavtal.

I femte kapitlet presenteras de huvudsakliga slutsatserna till vilka kommits med hjälp av 

analysen. 

1.6. Termen skatteparadis

För att läsaren ska ha förståelse för vad som menas med begreppet skatteparadis i 

uppsatsen kommer här ett förtydligande:

Det tycks inte finnas någon entydig definition av begreppet skatteparadis. Vilka kriterier 

som ska vara uppfyllda för att en stat ska klassas som ett skatteparadis är olika beroende 

på vem som använder begreppet. Ofta används begreppet för att beskriva öar som delvis 
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eller helt saknar skattelagstiftning, men ibland har stater endast på grund av tradition av 

stark banksekretess och därmed avsaknad av informationsutbyte, som exempelvis 

Schweiz, blivit betecknade som skatteparadis. Det kan sägas att skatteparadis i denna 

uppsats betecknar stater med skadlig skattekonkurrens. Någon prövning av huruvida 

Bermuda eller någon annan stat idag kan klassas som ett skatteparadis har inte skett, 

utan de stater som valt att samarbeta med OECD:s medlemsstater till följd av OECD:s 

arbete mot skadlig skattekonkurrens är de som avses.
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2. OECD och skatteparadis

2.1. Om OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell 

organisation som grundades som en efterträdande organisation till OEEC (Organisation 

for European Economic Co-operation). Efter andra världskrigets slut var de 

krigshärjade länderna i stort behov av hjälp och Marshallplanen var ett finansiellt 

initiativ från USA med målet att hjälpa återuppbyggnaden av Europa.9 OEEC grundades 

1948 med syftet att administrera Marshallplanen och intog högkvarter i Paris 1949.10 

Efter att Marshallplanen genomfördes övergick OEEC till att bli OECD 1961, med mål 

att öka medlemsstaternas ekonomiska tillväxt och sysselsättningsgrad, vilka idag är 

några av OECD:s primära syften. Därutöver arbetar OECD för en ökning av 

världshandeln samtidigt som de strävar efter finansiell stabilitet och assisterar såväl 

medlemsstater som icke-medlemsstater i deras ekonomiska utveckling.11

Idag består OECD av 30 marknadsekonomiska stater varav 20 funnits med sedan 

grundandet. OECD finansieras av medlemsstaters obligatoriska bidrag som baseras på 

staternas ekonomiska storlek, samt av frivilliga bidrag.12 Organisationens generella 

arbetsprocesser består av sex steg. Inledningsvis sker insamlande av data som följs av 

analyser och senare diskussioner i olika kommittéer. Sedan fattar rådet, bestående av 

representanter från medlemsstaterna, beslut i gällande fråga, vilket senare 

implementeras av regeringarna i medlemsstaterna. Sista ledet består av övervakning och 

utvärdering som sker av alla involverade parter. Diskussionerna kan också leda till 

rekommendationer eller standarder och modeller, som exempelvis OECD:s 

modellavtal.13

OECD:s Centre for Tax Policy and Administration (CTPA) är den ansvariga 

avdelningen för skattepolitik . Dess genomförande utskott, The Committee on Fiscal  

9 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
10 http://www.oecd.org/document/48/0,3343,en_2649_201185_1876912_1_1_1_1,00.html
11 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
12 OECD, Rapport: OECD’s Current Tax Agenda, Paris, september 2009, s.4
13 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761681_1_1_1_1_1,00.html
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Affairs (CFA), arbetar främst genom utvecklingen av internationella skattestandarder. 

CTPA är ofta inblandat i politiskt känsliga frågor såsom arbetet för att bekämpa 

skadliga skatteförhållanden, där de arbetar med såväl medlemsstater som utomstående 

ekonomier. I utskottet samlas de främsta representanterna i finansfrågor och genom 

diskussioner och erfarenhetsutbyten tar de gemensamt fram skattepolitiska mål.14 Arbete 

mot skatteparadis är uppdelat dels på arbetsområdet harmful tax practices, inom vilket 

OECD jobbar för att förhindra skadliga skatteförhållanden, dels på arbetsområdet 

exchange of information, där fokus ligger på att öka informationsutbyte bland OECD:s 

medlemsstater och icke-medlemmar.

2.2. OECD:s arbete mot skadlig skattekonkurrens

Inom området harmful tax practices verkar OECD för en avveckling av skadlig 

skattekonkurrens mellan stater. OECD:s avsikt är inte att föreskriva vad stater ska ha för 

skattesatser eller hur deras skattesystem ska vara uppbyggt, utan snarare att minska 

snedvridning av mellanstatlig konkurrens som har sitt upphov i en stats 

skattelagstiftning eller, i vissa fall, avsaknad av densamma.15 Verksamheten startade år 

199616 under ledning av CFA och år 1998 initierades ett samarbete mellan 

medlemsstater och icke-medlemsstater i OECD:s s.k. globala forum.17 1998 släppte 

CFA en rapport18 enligt vilken begreppet skatteparadis skulle definieras med hjälp av 

följande kriterier:

a) staten har ingen eller endast nominell skatt (generellt eller i specifika situationer).

b) ett effektivt informationsutbyte med andra stater saknas.

c) transparens inom skatteförvaltningen saknas.

d) inga krav på väsentlig aktivitet ställs på skattesubjekten.

Att definiera en stat som skatteparadis enligt OECD:s kriterier sker efter individuell 

bedömning och det finns inget krav på att alla kriterier ska vara uppfyllda. Det främsta 

kännetecknet för ett skatteparadis är att staten inte påför eller endast har nominell 

14 http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
15 http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33745_1_1_1_1_37427,00.html
16OECD, Rapport: Overview of the OECD’s Work on Countering International Tax Evasion, november 
2009, s. 4
17 A.a., s. 5
18OECD, Rapport: Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998
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inkomstskatt. Ett skatteparadis är även präglat av lagar och processregler med låg 

transparens och som inte tillåter effektivt informationsutbyte för stater med 

skatteintressen. Starkt talande för att en stat är ett skatteparadis är också avsaknaden av 

krav på att transaktioner som sker till och från staten är bundna till en väsentlig aktivitet 

i staten. När individer och företag kan genomföra transaktioner utan att ha någon direkt 

koppling till staten är det tydligt att landet lockar till sig investeringar enbart med hjälp 

av skattefördelar. 19

I en rapport20 som kom ut 2000 och följde upp rapporten från 1998 listades världens 

skatteparadis enligt OECD och antalet uppgick till 35 stater. Vid fastställandet av listan 

fanns även andra jurisdiktioner som uppfyllde kriterierna för att kallas skatteparadis, 

men som hade deklarerat samarbetsvilja med OECD före listans offentliggörande och 

därför inte togs med på listan. Vid tiden för 1998 års rapport förutsågs inte att ett 

betydande antal skatteparadis skulle vara villiga att samarbeta och den oväntade 

utvecklingen ledde till att CFA annonserade upprättandet av en ny lista som skulle vara 

mer ändamålsenlig: listan på samarbetsovilliga skatteparadis. 

För att bli borttagen från listan över samarbetsovilliga skatteparadis måste ett 

skatteparadis ge ett officiellt löfte om samarbete med OECD för att införa transparens 

och informationsutbyte i skattesystemet och därmed möjliggöra ett effektivt 

informationsutbyte som inte hindras av exempelvis banksekretess. Efter en period, vars 

längd inte framkommer av rapporten, skulle det krävas att staten inför reformer i sin 

lagstiftning enligt OECD:s ramar. Vid passivitet skulle staten åter upptas på listan över 

samarbetsovilliga skatteparadis.21 Upprättandet av listan ledde till att flertalet 

skatteparadis gick med på ett samarbete med OECD och från och med maj 2009 finns 

inga stater upptagna på listan över samarbetsovilliga skatteparadis.22

19 A.a., s. 22 ff.
20 OECD, Rapport: Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful  
Tax Practices, 2000 
21 A.a., s. 16-18
22 http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html
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2.3 Informationsutbyte

I OECD:s arbete för informationsutbyte i skatteärenden är modellen för 

informationsutbyte och artikel 26 i modellavtalet av stor betydelse. Modellen för 

informationsutbyte är ett modellavtal som publicerades av OECD:s Globala forum för 

beskattning år 2002 med syftet att främja informationsutbyte mellan OECD:s 

medlemsstater och stater med skadlig skattekonkurrens. I arbetsgruppen som tog fram 

modellen för informationsutbyte ingick såväl OECD:s medlemsstater som icke-

medlemmar bland vilka flertalet var stater med skadlig skattekonkurrens.23 Hittills har 

mer än 150 bilaterala avtal ingåtts mellan OECD:s medlemsstater och skatteparadis med 

modellen som grund.24

OECD:s modellavtal som används som modell för dubbelbeskattningsavtal - och 

således ska särskiljas från modellen för informationsutbyte - har spelat en stor roll i det 

globala samarbetet i skattefrågor. Det har legat till grund för nästan 350 skatteavtal 

mellan OECD:s medlemsstater och mer än 1500 skatteavtal världen över.25 

Modellavtalets artikel 26 är, i de avtal där parterna valt att ha med den, den rättsliga 

grunden för informationsutbyte i skatteärenden mellan stater som ingår 

dubbelbeskattningsavtal.  

Att modellen för informationsutbyte används vid bekämpningen av skadlig 

skattekonkurrens istället för modellavtalet och dess artikel 26 beror förmodligen på att 

den är särskilt utformad att vara ett fungerande verktyg för informationsutbyte med 

skatteparadis. Stater med skadlig skattekonkurrens har oftast ett outvecklat skattesystem 

där låg eller ingen beskattning alls förekommer, vilket troligtvis innebär att ingående av 

dubbelbeskattningsavtal med skatteparadis inte skulle ha så mycket effekt i praktiken. 

Dubbelbeskattningsmodellen används främst i avtalsslutande mellan stater som har 

utvecklade skattesystem och i de avtalen är artikel 26 troligtvis ett tillräckligt brukbart 

verktyg för att grunda ett informationsutbyte.

23 Prop. 2008/09:222, s. 44
24 http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_33745_38312839_1_1_1_1,00.html
25 http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33747_1_1_1_1_1,00.html
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2.3.1. Modellen för informationsutbyte

Modellen för informationsutbyte är inte ett bindande verktyg i sig utan används som 

mall för informationsutbytesavtal. Modellen finns i två till största delen likalydande 

versioner varav ena är en modell för bilaterala avtal. Den andra versionen är till för att 

utforma ett enda avtal enligt vilket flera länder kan välja att binda sig gentemot 

varandra, istället för att ett avtal som gäller specifikt för två parter tas fram.26

Presentationen av modellen för informationsutbyte nedan fyller flera funktioner. Dels 

visar den översiktligt modellens uppbyggnad och innehåll, dels också hur 

informationsutbytesavtalet med Bermuda är uppbyggt, eftersom det i sig är en 

modifierad version av modellen. När stater ingår informationsutbytesavtal är det upp till 

dem att sinsemellan avtala fram i vilken utsträckning de vill följa modellen. I flesta fall 

är ordalydelsen i avtalen likadan som i modellen för informationsutbyte, men vanligt är 

att vissa meningar eller artiklar ändras eller i vissa fall tas bort.

Enligt artikel 1 är syftet med avtalet att parterna ska bistå varandra med utbyte av 

upplysningar som kan antas vara relevanta27 vid administration och verkställighet av 

skattelagstiftning som omfattas av informationsutbytesavtalet. Upplysningarna ska 

kunna antas vara relevanta för skattepåförandeprocessen, exekutiva åtgärder på grund 

av skattefordringar eller för utredningar och åtal i skatteärenden. Information som 

lämnas ska dock underligga sekretess. Såvida det inte förhindrar effektivt 

informationsutbyte ska även skydd och rättigheter som garanteras personer av den 

tillfrågade statens lagstiftning förbli tillämpliga.

Artikel 2 stadgar att tillfrågad part inte behöver ge ut information som inte innehas av 

eller är tillgänglig för personer som befinner sig inom den tillfrågade statens 

jurisdiktion.28

26 Modellen för informationsutbyte, s. 2
27 I informationsutbytesavtal och i informationsutbytesmodellen används uttrycket foreseeably relevant.
28 Modellen för informationsutbyte, s. 4
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I artikel 3 är det avsett att staterna sinsemellan bestämmer vilka skatter som ska 

omfattas av avtalet. Som förslag kan också framtida skatter som är identiska med och 

som är väsentligt likadana som de som uppräknats också omfattas av avtalet. 29

I artikel 4 finns en samling av definitioner och förtydliganden av termer som används i 

avtalet. Termer som inte finns definierade i avtalet ska lyda enligt den lagstiftning som 

definierar termen vid avtalets ingående.30

I artikel 5 finns regleringen av hur informationsutbyte på begäran av behörig myndighet 

ska ske. Behörig myndighet i den tillfrågade staten ska på begäran lämna information 

för uppfyllande av avtalssyftet i artikel 1, utan hänsyn till huruvida handlingen som den 

efterfrågade informationen berör anses vara en kriminell handling enligt den tillfrågade 

statens lagstiftning. Om den information som den behöriga myndigheten innehar inte 

räcker för att uppfylla en avtalsenlig begäran, ska den behöriga myndigheten nyttja alla 

relevanta metoder för att samla in den begärda informationen, utan hänsyn till huruvida 

den eftersökta informationen är intressant för den tillfrågade staten för dess 

beskattningsändamål. I artikeln står även att avtalsparten måste säkra att dess behöriga 

myndighet har rätt att hämta information som kan komma att begäras för att uppfylla 

syftet i artikel 1. Vidare föreskrivs vilka uppgifter som en begärande part måste lämna 

för att påvisa relevansen av den eftersökta informationen samt också slutligen 

föreskrifter om att den tillfrågade parten snarast möjligt ska lämna begärda 

upplysningar.31

I artikel 6 medges möjligheten att begära att en myndighetsrepresentant deltar vid 

skatteutredning eller själv utför utredningar i den tillfrågade staten. Utredningarna som 

ska omfattas är förhör och granskning av dokument med godkännande av berörd part i 

den tillfrågade staten.32

29 A.a., s. 4-5
30 A.a., s. 6-7
31 A.a., s. 7-8
32 A.a., s. 8-9
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Möjligheter till att avslå begäran om information beskrivs i artikel 7. Skäl till att en 

tillfrågad part inte behöver lämna ut information kan bland annat vara att den begärande 

parten inte skulle ha rätt att insamla samma typ av information för beskattningsändamål 

enligt inhemsk rätt. Inte heller får information som skulle kunna avslöja en 

företagshemlighet33 lämnas. Ytterligare exempel där part inte har skyldighet att lämna 

information är när informationen omfattas av tystnadsplikt i samband med juridisk 

rådgivning eller när lämnandet av informationen skulle strida mot allmänna hänsyn 

(ordre public).

Enligt artikel 8 ska alla lämnade upplysningar omfattas av sekretess och endast få 

lämnas till personer eller myndigheter som befattar sig med skattepåförandeprocessen, 

verkställande eller åtal för vilket informationen har lämnats. Informationen får endast 

användas i de syften som medges i informationsutbytesavtalet och får endast yppas, 

förbehållet offentlig rättegång och domstolsavgörande, med skriftligt medgivande från 

behörig myndighet i den tillfrågade staten.34 

Artiklarna 9, 10, 11 och 12 ger förslag på reglering av kostnader, införlivande av avtalet 

och språk samt avtalets förhållande till övriga internationella överenskommelser som 

berör avtalsområdet. I artikel 13 behandlas ömsesidig överenskommelse vid 

tolkningssvårigheter och i artiklarna 15 och 16 ikraftträdande respektive upphörande av 

avtalet.35

33 Enligt ordalydelsen (översatt från engelska) handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemligheter, 
kommersiella hemligheter eller förfaringssätt i näringsverksamhet.
34 Modellen för informationsutbyte, s. 9-10
35 A.a., s. 10-13. Artikel 14 finns inte i den bilaterala versionen.
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3. Sverige och skatteparadis

3.1. Sveriges samarbeten och intressen

Sveriges arbete för informationsutbyte med andra stater ligger inom 

Finansdepartementets ansvarsområde.36 Förhandlingar av informationsutbytesavtal med 

samarbetsvilliga skatteparadis sker under samordnad med andra nordiska stater37 inom 

ramen för Nordiska Ministerrådet. Som en uppföljning på OECD:s arbete mot skadlig 

skattekonkurrens startades samarbetet 1 juli 2006 med målsättningen att ingå 

informationsutbytesavtal med de stater som åtagit sig ett samarbete med OECD:s 

medlemsländer.38

Att de nordiska staterna valt att gemensamt förhandla fram informationsutbytesavtal har 

flera skäl. Framförallt är staterna överens i skattepolitiska frågor som avser 

skatteparadis, vilket möjliggör ett gemensamt förfarande. Samarbetet ger staterna en 

starkare förhandlingsposition gentemot skatteparadisen och ökar möjligheterna därmed 

för att informationsutbytesavtal överhuvudtaget ingås. Flertalet stater med skadliga 

skatteförhållanden är beroende av de inkomster som inkommer med hjälp av de 

skattekonkurrensfördelar de har gentemot OECD:s medlemsstater. Detta bidrar till att 

informationsutbyte inte nödvändigtvis prioriteras av det berörda skatteparadiset. Ett 

samlat arbete för informationsutbyte kan därför ge de nordiska staterna ett större 

utrymme för förhandling, både vad gäller förmåner som kan ges i utbyte till 

skatteparadisen och vad gäller påtryckningar för ingående av avtal. Genom att förhandla 

samordnat görs även stora kostnadsbesparingar eftersom varje enskild stat inte behöver 

bygga upp ett eget omfattande system för informationsutbyte.39

Sedan samarbetet med de nordiska länderna inleddes har Sverige undertecknat 

informationsutbytesavtal med 14 stater varav åtta blivit gällande lag i Sverige: Isle of 

36 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2552/a/92168
37 Förutom Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island är även Färöarna och Grönland del av 
samarbetet, se fotnot 2 för begreppet stat i skattefrågor. 
38 Gjesti m.fl., OECD:s och Nordens arbete för att motverka internationell skatteflykt och skadlig 
skattekonkurrens, s. 277
39 A.a., s. 278-279
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Man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Nederländska 

Antillerna och Aruba. De senast förhandlade avtalen, vilka inte hunnit bli godkända av 

riksdagen, har ingåtts med Anguilla, Samoa, Cooköarna, Turks- och Caicosöarna, 

Gibraltar och San Marino.40 Eftersom avtalen bygger på OECD:s modell för 

informationsutbyte är de snarlika.

För att ett informationsutbytesavtal ska kunna tillämpas måste intern rätt anpassas så att 

uppfyllandet av avtalsvillkoren sker utan stridande mot gällande lag. Likaväl måste även 

avtalen införlivas i intern rätt och i Sveriges fall godkännas av riksdagen genom lag.41

3.2. Informationsutbytesavtalet med Bermuda

Förhandlingar mellan Bermuda och Sverige fördes under 2008 och 

informationsutbytesavtalet undertecknades i Washington D.C. den 16 april 2009. Efter 

att Riksdagen godkände avtalet, tillsammans med det integrerade protokollet, trädde det 

i kraft 31 december 2009. Tidigare fanns inget informationsutbytesavtal med Bermuda, 

vars avtalssort anses vara av vikt för en effektiv skattekontroll.42 Nedan följer en 

sammanfattning av huvuddragen i informationsutbytesavtalet som Sverige ingått med 

Bermuda.

3.2.1. Tillämpningsområde och omfattning

Syftet med informationsutbytesavtalet är att avtalsparterna ska bistå varandra med 

upplysningar som kan antas vara relevanta vid bland annat påförande av skatt i den 

begärande staten. Syftet överensstämmer med det i modellen för informationsutbyte. De 

skatter som berörs är de som bestäms i informationsutbytesavtalet.43 Detta bestäms i 

informationsutbytesavtalet med Bermuda vara ”direkta skatter av varje slag och 

beskaffenhet” som för närvarande utgår i staterna.44 Denna definition kan tyckas vara 

oklar, vilket även påpekats av Skatteverket. Enligt propositionen ska direkta skatter 

innebära samma som i kommentarerna till informationsutbytesmodellens motsvarande 

40 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12506/a/137799
41 Gustafsson Myslinski, Ulrika, Sveriges informationsutbytesavtal med Isle of Man, Skattenytt, 2008, s. 
185-197, s. 188
42 Prop. 2008/09:222, s. 44
43 A.a., s. 6 - art. 1
44 A.a., s. 7 - art. 2
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artikel. Följaktligen ska skatt på inkomst, kapital, förmögenhet, arv och gåva omfattas.45 

Det stadgas även att skatter som är av samma eller liknande slag som de som ”för  

närvarande” utgår också ska omfattas av avtalet.46 

Upplysningar definieras i avtalet som varje omständighet, meddelande, handling eller 

protokoll oavsett form.47 En avtalsparts skyldighet att lämna upplysningar begränsas till 

information som innehas av statens myndigheter eller som innehas eller kan inhämtas av 

personer inom statens jurisdiktion. Kravet på information begränsas därmed inte till 

upplysningar som innehas av medborgare i den tillfrågade staten utan omfattar alla som 

befinner sig på statens territorium.48

3.2.2. Utbyte av information

Enligt informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Bermuda kan informationsutbyte 

ske genom att en stats behöriga myndighet begär att få upplysningar. Därutöver 

föreskriver avtalet att en stat kan delta i den anmodade statens skatteutredningar i den 

utsträckning det tillåts av den anmodade statens lagstiftning. Detta är det vanligast 

förekommande i informationsutbytesavtal som Sverige ingått och överensstämmer med 

modellen för informationsutbyte.

Vid informationsutbyte på begäran av en parts behöriga myndighet måste ett visst antal 

förtydligande upplysningar lämnas för att påvisa att den eftersökta informationen kan 

antas vara relevant:

 – uppgift om personen som är föremål för undersökning eller utredning,

 – varför informationen kan antas finnas i eller kontrolleras av någon inom den 

tillfrågade partens jurisdiktion

 – vem som kan antas inneha upplysningarna, såvitt detta är känt,

 – uppgift om att behörig myndighet enligt inhemsk lag och praxis skulle ha rätt att 

inhämta eftersökt information samt

45 A.a., s. 45
46 A.a., s. 7 - art. 3.2
47 A.a., s. 8 - art. 4.1 (h)
48 A.a., s. 6 - art. 1. Se Gustafsson Myslinski, U., Sveriges informationsutbytesavtal med Isle of Man, s. 
189
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 – uppgift om att den begärande myndigheten gjort allt (utom oproportionerligt svåra 

åtgärder) som står till dess legala förfogande i hemlandet för att inhämta informationen.

I den mån det är möjligt måste ytterligare upplysningar ges:

 – beskrivning av informationens närmare beskaffenhet,

 – beskattningsändamålet och relevansen av informationen,

 – uppgift om att den skattskyldige har hemvist eller är medborgare i en av staterna eller 

varför det i övrigt är nödvändigt att få informationen samt

 – tidsperioden för vilken informationen behövs.49

Den tillfrågade parten är enligt avtalet skyldig att lämna sådana upplysningar som krävs 

för att uppfylla avtalets syfte. Det är utan betydelse huruvida handlingarna som 

informationen avser skulle klassas som kriminella handlingar i den tillfrågade staten. 

Som redan nämnts får upplysningar endast begäras om den behöriga myndigheten 

uppfyllt skyldigheten att försöka inhämta informationen i den egna staten. Denna 

skyldighet sträcker sig däremot endast till att omfatta åtgärder som inte medför 

oproportionerligt stora svårigheter för den behöriga myndigheten. Avtalet ger även den 

begärande parten rätt att fråga efter skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av 

handlingar, såvida detta inte strider mot inhemsk lagstiftning i den tillfrågade staten.50

3.2.3. Avslag av begäran om informationsutbyte

Det finns ett flertal situationer i vilka en tillfrågad part får avslå en begäran om 

informationsutbyte. Det kanske mest självklara fallet är att begäran inte gjorts i 

överensstämmelse med informationsutbytesavtalet. Vidare måste inte utlämnande av 

information ske om det skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).51 Enligt 

kommentarerna till modellen för informationsutbyte ska detta undantag från 

skyldigheten att lämna information endast kunna användas i extrema fall. Exempel på 

fall av det slaget kan vara när en begäran om informationsutbyte är baserad på 

rasdiskriminering eller när den begärda informationen skulle vara hemliga 

statsangelägenheter. Att ett informationsutlämnande som i övrigt överensstämmer med 

49 Prop. 2008/09:222, s. 13-14 - art. 5.8 (a)-(i)
50 A.a., s. 11-15 - art. 5
51 A.a., s. 16 - art. 7.1 (a) och (b)
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informationsutbytesavtalet strider mot allmänna hänsyn är något som, enligt 

kommentarerna till modellen för informationsutbyte, inte borde vara vanligt 

förekommande.52 

Ytterligare skäl till att en part inte behöver lämna ut information är om den begärande 

parten inom den egna jurisdiktionen inte kan inhämta sådan upplysning som den 

begär.53 Enligt denna bestämmelse kan en begärande part inte använda 

informationsutbytesavtalet till att skaffa sig starkare rätt till information än vad den är 

berättigad till av den egna lagstiftningen.54 Dessutom får en part avslå begäran om 

information om den begärande parten enligt dess egen lagstiftning inte har rätt att lämna 

ut motsvarande information i det fall den tillfrågade parten skulle göra en motsvarande 

begäran (reciprocitet).55

Om utlämnandet av begärd information skulle innebära att företagshemligheter56 lämnas 

ut är den tillfrågade parten inte skyldig att lämna informationen. Uppgifter ska inte 

anses vara sådana hemligheter enbart på grund av att de innehas av finansiella 

institutioner eller berör ägarförhållanden i associationer,57 vilket innebär att 

banksekretess i sig inte kan hindra informationsutbyte. Det skulle vara osannolikt att 

finansiell information utgör handels- eller affärshemligheter. Bestämmelsen är snarare 

till för att skydda immaterialrättsliga tillgångar vid utlämnandet av information från en 

finansiell institution. Exempel på ett sådant fall skulle kunna vara när en hemlig 

affärsstrategi beskrivs i en låneansökan hos den berörda finansiella institutionen.58

Möjlighet till att avslå en begäran om information finns också om utbytet skulle röja 

hemlig kommunikation mellan en klient och dess advokat eller annat juridiskt ombud i 

samband med juridisk rådgivning.59 Kommunikationen ska endast ses som hemlig om 

52 Modellen för informationsutbyte, punkt 91
53 Prop. 2008/09:222, s. 16 - art. 7.1 (c)
54 Modellen för informationsutbyte, punkt 73
55 Prop. 2008/09:222, s. 16 - art. 7.1 (c)
56 Liksom i modellen för informationsutbyte, se fotnot 3333, menas här handels-, affärs-, industri- eller 
yrkeshemligheter, kommersiella hemligheter eller förfaringssätt i näringsverksamhet
57 Prop. 2008/09:222, s. 16-17 - art. 7
58 Modellen för informationsutbyte, punkterna 80 och 81
59 Prop. 2008/09:222, s. 17 - art. 7.3
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klienten hade fog att förvänta sig60 att kommunikationen skulle ha hållits hemlig. Det är 

inte att anta att fog funnits om kommunikationen varit tillgänglig för någon tredje part. 

Det juridiska ombudet ska också ha handlat utifrån sin roll som juridiskt ombud och inte 

som, exempelvis, en aktieägare och kommunikationen ska ha skett exklusivt mellan 

klienten och ombudet.61

3.2.4. Sekretess

Banksekretess är något som traditionellt varit ett hinder för informationsutbyte med 

skatteparadis. I informationsutbytesavtalet med Bermuda klargörs att varje part ska 

säkra att behörig myndighet har rätt att lämna ut sådan information som innehas av 

finansiella institutioner och som rör ägarförhållanden i bolag.62 Det är troligtvis på 

grund av detta som bestämmelsen om sekretess är en betydande reglering i 

informationsutbytesavtalet. Skyddet av skattesubjekt är i båda parters intresse och en 

sekretessbestämmelse är därför, enligt kommentarerna till modellen för 

informationsutbyte, av grundläggande betydelse för ett informationsutbyte.63

I informationsutbytesavtalet stadgas att alla upplysningar som tas emot med stöd av 

avtalet ska hållas hemliga. Upplysningarna får endast yppas för ett begränsat antal 

personer och myndigheter, vari domstolar och förvaltningsorgan inbegrips. 

Informationen får yppas för de som fastställer, uppbär eller driver in skatter som 

omfattas av avtalet.64 Detta borde, enligt kommentarerna till modellen för 

informationsutbyte, innebära att informationen också får, men inte måste, yppas till den 

skattskyldige som informationsutbytet berör.65 Även sådana som handlägger åtal eller 

överklagande i fråga av nämnda skatter samt personer som handhar frågor om yppande 

och användning av upplysningar får ha del av informationen. 

Upplysningarna får endast användas i det syfte som de personerna som tar del av dem 

har till uppgift att använda dem för. Den begärande parten får inte yppa informationen 

till någon annan än ovan angivna personer eller myndigheter utan ett uttryckligt och 
60 I kommentaren uttrycks det som ”can reasonably have expected”.
61 Modellen för informationsutbyte, punkterna 86-88
62 Prop. 2008/09:222, s. 11-12 – art. 5.4
63 Modellen för informationsutbyte, punkt 94
64 Prop. 2008/09:222, s. 18 - art. 8
65 Modellen för informationsutbyte, punkt 96
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skriftligt medgivande av den tillfrågade partens behöriga myndighet.66 Den behöriga 

myndigheten borde inte ha någon skyldighet att bevilja en sådan begäran, eftersom ett 

sådant medgivande inte borde anses vara en normal begäran enligt 

informationsutbytesavtalet.67

3.2.5. Tvistelösning och upphörande

I informationsutbytesavtalet uppmanas i flera artiklar att parterna ska förhandla med 

varandra för att söka lösa problem som uppstår. Först och främst finns bestämmelsen 

om ömsesidig överenskommelse vid oenigheter om informationsutbytesavtalet. Enligt 

bestämmelsen är det menat att tvister om informationsutbytesavtalets tolkning eller 

tillämpning ska lösas gemensamt av avtalsstaterna. Det stadgas också att parternas 

behöriga myndigheter får komma överens om hur förfarandet vid informationsutbyte 

ska gå till.68

En annan bestämmelse som uppmanar parterna till förhandling är den som rör så kallade 

riktade motåtgärder69.  Denna föreskrift, som återfinns i artikel 11, saknar motsvarighet i 

modellen för informationsutbyte. Bestämmelsen tar sikte på när en avtalsstat inför 

riktade åtgärder mot personer som är medborgare eller har hemvist i en annan stat med 

syfte att motverka skadlig skattekonkurrens i den andra staten. Riktade åtgärder kan 

exempelvis vara att vägra personerna avdrag, skattereduktion eller skattebefrielse eller 

någon annan åtgärd som direkt eller indirekt påverkar beskattningen. Om den andra 

staten har anledning att anta att riktade åtgärder införts ska avtalsstaterna omedelbart 

inleda förhandlingar för att lösa frågan. Åtgärder som tillämpas generellt, exempelvis i 

förhållande till OECD:s medlemsstater, anses däremot inte vara riktade motåtgärder.70

Informationsutbytesavtalet gäller tills det på diplomatisk väg skriftligen sägs upp av 

någon av parterna. Om informationsutbytesavtalet upphör är Sverige och Bermuda ändå 

66 Prop. 2008/09:222, s. 18 - art. 8
67 Modellen för informationsutbyte, punkt 97
68 Prop. 2008/09:222, s. 20 - art. 12
69 I informationsutbytesavtalet är det engelska begreppet för riktade motangrepp ”prejudicial or  
restrictive measures”
70 Prop. 2008/09:222, s. 51
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bundna av sekretessbestämmelserna som gäller avseende information som har lämnats 

med anledning av avtalet.71

71 Prop. 2008/09:222, s. 21 - art. 14
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4. Analys

4.1. Hur förhåller sig informationsutbytesavtalet till modellen för  

informationsutbyte?

Informationsutbytesavtalet med Bermuda är framtaget med grund i modellen för 

informationsutbyte och följaktligen är ett flertal artiklar helt likalydande. Varje enskilt 

informationsutbytesavtal förhandlas fram utifrån de givna förutsättningarna och i 

modellen påpekas att vissa bestämmelser inte är nödvändiga att ha med. Således borde 

det vara ändamålsenligt att tillägg, ändringar och borttagning av vissa bestämmelser 

sker i modellen för informationsutbyte för att senare bli ett informationsutbytesavtal. 

Det kan nog konstateras att informationsutbytesavtalet med Bermuda har samma 

andemening som modellen för informationsutbyte, vilket stöds framförallt av att syftet 

med informationsutbytesavtalet är identiskt med syftet i modellen för 

informationsutbyte. Något som kan verka som en inskränkning i 

informationsutbytesavtalets omfattning är kravet på att upplysningar ”som är 

relevanta” ska utbytas mellan avtalsstaterna. Detta skiljer sig från modellen för 

informationsutbyte där det stadgas att utbyte av upplysningar ”som kan antas vara 

relevanta” ska ske, något som enligt förarbetena påpekades av Skatteverket. I 

propositionen förklaras att användningen av uttrycket ”relevant” har skett på begäran 

av Bermuda som vill behålla en enhetlig terminologi i förhållande till avtal som de 

ingick innan modellen för informationsutbyte publicerades. Det klargörs dock också att 

Sverige och Bermuda är överens om att bestämmelsen ska ha innebörden ”kan antas  

vara relevanta”, vilket också lett till ett förtydligande därom i artikel 4.2 i 

informationsutbytesavtalet.72 Således skiljer sig inte denna bestämmelse från modellen 

för informationsutbyte.

Skillnaderna mellan informationsutbytesavtalet med Bermuda och modellen för 

informationsutbyte verkar till största delen vara av avtalsteknisk natur. En av 

72 A.a., s. 43-45.
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olikheterna som däremot helt saknar motsvarighet i modellen för informationsutbyte är 

bestämmelsen om att inga riktade motåtgärder ska ske. Hur denna bestämmelse 

uppkommit och varför den togs med i avtalet finns inte beskrivet i förarbetena. 

Bestämmelsens syfte torde vara att uppmana till samarbete och förhandlingar när en stat 

inte är nöjd med informationsutbytet istället för att staten själv försöker tvinga fram 

förändringar.

4.2. Avtalets omfattning avseende skatter

Informationsutbytesavtalet med Bermuda omfattar alla direkta skatter som för 

närvarande utgår i avtalsstaterna. Som redan nämnts i avsnitt 3.2.1. är det menat att 

innebörden av direkta skatter ska vara densamma som i kommentarerna till modellen för 

informationsutbyte, vilket är skatter på inkomst, kapital, förmögenhet, arv och gåva. 

Eftersom det inte längre utgår förmögenhets-, arvs-, eller gåvoskatt enligt svensk 

lagstiftning är endast direkta skatter på inkomst och kapital omfattade för Sveriges del. I 

alla informationsutbytesavtal förutom det med Bermuda har de omfattade skatterna 

uttryckligen listats, som exempelvis i informationsutbytesavtalet med Isle of Man där 

omfattade skatter definierats som: den statliga inkomstskatten, den kommunala 

inkomstskatten, kupongskatten, den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta 

(SINK), den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) och 

avkastningsskatten på pensionsmedel.73 Även i motsvarande artikel 3 i modellen för 

informationsutbyte föreslås parterna lista de omfattade skatterna i varje avtalsstat. En 

fråga som kan uppstå är: kan det finnas någon väsentlig skillnad mellan alternativen? 

I informationsutbytesavtalet med Isle of Man är det otvetydigt vilka skatter som 

omfattas av avtalet och tolkningsskiljaktigheter angående detta borde inte uppkomma. I 

informationsutbytesavtalet med Bermuda borde dock utan tolkningssvårigheter samma 

direkta skatter som i avtalet med Isle of Man omfattas. Med hänsyn till detta verkar 

definitionen i informationsutbytesavtalet med Bermuda vara minst lika omfattande. Att 

konstatera att en skatt är en direkt skatt borde inte vara mer komplicerat än att vända sig 

till förarbeten till den berörda skattelagstiftningen.

73 Prop. 2008/09:55, s. 8-9 - art. 2
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Med tanke på att det i avtalet med Bermuda uttryckligen stadgas att det är de ”för  

närvarande utgående […] skatterna” som omfattas av avtalet kan det förmodligen 

konstateras att informationsutbytesavtalet med Bermuda inte utan vidare kan omfatta ett 

nytt slags direkt skatt som i framtiden skulle kunna införas. Inte heller skulle en skatt, 

exempelvis förmögenhetsskatten, som togs bort före informationsutbytesavtalets 

tillkomst utan överenskommelse omfattas av avtalet om den återinfördes i Sverige. Det 

verkar som att varianten som används i informationsutbytesavtalet med Bermuda i det 

hänseendet är lika verksam som den listande varianten och för att en ny eller återinförd 

typ av skatt skulle omfattas, skulle tillägg om detta i behöva göras i både 

informationsutbytesavtalet med Bermuda och i övriga avtal.

Det är värt att framhålla att det troligen finns olika incitament vid de olika 

förhandlingarna med skatteparadis.  Behovet att ha informationsutbyte avseende ett 

visst skatteslag torde vara olikartat beroende på vilken stat man förhandlar med och hur 

Sveriges skatteintressen i staterna ser ut i praktiken. I informationsutbytesavtalet med 

Bermuda omfattas alla direkta, men inga indirekta skatter, såsom mervärdesskatten, 

vilket är fallet i exempelvis informationsutbytesavtalet med Brittiska Jungfruöarna.74 

Det är emellertid, enligt Gustafsson Myslinski, de olika slagen av direkta skatter för 

individer som står i centrum för arbetet inom OECD:s arbete mot skadlig 

skattekonkurrens,75 vilket torde innebära att omfattningen av informationsutbytesavtalet 

med Bermuda är tillfredsställande utifrån OECD:s mål.

4.3. Uppfyllandet av villkor för informationsutbyte

En avtalspart får ta del av information rörande skatt om informationen kan antas vara 

relevant för påförandet av skatt, utan hänsyn till om det är av intresse för den tillfrågade 

staten eller om handlandet som föranleder informationsutbytet är klassat som brottsligt i 

den tillfrågade staten. Med andra ord omfattar informationsutbytesavtalet såväl civila 

som brottsliga skattefrågor och en avtalsstat kan inte vägra informationsutbyte när det 

inte har någon nytta av upplysningarna i egna skattefrågor. Det torde inte vara svårt att 

visa att upplysningar kan antas vara relevanta om den begärande parten redan känner till 

att personen har något förehavande i den andra staten, exempelvis att personen har ett 

74 Prop. 2008/09:223, s. 7-8 – art. 3
75 Gustafsson Myslinski, U., Sveriges informationsutbytesavtal med Isle of Man, s. 188

26



bankkonto där. Även kraven som finns på förtydligande upplysningar till den tillfrågade 

staten vid begäran om information skulle troligtvis kunna uppfyllas utan större problem. 

Kravet på att informationen ska kunna antas vara relevant finns inte endast i 

informationsutbytesavtal utan även i modellavtalets artikel 26. Meningen med kravet är, 

enligt Gustafsson Myslinski, att informationsutbyte ska ske i största möjliga omfattning, 

men att en stat inte ska ”fiska” efter information eller kräva information som inte 

kommer ha relevans för beskattning av en specifik skattskyldig.76 Antagligen innebär 

kravet även att den begärande staten måste ha någon typ av kännedom eller skälig 

misstanke om personens förehavanden i den tillfrågade staten för att det ska kunna leda 

till informationsutbyte.

4.4. Kravet på tillräckliga egna åtgärder

Som nämnts är ett av skälen till att en avtalspart kan avslå begäran om 

informationsutbyte att den begärande staten inte har gjort allt som den har till sitt 

förfogande enligt den egna lagstiftningen. Denna regel kräver inte att oproportionerligt 

svåra åtgärder ska behöva tas till, vilket borde tala för att informationsutbytesavtalet 

söker garantera ett effektivt informationsutbyte även om det ställs krav på att den 

begärande staten gör ansträngningar att på egen hand få tag på de eftersökta 

upplysningarna. Detta krav framhävs ytterligare en gång i punkt 1 i protokollet till 

informationsutbytesavtalet, där Sveriges skyldighet att med egna medel försöka få tag 

på informationen inom sitt eget territorium stadgas. Denna understrykande punkt tyder 

dels på Bermuda önskar att ett informationsutbyte ska vara en nödvändig åtgärd, dels att 

Sverige har det största intresset för informationsutbyte enligt detta avtal.

I avtalet är det inte tydliggjort vad som ska anses vara oproportionerligt svåra åtgärder 

och det framgår inte heller av förarbetena eller kommentarerna till modellen för 

informationsutbyte. Till följd av detta borde det vara upp till parterna själva att 

bestämma vad som är tillräckliga åtgärder från en begärande parts sida. Teoretiskt sett 

skulle denna otydliga formulering kunna leda till att informationsutbyte avslås samtidigt 

som den begärande parten anser att den uppfyllt kravet på egna åtgärder. Det blir 

76 A.a., s. 189.
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troligtvis, vad avser detta informationsutbytesavtal, den Bermudas intresse för 

upprätthållandet av informationsutbyte som avgör huruvida ett informationsutbyte kan 

ske på ett tillfredställande sätt för Sverige.

4.5. Banksekretess och företagshemligheter som hinder

Informationsutbytesavtalet ser inget hinder i banksekretess, eftersom det klargörs att 

varje part ska säkerställa att information från finansiella institut ska kunna lämnas ut av 

behörig myndighet. Hinder kan dock uppkomma genom att den begärande partens egen 

banksekretess indirekt sätter stopp för informationsutbytet. Bestämmelsen om 

reciprocitet gör att den tillfrågade parten inte är skyldig att lämna upplysningar när den 

begärande parten inte skulle ha kunnat lämna samma typ av information enligt dess 

egen lagstiftning. Således är det den begärande partens lagstiftning sätter gränsen för 

hur omfattande informationsutbyte kan vara på grund av banksekretess.77 Om en stat 

begär information som dess egen banksekretess skulle skydda får alltså den tillfrågade 

parten avslå begäran.

Som nämnts, har en tillfrågad part däremot ingen skyldighet att lämna information som 

skulle innebära att företagshemligheter lämnas ut. Detta undantag finns till för att 

skydda företagshemligheter från att bli offentliggjorda och därmed också bli kända för 

konkurrenter.78 Förtydligandet om att uppgifter som innehas av finansiella institutioner 

inte kan klassas som företagshemligheter enbart på grund av att de just innehas av 

finansiella institutioner borde ses som ett förstärkt påpekande på att banksekretess i sig 

inte ska vara ett hinder för informationsutbyte. 

4.6. Tvister

Möjligheterna till att lösa framtida tolkningsskiljaktigheter och svårigheter som uppstår 

mellan parterna är förhandlingar parterna emellan. Hur detta borde fungera i praktiken 

är svårt att förutse i detta läge. Bestämmelsen om riktade motåtgärder tycks vara en 

uppmaning till staterna att följa informationsutbytesavtalet och att den ena parten, i 

detta informationsutbytesavtal troligtvis framförallt Sverige, inte ska ta till motåtgärder 

77 A.a., s. 192.
78 A.a., s. 194-195

28



mot skadlig skattekonkurrens. Uppmaningen om att förhandlingar ska börja omedelbart 

vid misstanke om riktade motåtgärder är rimligtvis också en uppmaning till den andra 

parten, i detta fall troligtvis Bermuda, att inte förhindra arbetet med informationsutbyte 

och framförallt att inte säga upp informationsutbytesavtalet. Det tycks dock inte finnas 

något som hindrar en part från att säga upp informationsutbytesavtalet vilket lägger 

ansvar på båda parterna att upprätthålla goda förhållanden med avseende på 

informationsutbytesprocessen. 
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5. Slutsats

Sveriges möjligheter att få upplysningar om svenska skattesubjekt från Bermuda med 

stöd av informationsutbytesavtalet verkar vara goda. Eftersom 

informationsutbytesavtalet till stor del följer modellen för informationsutbyte kan nog 

sägas att avtalet borde uppfylla de mål som borde finnas med det nordiska samarbetet 

vilket i sin tur bygger på OECD:s arbete mot skadlig skattekonkurrens. 

Informationsutbytesavtalet omfattar alla direkta skatter, vilket mot bakgrund av 

OECD:s arbete på området, och därmed också samarbetet inom ramen för Nordiska 

Ministerrådet, borde vara tillfredsställande.

Hur effektivt informationsutbytet kommer ske i praktiken är svårt att förutse men 

utifrån de i analysen framförda diskussionerna är det skäligt att tro det inte borde vara 

problematiskt att få information från Bermuda på en seriös begäran. Det hävdas starkt 

att banksekretess inte ska vara något hinder, förutsatt att informationen som omfattas av 

banksekretess skulle kunna avslöja en företagshemlighet vid utlämnande, vilket verkar 

vara ett osannolikt fall. Kraven på den begärande parten, som exempelvis att en part kan 

ge avslag på en begäran vid avsaknad av reciprocitet, verkar vara rättvist utformade. Det 

vore, med anledning av exemplet, inte skäligt att anse att en stat har rätt till mer 

information än den på motsvarande sätt har rätt att lämna ut.

De hinder som kan uppstå för ett effektivt informationsutbyte kan ske på grund av 

skiljaktigheter i tolkningen av definitioner i informationsutbytesavtalet. När parterna 

inte är överens om vad som är tillräckliga åtgärder för att få tag på informationen enligt 

den egna lagstiftningen tycks den enda lösningen vara att de kommer överens om det till 

slut. Samma borde gälla vid bestämningen av när en part visat att informationen som 

begärs kan antas vara relevant.

Avtalet kan sägas upp fritt från vardera parten och det borde vara viktigt för Sverige att 

respektera sekretessen och avstå från åtgärder som kan leda till att Bermuda säger upp 
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avtalet. Troligtvis har Bermuda också haft incitament av att ingå 

informationsutbytesavtal varför det kan vara rimligt att förvänta sig att inga större 

avsikter att hindra informationsutbytet finns.
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