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Sammanfattning 

 
De skattepliktiga informationsutbytesregelverken finns till för att länder ska ha möjlighet till 

en korrekt beskattning av sina medborgare. Det här arbetet är en granskning av hur bra de 

skattepliktiga informationsutbytesregelverken fungerar i praktiken. För att granska 

effektiviteten har jag granskat informationsutbytesavtalen mellan Sverige och tre före detta 

ansedda skatteparadis, Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz.  
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1. Inledning 
 

Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länder har till uppgift att administrera 

och förvalta all form av beskattning inom sitt respektive land. Detta innebär att 

myndigheterna måste tillgodose sig tillräckligt med korrekt information för att det ska kunna 

ske en korrekt beskattning av varje medborgare.   

  

Medborgare ifrån EU har länge kunnat placera sina pengar i andra länder av olika skäl: En del 

för att de har haft anknytning till landet en del för andra orsaker. Det är i sig inte olagligt att 

placera pengar i utlandet om det sker en redovisning och beskattning av de placerade 

pengarna i landet där personen eller företaget har sin hemvist. Medborgare och företag har 

länge valt de länder med starkast banksekretess för att undvika insyn från den ansvariga 

myndigheten och såldes undgå beskattning. Detta har skapat problemet att beskattning av de 

placerade pengarna uteblir. Många länder går miste om stora summor pengar i skatteintäkter 

som de lagstadgande har rätt till. I bara Sverige uppskattas skattefelet med internationell 

anknytning uppgå till 46 miljarder kronor.
1
 De svenska medborgarnas och företagens 

placerande av pengar i de ansedda skatteparadisen beräknas uppgå till 1 000 miljarder kronor 

genom åren.
2
 

 

När det kommer till Skatteverket och dess kontrollbefogenheter inom Sverige är 

befogenheterna omfattande. Problemet uppstår som sagt när medborgare och företag väljer att 

placera pengar i länder med hög banksekretess ”skatteparadis” då den internationella 

kontrollbefogenheten är bristfallande och begränsad. Som ett svar på problematiken har EU 

arbetat fram ett direktiv som syftar till ett informationsutbyte mellan EU-ländernas ansvariga 

skattemyndigheter.  

 

Direktiv 77/799/EEG samt OECD:s modellavtal syftar till ett ökat samarbete mellan de 

ansvariga myndigheterna genom ett handräckningsavtal där information skall utbytas för att 

uppfylla syftet om en korrekt beskattning av inkomst och kapital även av de medborgare samt 

företag som väljer att placera sina pengar i skatteparadisen. Direktivet ändrades genom 

direktiv 2004/106/EG och den nuvarande titeln lyder: Direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt 

bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa 

punktskatter och skatter på försäkringspremier.  

 

1.1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att granska effektiviteten av det praktiska genomförandet av direktiv 

77/799/EEG samt OECD:s modellavtal gentemot tre före detta ansedda skatteparadis och 

huruvida syftet som lyder: ”motverka internationell skatteflykt och förstärka samarbetet 

mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar” uppfyllts mellan Sverige gentemot Luxemburg, 

Liechtenstein och Schweiz.   

 

                                                 
1
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/skattefelskartan.4.7856a2b411550

b99fb7800085636.html. 

Se även: Stockholm TT, ”Skattefusk för miljarder”, Svenska Dagbladet, hämtad 2011-05-16. 

Se även: Lindqvist Sjöström Christina, ”Skatteparadisen allt färre”, E24, hämtad 2011-05-16. 
2
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/formogenhetsskatt/slopad-formogenhetsskatt-viktigt-steg_7195.html. 

Se även: Ekonomifakta, ”1000 miljarder har försvunnit”, Ekonomifakta, hämtad 2011-05-16. 
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1.1.2 Avgränsning 

 
Det existerar placerande och sparande av svenska medborgare i många länder, men det är 

först vid placering i de så kallade skatteparadisen som det stora problemet samt de stora 

summorna uppstår. Avgränsningen sker därav genom att endast belysa 

informationsutbytesavtalen mellan Sverige och länder med en historia av hård banksekretess. 

De länderna jag har valt att granska de befintliga informationsutbytesavtalen med är 

Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz. Då dessa är och har varit attraktiva länder att placera 

pengar i för svenska medborgare.  

 

1.1.3 Metod 
 

Uppsatsens metodval 

 

Uppsatsens metod går först och främst ut på att klargöra för de artiklar, direktiv och avtal som 

stadgar om hur ett informationsutbytesavtal ska vara utformat. I slutskedet går metoden ut på 

att försöka klargöra vad informationsutbytet har haft för betydelse mellan Sverige och 

skatteparadisen. Det här betyder att metodverktygen som jag använder mig av i uppsatsen 

skiftar beroende på vilket skede jag är i uppsatsen. Den första delen där en förklaring av 

gällande rätt sker får anses som en kvalitativ metod.
3
 Hela uppsatsen i sig använder sig av en 

rättsdogmatisk metod. Vilket innebär att uppsatsens uppgift är att tolka och systematisera 

gällande rätt.
4
  

 

Källor och Källkritik 

 

Källorna är stoftet som juridiken utgår ifrån. Beroende på uppsatsens ämne så är det viktigt att 

källorna som hänvisas har relevans för ämnet. De juridiska källorna har olika tyngd beroende 

på auktoriteten hos källan eller i vilket sammanhang man hänvisar till källan. Exempelvis är 

prejudikatvärdet av en HD dom väldigt högt.
5
 Detta har uttryckts av hovrätten som en 

rättskälleprincip i en dom från 1975.
6
  

 

Den viktigaste rättskälleprincipen stadgar att lagar, andra föreskrifter och fasta 

sedvanerättsliga regler ska beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation. Några av de 

källor som får klassas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation är bl.a. institutionella 

rekommendationer, ex skatteverkets anvisningar andra auktoritetsskäl i juridisk argumentation 

anses vara: domar, domstolsbeslut, förarbeten, doktrin och utländsk rätt.
7
 

Just förarbetenas betydelse varierar beroende på rättsområdet. Just i skatterätten så anses 

förarbeten vara av extra stor betydelse.
8
 

 

 

                                                 
3
 Alan Bryman och Emma Bell, Företags ekonomiska forskningsmetoder, s 297. 

4
 Peczenik Alexander, Juridikens teori och metod 1995 s. 33. 

5
 Ibid s. 29-31. 

6
 Ibid s. 35. 

7
 Ibid s. 35. 

8
 Ibid s. 42. 
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1.1.4 Disposition 
 

Det juridiska materialet börjar i kapitel 3. I början på kapitel 3 får läsaren en inblick i den 

juridiska materian som behandlar det skattepliktiga informationsutbytet. Dess syfte och vad 

som står i själva materian kommer vara centralt. Sedan kommer läsaren få en inblick i vad för 

slags olika metoder som används för att utbyta information mellan de olika medlemsstaternas 

skattemyndigheter. Efter det börjar själva granskningen hur informationsutbytet fungerar 

mellan Sverige och skatteparadisen. Här kommer läsaren kunna bilda sig en uppfattning om 

till vilken grad ett informationsutbyte i dagsläget existerar mellan Sverige och 

skatteparadisen. Det fjärde kapitlet består av rättsfall som har behandlat ämnet och har 

relevans till ämnet på ett eller annat vis. Det femte kapitlet innehåller analys och mina 

slutgiltiga slutsatser av ämnet. 

 

2. Problemformulering och grundläggande begrepp 

2.1 Problemformulering 
 

De svenska och de europeiska skattebetalarna utför alltfler transaktioner över EU-området 

men också över hela världen. Transaktioner mellan länder kan vara ett sätt för en 

skattebetalare att undgå lagstadgad beskattning. EU-länderna har länge försökt motverka 

skattefusket och införandet av direktivet 1977 var ett stort steg för samarbetet och har lett till 

ett gott samarbete mellan flera länder i gemenskapen. Informationsutbytesavtalet mellan 

medlemsländerna bygger på en internationell överenskommelse, där varje medlemslands 

skattemyndighet ska samarbeta med andra länders skattemyndigheter genom handräckning av 

skatteuppgifter av olika slag. Detta kallas för handräckningsdirektivet 77/799/EEG. Det här 

samarbetet fullgörs för att tillsluta de existerande luckorna med syfte att minska skatteflykten. 

Även OECD vilket står för Organisation for Economic Co-operation and Development har ett 

utarbetat avtal för att motverka skatteflykten. Detta kallas för modellavtalet och har 

accepterats av de flesta länder som är medlemmar i OECD. Modellavtalet heter Agreement on 

exchange of information on tax matters. Då artikel 26 i OECD:s modellavtal samt direktivet 

77/799/EEG i sig ger rum för undantagsregler så har artikeln inte vunnit önskad effekt på de 

länder med hög banksekretess, också just dessa länder dit den mest omfattande skatteflykten 

sker. Sveriges skattemyndighet Skatteverket ligger långt fram vad det gäller att utbyta 

information med andra medlemsstater och deras skattemyndigheter. Det råder dock 

fortfarande vissa svårigheter med informationsutbyte med myndigheter som ligger i land som 

klassas som skatteparadis både inom EU och globalt sett.  

 

Det ovanstående betyder alltså att direktivet och modellavtalets syfte med att minska 

skatteflykten är diskuterbart om det uppfylls helt i praktiken eller inte, eftersom vissa 

medlemsstater har en nationell lagstiftning som gör det väldigt svårt för direktivet och 

modellavtalet att få en god effekt.  Detta medför även att de medborgare eller företag som 

överväger möjligheterna till skatteflykt väljer något av dessa länder. Det jag menar är att om 

informationsutbytesdirektivet inte följs av alla medlemsstater så kommer försöket till minskad 

skatteflykt vara förkastat. Tidigare hade möjligtvis medborgarna fler länder att välja på då det 

inte existerade något större utbyte mellan medlemsstater men skillnaden i antalet medborgare 

som skatteflyr tack vare direktivet är diskuterbart. Skatteflykten har kunnat reduceras mer om 

direktivet varit utformat på ett annat sätt. 
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Det direktivet i dagsläget medför är att medborgarna som skatteflyr centreras till länderna 

med hög banksekretess. Beloppet på de pengar som undanhålls medlemstaternas 

skattemyndigheter minskar inte i den mån som vore möjligt, direktivet medför alltså till en 

större centrering av skatteflykten och är inte så effektivt som det hade kunnat vara.  

 

De senaste åren har det dock avtalats mycket med skatteparadisen. Och det sker stora 

påtryckningar från hela EU och världen att skatteparadisen ska acceptera antingen direktivet 

eller OECD:s modellavtal och dess syfte med ett skattepliktigt informationsutbyte. Detta 

väcker då frågan om medborgarna som har pengar inom dessa länder väljer att fortsätta att 

skattefly vidare till exempelvis Asien eller om de flesta väljer att ge upp och flytta hem sina 

pengar. Kommer problemet med skatteflykt bli löst eller flyttar de skatteflyende medborgarna 

bara vidare sina pengar till ställen där EU och OECD ännu inte har hunnit avtalat fram något 

informationsutbytesavtal.  

 

De slutgiltiga frågeställningarna lyder således:  

 

Är direktiv 77/799/EEG och artikel 26 i OECD:s modellavtal effektiva i praktiken eller sker 

det endast en förskjutning av skatteflykten?  

 

Hur ser genomförandet av informationsutbytet med Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz 

ut?  

 

Vad kan man göra för att effektivt komma tillrätta med skatteflykten? 

 

2.1.2 Rättskällor för informationsutbytesavtalen 
 

Sverige utgår från olika rättskällor beroende på med vilket land man sluter ett 

informationsutbytesavtal med. Det som avgör vilken rättskälla som ska utgöra avtalet beror på 

om det redan existerar något avtal mellan Sverige och landet i fråga. De rättskällorna man 

använder sig utav är: Direktiv 77/799 EEG, OECD agreement on exchange of information on 

tax matters, OECD:s  modellavtal samt Direktiv 2011/16 EU. Avtal som redan brukar existera 

när man ska ingå ett informationsutbytesavtal är dubbelbeskattningsavtal och en sådan 

situation är avgörande för vilken rättskälla man väljer att ingå ett informationsutbytesavtal på.  

 

Om det länderna emellan existerar ett dubbelbeskattningsavtal sluter man ett 

informationsutbytesavtal utifrån artikel 26 i OECD:s modellavtal. I avsaknad av ett 

dubbelbeskattningsavtal sluter man ett informationsutbytesavtal utifrån OECD agreement on 

exchange of information on tax matters. Direktiv 77/799 EEG ligger inte till grund för ett 

informationsutbyte mellan Sverige och något av de valda skatteparadisen, men är det första 

regelverket rörande ett informationsutbyte och det i sig ligger till grund för utformningen av 

de ovannämnda regelverken.   
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2.2 Bakgrund och grundläggande begrepp 
 

Inledning 
I början av kapitel 2.2 förklaras skatteflykt och skatteparadis så att läsaren är insatt i 

begreppen som det senare i uppsatsen hänvisas till. Sedan kommer det redogöras för det tre 

valda länderna och vad OECD:s syn på dessa länder är och har varit genom åren. 

2.2.1 Skatteflykt 
 

Det finns två olika tillvägagångssätt som kan definieras som skatteflykt dessa har två olika 

betydelser. ”Tax avoidance” som närmast kan förklaras som ett skatteplanerande, innebär inte 

att man bryter mot skattelagstiftningen utan man planerar effektivt för att minska skatterna 

inom ramen för vad som är lagligt. ”Tax evasion” är skattefusk där ett medvetet handlande 

har vidtagits för att undgå eller försvåra en korrekt beskattning.
9
 De två olika 

tillvägagångssätten genomförs av skattepliktiga fysiska och juridiska personer bl.a. genom att 

förvara sina pengar i skatteparadis eller genom att utföra ett skatteupplägg med anknytning till 

ett skatteparadis, därav relevansen för denna uppsats. 

 

2.2.2 Skatteparadis 
 

Eftersom att det enligt mina begränsningar ska genomföras en effektivitetsanalys av 

informationsutbytets syfte mellan Sverige och skatteparadisen så måste det först och främst 

klargöras vad som menas med ett skatteparadis och klargöra för vilka länder inom 

gemenskapen som idag klassas som skatteparadis.  

 

Definitionen av ett skatteparadis skiljer sig åt beroende på vilket lands definition man 

granskar. Den relevanta definitionen är givetvis i den här uppsatsen Sveriges definition och 

vad Sverige anser vara ett skatteparadis. Det saknas dock en juridisk definition av exakt vad 

som menas med ett skatteparadis i svensk rätt. Men eftersom att Sverige har accepterat och 

implementerat OECD:s modellavtal så innebär det att Sverige också accepterar och ska rätta 

sig efter definitionen om vad ett skatteparadis är som där beskrivs. Definitionen enligt OECD 

är följande 4 kriterier. 

- Det första kriteriet är om jurisdiktionen endast har symboliska skatter eller inga skatter alls.  

- Det andra kriteriet är uppfyllt om det råder en brist på insyn, eller om insynen är helt 

obefintlig.  

- Den tredje faktorn yttrar på om det inom jurisdiktionen finns lagar eller administrativa 

myndigheter som motarbetar ett effektivt informationsutbyte med andra länders myndigheter.  

- Det fjärde kriteriet är om jurisdiktionen har som krav att informationsutbytet måste ha 

relevans till en pågående utredning för att det ska kunna genomföras ett informationsutbyte.
10

  

 

Detta är alltså de 4 kriterier som OECD har bestämt utgör en definition om vilka länder som 

ska klassas som skatteparadis. Och är den definition som kommer att användas i uppsatsen.  

 

                                                 
9
 Påhlsson R, Inledning till skatterätten, s 103-104.  

Se även: Ståhl Kristina, Persson Österman Roger, EG Skatterätt upplaga 2, s 242-243. 
10

 Roman Seer and Isabel Gabert, Mutual Assistance and Information exchange 2009, s. 29.  

Se även: http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_33745_30575447_1_1_1_37427,00.html. 
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Nedan följer information om de länder som ska granskas utefter det praktiska genomförandets 

effektivitet. 

2.2.3 Luxemburg 

 
Luxemburg blev en självständig stat år 1839. Det är en mikrostat belägen mellan Frankrike, 

Belgien och Tyskland. Luxemburg har 149 banker med ca: 26 000 anställda. Bankerna är 

representerade av länder såsom: Frankrike, USA, Schweiz och även Sverige.
11

 Att just 

Sverige har banker i landet säger något om populariteten för svenska privatpersoner samt 

företagare att placera sina pengar i landet.  

 

Luxemburg har länge klassats som ett skatteparadis, sanningen är att landet har klassats som 

ett skatteparadis av Sverige ända fram att det senaste avtalets accepterades och trädde i kraft 

den 1 januari 2010.
12

  Landet har valts att granska i denna uppsats då det är ett välkänt före 

detta skattparadis vars informationsutbyte med Sverige är av högt intresse. 

Informationsutbytesavtalet i sin helhet kommer att granskas senare i uppsatsen för att klargöra 

vad det stadgar.  
 

2.2.4 Liechtenstein 
 

Liechtenstein blev en självständig stat 1719 det ligger beläget mellan Österrike och Schweiz. 

Efter andra världskriget ökade landets betydelse som finansiellt centrum och har fortsatt som 

det genom åren. Landets skattesystem innebär låga skatter och landets höga banksekretess är 

en stark orsak till att många privatpersoner samt företag (även från Sverige) har valt att 

placera sina pengar i landet. Liechtenstein var fram till 2009 ett grålistat skatteparadis men 

togs efter 2009 bort från listan då de valde att accepterade OECD:s modellavtal.
13

 

 

Sverige har nyligen tecknat ett informationsutbytesavtal med Liechtenstein där information i 

skatteärenden ska utbytas länderna sinsemellan.
14

 Landet har därför valts för granskning i 

uppsatsen.  

 

2.2.5 Schweiz 
 

Schweiz blev självständigt år 1499 det angränsar till länderna: Frankrike, Tyskland, Österrike, 

Liechtenstein och Italien.
15

 Schweiz har länge varit känt som ett skatteparadis och har 

klassificerats som det populäraste landet att placera pengar i för svenska förmögna 

privatpersoner samt företag.
16

 De klassas dock inte längre som ett skatteparadis eftersom 

Schweiz ändrade sitt skatteavtal med Sverige så sent som i februari 2011 för att även innefatta 

informationsutbyte i skatteärenden mellan ländernas myndigheter.
17

 Avtalet kommer att ge 

                                                 
11

 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3182.htm#econ. 
12

 Regeringens proposition 2010/11:10. 
13

 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/9403.htm. 
14

 Regeringens Proposition 2010/11:81. 
15

 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3431.htm. 
16

 Ohlin, Jonas, "Här är svenskarnas populäraste skatteparadis", Privata Affärer, hämtad 2011-04-05. 

Se även: Johansson Sara, ” Schweiz tvingas lätta på banksekretessen”, Realtid, hämtad 2011-05-16. 
17

 http://www.regeringen.se/sb/d/14393/a/161905. 
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Skatteverket tillgång till svenskars bankkontouppgifter i Schweiz och är därför ägnad en 

granskning i uppsatsen.  

3. Reglering 
 

Inledning 
Det här kapitlet kommer redogöra för vad som stadgas i informationsutbytesdirektivet så att 

läsaren får en förståelse om direktivets betydelse när jag senare i uppsatsen hänvisar till olika 

artiklar i direktivet.  

3.1 Internationell Reglering 

3.1.1 Direktiv 77/799/EEG 
 

År 1975 antog europeiska unionens råd en resolution för att vidta åtgärder mot den 

internationella skatteflykten och skatteundandraget. Resolutionen bidrog till att ett direktiv 

arbetades fram, detta direktiv uppmanade till ett gemensamt samarbete inom den europeiska 

gemenskapen med att skapa ett gemensamt juridiskt material för att komma till rätta med 

problemet. Tidigare hade de nationella åtgärderna inom ett land varit otillräckliga för att 

komma åt problematiken som sträckte sig över nationella gränser. Direktivets grund syfte var 

och är fortfarande att stärka samarbetet mellan skatteförvaltningar inom gemenskapen.
18

  

 

Artikel 1 stadgar att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta all information som 

kan möjliggöra en riktig beskattning av inkomst och kapital. Denna beskattning anses vara 

skatter på inkomst och kapital och också skatter på vinster från försäljning av lös eller fast 

egendom samt skatter på det lönebelopp som betalas av företag och slutligen skatter på 

kapitalvinster.
19

 Artiklarna innebär att det i praktiken ska utbytas information mellan alla 

myndigheter om alla skatteuppgifter som är relevanta för beskattning av fysiska och juridiska 

personer inom gemenskapen.  

 

Vidare beskrivs på vilket sätt informationsutbytet ska gå till. Artikel 2 stadgar att det ska ge 

ett utbyte på begäran. Detta betyder att den behöriga myndigheten i en medlemsstat får kräva 

av en annan behörig myndighet i en medlemsstat att i ett särskilt fall överlämna de uppgifter 

som beskrivs i artikel 1. En medlemsstats skattemyndighet är således skyldig enligt direktivet 

att överlämna sådan information till myndigheten i den medlemstaten som har begärt 

uppgiften.
20

  

 

Artikel 3 i direktivet föreskriver att det även ska ske ett automatiskt informationsutbyte 

mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Detta utbyte ska ske utan begäran av någon 

medlemsstat och det ska beröra utbyte kring uppgifterna i artikel 1.
21

 Artikel 4 fastställer när 

ett utbyte utan begäran kan ske och bl.a. så nämns följande situationer. En behörig myndighet 

ska till annan medlemsstat överlämna information om skattemyndigheten har skäl att anta att 

                                                 
18

 Direktiv 77/799/EG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på 

direktbeskattningens område. 
19

 Ibid, Artikel 1 och 2. 
20

 Direktiv 77/799/EEG, artikel 2p.1. 
21

 Ibid artikel 3. 
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det sker en skatteförlust i den andra medlemsstaten. En behörig myndighet ska även 

överlämna uppgifter när en skatteskyldig erhåller skattenedsättning eller skattebefrielse som 

skulle innebära en ökning av skatten eller till skatteskyldighet i den andra medlemsstaten.   

Affärstransaktioner mellan två skattskyldiga i skilda medlemsstater som genomförs mellan 

fler stater för att bidra till skatteminskningar i båda medlemsstaterna eller i en utav dem, är 

även skäl för informations handräckning utan begäran. Om den behöriga myndigheten har 

skäl att anta att en skatteminskning kan bli följden av onaturliga överföringar av vinster inom 

koncerner så är informations överlämning utan begäran ett måste. Om information som har 

överlämnats av den andra medlemsstatens behöriga myndighet har gjort det möjligt att erhålla 

uppgifter som kan vara relevanta för fastställande av skatt i den senaste medlemsstaten.
22

 

 

Medlemsstaterna har även rättigheter att utvidga informationsutbytet som det stadgas om i 

artikel 1 till att omfatta utbyte av skatteinformation som inte nämns där, det är också fritt att 

lämna uppgifter utan begäran till medlemsstater som man tror kan ha nytta av dessa.
23

 

 

Uppgifterna skall lämnas till den behöriga myndigheten så fort som det går. Om 

överlämningen stöter på hinder eller om medlemsstaten vägrar att tillhandahålla uppgifterna 

ska myndigheten underrätta den begärande myndigheten om detta och förklara hindret dess 

beskaffenhet eller varför man vägrar att överlämna uppgifterna.
24

  

 

Direktivet stadgar även om ett samarbete på tjänstemanna nivå, medlemsstater kan avtala med 

varandra att placera sina skattetjänstemän i annan medlemsstat för att mer effektivt samla in 

information som är relevant. Sådana avtal mellan stater skall följa de ytterligare 

hänvisningarna i artikel 9.
25

  

 

3.1.2 Sekretess och begränsningar 

 

Sekretess 

 

Information som en medlemsstats behöriga myndighet får reda på skall hållas hemlig enligt 

lagstiftningen i det land där informationen hämtas. Informationen får endast presenteras för de 

personer som direkt har en anknytning eller medverkar i taxeringsarbetet. Uppgifterna får 

även anges i det rättsliga förfarandet som följer med kontrollarbetet med informationen. 

Informationen får absolut inte användas för annat än skatteändamål.
26

  

 

Undantag från denna strikta sekretess anges i artikel 7 p.2,3 och 4 där det stadgas att sekretess 

bestämmelserna i p.1 inte ska tvinga en medlemsstat med en snävare lagstiftning att öppna 

upp sig mer offentligt. Om två medlemsstater har liknande sekretess bestämmelser om vad 

som får göras med skatteinformationen får dessa nationella bestämmelser ange grund för 

sekretessen och stadga om vad informationen ska användas till. Detta medför att direktivets 

sekretess syfte inte är lika starkt när det kommer till ett informationsutbyte mellan två 

medlemsstater med svag sekretesslagstiftning. Information som inhämtas från en medlemsstat 

                                                 
22

 Direktiv 77/799/EEG, artikel 4 p.1 a-e. 
23

 Ibid artikel 4 p.2-3. 
24

 Ibid artikel 5. 
25

 Ibid artikel 6 och 9. 
26

 Ibid artikel 7 p.1. 
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får även vidarebefordras till en tredje medlemsstat om det land där informationen hämtades 

ifrån godkänner detta. 
27

 

 

Begränsningar 

 
Direktivet ska inte vara tvingande mot en medlemsstat att inhämta skatteinformation eller låta 

göra efterforskningar på skattepliktiga medborgare om den behöriga myndigheten är 

förhindrad att göra detta av sitt eget lands lagstiftning. Medlemsstater med starkt lagstiftat 

sekretess vad det gäller exempelvis bankuppgifter är således inte skyldiga enligt direktivet att 

inhämta uppgifterna som informationsutbytet grundar sig på.
28

  

 

Direktivet ska heller inte vara tvingande när det gäller att inhämta sådana uppgifter som kan 

leda till röjande av affärshemligheter, industriella hemligheter, yrkeshemligheter eller 

handelsprocess, eller uppgifter vars avslöjande skulle strida mot allmänna grundsatser.
29

  

Många av medlemsstaterna indikerar att de endast svarar på en informationsbegäran om den 

frågande medlemsstaten kan garantera att sekretessen efterföljas samt att endast de personerna 

som är inblandade i utredningen tillhandahålls informationen. En del av medlemsstaterna 

hänvisar detta agerande till nationell lagstiftning som stadgar att kränkning av 

skattesekretessen kan innebära åtal. De åberopar alltså artikel 8 p.1 som jag nämnde i stycket 

ovan.
30

  

 

3.1.3 OECD:s skatteavtal på inkomst och kapital artikel 26 
 

Inledning 
OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development. Det är en 

internationell organisation vars syfte är att förbättra samarbetet mellan I-länder, 

organisationen bildades 1948 men reformerades om 1961 och fick då namnet OECD. 

 

OECD redogör ofta olika exempel för att lösa ett ekonomiskt problem. Ett av de större 

problemen är just skatteflykt över nationella gränser. OECD skapade tidigt exempel på en 

lösning på problemet. OECD:s modellavtal för skatter publicerades 1977
31

 och innehöll redan 

då artiklar som behandlade problemet kring dubbel taxering. Det dröjde ändå till 1992 innan 

OECD hade ett färdigt verk rörande skatter på inkomst och kapital, namnet löd: The OECD 

Model Tax Convention on Income and on Capital
32

 relevant för uppsatsens ämne är speciellt 

artikel 26 som stadgar bestämmelser kring informationsutbyte mellan länder som är 

medlemmar i OECD.  

 

Artikel 26 fyller samma funktion som EU:s direktiv 77/799/EEG och har således samma 

syfte, alltså att ”motverka internationell skatteflykt och förstärka samarbetet mellan 

medlemsstaternas skatteförvaltningar”. Medlemsstaterna utgörs av hela EU samt många 

                                                 
27

 Direktiv 77/799/EEG, artikel 7 p.2-4. 
28

 Ibid artikel 8 p.1. 
29

 Ibid artikel 8 p.2.  
30

 Roman Seer and Isabel Gabert, Mutual Assistance and Information exchange 2009, s. 34. 
31

 http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2756/OECD_Model_Tax_Convention.html. 
32

 http://www.oecd.org/document/37/0,3343,en_2649_33747_1913957_1_1_1_1,00.html. 
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andra I-länder utanför EU, syftet är alltså att uppnå det informationsutbytet som råder inom 

EU mellan I-länder utanför EU.
33

  

 

Artikel 26 består av fem punkter och liknar till stor del direktiv 77/799/EEG. 

Punkt 1 stadgar att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska tillgodose 

varandra med information som är relevant för att kunna genomföra en rättvis beskattning av 

en skattepliktig medborgare samt ett skattepliktigt företag.
34

  

 

Punkt 2 stadgar att informationen som inhämtas med hjälp av artikel 1 ska behandlas med 

samma sekretessbestämmelser som tillämpas i de nationella staterna. Uppgifterna ska 

åtminstone uppfylla de kraven på sekretess som det stadgas om i punkt 2, alltså att 

skatteinformationen endast får behandlas och offentliggöras för de personer som har en 

anknytning till hanläggningen eller avgörandet av ärendet.
35

  

 

Punkt 3a stadgar att ingen av varken p.1 eller p.2 ska bryta mot de nationella bestämmelserna 

hos avtalsparterna när skatteinformationen inhämtas. Man kan inte heller begära enligt punkt 

3b att en behörig myndighet ska överlämna information som inte ens kan inhämtas då detta 

bryter mot den nationella lagen. Punkt 3c stadgar att en medlemsstat inte heller är skyldig att 

överlämna skatteinformation som kan avslöja företagshemligheter av olika slag.
36

  

 

År 2005 uppdaterades modellavtalet. Punkt 4 samt 5 lades då till. Punkt 4 stadgar att en 

medlemsstat ska samla in den information samt mer information som kanske inte direkt är 

relevant med det aktuella fallet och överlämna detta till den begärande medlemsstaten. Den 

här punkten är även den begränsad av punkt 3.
37

  

Punkt 5 är aningen nytänkande vad det gäller att komma tillrätta med problemet och 

kryphålen som tidigare enkelt kunde utnyttjas av skatteparadisen med stark banksekretess. 

Punkt 5 stadgar att punkt 3 aldrig ska vara en giltig ursäkt för att inte inhämta information 

som uppbärs av en bank, en finansiell institution, en yrkesperson eller på grund av hänvisning 

till en persons sekretess.  

 

3.1.4 EU:s sparandedirektiv 2003/48 EG 
 

EU:s sparandedirektiv trädde ikraft juli 2005 i Sverige. Direktivets syfte är att komma åt 

beskattning av ränteinkomster för fysiska personer och beskatta ränteinkomsten i det land där 

personen har sin skatterättsliga hemvist.
38

 Medlemsstaterna ska enligt direktivet se till att 

deras behöriga betalningsombud utför syftet med direktivet oavsett i vilket land den fysiska 

personen befinner sig i.
39

 Betalningsombud definieras som den ekonomiska aktör som betalar 

ut ränta till betalningsmottagaren, dessa betalningsombud är oftast banker men även andra 

finansiella instrument.
40

    

 

Direktivet gäller enbart fysiska personer som innehar en ränteinkomst. Direktivet gäller inte 

för de fysiska personer som kan bevisa att de med sin ränteinkomst endast agerar som 

                                                 
33

 http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_33747_33614197_1_1_1_1,00.html. 
34

 OECD skatteavtal på inkomst och kapital, artikel 26 p.1.  
35

 Ibid p.2. 
36

 Ibid p.3 a-c. 
37

 Ibid p.4. 
38

 Direktiv 2003/48 EG, artikel 1 p. 1. 
39

 Ibid p. 2. 
40

 Ibid artikel 4. 
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betalningsombud eller på uppdrag av en juridisk person eller gör uppdrag åt en annan fysisk 

person.
41

  

 

Betalningsombudet i det land där den fysiska personen har placerat sina pengar men inte har 

sin hemvist är skyldiga att lämna uppgifter om den fysiska personens bankuppgifter till den 

behöriga myndighet i det land där personen har sin hemvist.
42

 Sådana uppgifter ska 

åtminstone innehålla information om:  

a) Den faktiska betalningsmottagarens identitet och hemvist, fastställda 

i enlighet med artikel 3. 

b) Betalningsombudets namn och adress. 

c) Den faktiska betalningsmottagarens kontonummer eller, om sådant 

saknas, den räntebärande fordrans identifieringsnummer. 

d) Upplysningar om räntebetalningen i enlighet med punkt 2.
43

 

 

Betalningsombudet är även enligt direktivet skyldigt att lämna uppgifter om 

räntebetalningarna till behörig lands myndighet. Dessa uppgifter ska innehålla information 

om:  

a) När det gäller räntebetalningar enligt artikel 6.1 a: det betalda eller krediterade 

räntebeloppet. 

b) När det gäller räntebetalningar enligt artikel 6.1 b eller 6.1 d: antingen 

beloppet på den ränta eller inkomst som avses i de nämnda 

leden eller hela beloppet vid försäljningen, inlösen eller återbetalningen. 

c) När det gäller räntebetalningar enligt artikel 6.1 c: antingen beloppet på den inkomst som 

avses i det ledet eller hela utdelningsbeloppet. 

d) När det gäller räntebetalningar enligt artikel 6.4: räntebeloppet som 

är hänförligt till var och en av de medlemmar i det subjekt som 

avses i artikel 4.2, vilka uppfyller villkoren i artikel 1.1 och artikel 

2.1. 

e) När en medlemsstat utövar sin rätt enligt artikel 6.5: beloppet på den på årsbasis 

beräknade räntan.
44

 

 

Utbytet av information ska ske automatiskt från betalningsombudet till den behöriga 

myndigheten minst en gång om året och innehålla information om alla räntebetalningar gjorda 

inom det gångna året. Informationsutbytet i sparandedirektivet utfylls med 

informationsutbytes direktivet i de fall då inte sparandedirektivet direkt stadgar något annat.
45

 

 

Bl.a. Luxemburg var reserverad att tillämpa ovanstående bestämmelser i en övergångsperiod 

till dess att alla länder i EU accepterade direktivet och implementerade det i sin lagstiftning, 2 

av dessa andra länder var bl.a. Liechtenstein och Schweiz.
46

 Under övergångsperioden (2005-

2008) tog Luxemburg ut en källskatt på 15 % i de fall då betalningsmottagaren hade hemvist i 

en annan medlemsstat än där betalningsombudet var etablerat. Efter det togs en källskatt på 20 

% ut de tre följande åren (2008-2011) efter det hamnade den slutgiltiga källskatten på 35 % 

för fysiska personers ränteinkomster när de har hemvist i annan stat än betalningsombudet.
47

  

                                                 
41

 Direktiv 2003/48/EG, artikel 2 p. 1 a-c. 
42

 Ibid artikel 8 p. 1. 
43

 Ibid  a-d. 
44

 Ibid p. 2 a-e. 
45

 Ibid artikel 9 p. 1-3. 
46

 Ibid artikel 10 p.1. 
47

 Ibid artikel 11p.1. 
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Än så länge så finns det bara ett sparandedirektiv rörande fysiska personer, men det har 

lämnats in en motion till riksdagen som även innefattar liknande bestämmelser även på 

juridiska personer.
48

 

 

3.1.5 Direktiv 2011/16/EU 
 

Rådets direktiv 77/799/EEG ersätts 2013 av ett nytt direktiv vid namn 2011/16/EU, det gamla 

direktivet kommer att upphävas. Det här direktivet är inte avgörande för granskningen av 

effektiviteten hos de befintliga informationsutbytesavtalen som är syftet med uppsatsen, men 

det kan ge en intressant inblick hur informationsutbytesavtalen kommer att se ut i framtiden. 

De redan befintliga kommer med all säkerhet att uppgradera sina avtal för att inkludera några 

nya artiklar som man kan hitta i direktiv 2011/16/EU och är därför av relevans för uppsatsen. 

Nedan följer en redovisning för de artiklar som skiljer det nya direktivet från det gamla.  

 

Direktiv 2011/16/EU ska tillämpas på alla typer av skatter som en medlemsstat tar ut dock 

inte på mervärdesskatter och punktskatter.
49

 Det nya direktivet är mycket striktare när det 

kommer till metodval av informationsutbytet. Direktiv 2011/16/EU stadgar att det ska ske ett 

obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i 

de fall medborgare är bosatta i en annan medlemsstat. De här uppgifterna ska beröra följande 

kategorier av inkomst och kapital: Inkomster från anställning, Styrelsearvoden, 

Livförsäkringsprodukter, Pensioner, Ägande av och inkomster från fast egendom.
50

 2017 

kommer en utvidgning av de här kategorierna och de kommer då också innefatta: utdelningar, 

kapitalvinster och royalties.
51

  

 

Direktiv 2011/16/EU har likt bestämmelserna i OECD:s modellavtal artikel 26 en artikel som 

stadgar att det inte är accepterat att avslå begäran bara för att uppgifterna innehas av en bank, 

finansiell institution, ett ombud, en representant eller förvaltare bara för att det strider mot den 

nationella lagstiftningen rörande äganderätt i en person.
52

 En sådan artikel saknas i direktiv 

77/799/EEG. 

 

3.1.6 OECD:s Agreement on exchange of information on tax matters.  
 

Är det regelverk som tillämpas i avsaknad av ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 

det andra landet. Avtalets bestämmelser liknar till väldigt stor del bestämmelserna i artikel 26 

i modellavtalet. Regelverket talar mycket om ett informationsutbyte som grundar sig på ett 

utbyte vid begäran. Och det stadgas att det land som innehar information vid en begäran ska 

utge sådan information till den begärande staten.
53

 Det här regelverket ligger till grund som 

tidigare nämnt för de informationsutbytesavtal Sverige sluter med länder som det inte 

existerar ett dubbelbeskattningsavtal med.  

 

 

                                                 
48

 Motion 2009/10:Sk287.  
49

 Direktiv 2011/16/EU, artikel 2 p.1-2. 
50

 Ibid artikel 8. 
51

 Ibid artikel 8 p.5b. 
52

 Ibid artikel 18 p.2. 
53

 OECD:s Agreement on exchange of information on tax matters, artikel 5. 
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3.2 Svensk Lagstiftning 

3.2.1 Lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden 
 

Sveriges lagstiftning som berör informationsutbyte lyder: lag (1990:314) om ömsesidig 

handräckning i skatteärenden (LÖHS). Lagen är Sveriges förfarande att implementera direktiv 

77/799/EGG i egen lagstiftning och är likartat direktivet och OECD:s modellavtalet. Nedan 

följer en redogörelse för de viktigaste paragraferna. 

 

Lagen stadgar att ett utbyte av information mellan Sverige och annan stat är fullt möjlig och 

ska ske genom handräckning som anses vara: utbyte av upplysningar kring skatter, olika 

skatteutredningsuppgifter, samt bistå med hjälp vid indrivning och delgivnings handlingar. 

För Sverige så innebär det här att både Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska bistå 

med hjälp.
54

  

 

Handräckningen med hjälp av Skatteverket samt Kronofogdemyndigheten på annan stats 

begäran får inte innebära att dessa myndigheter vidtar åtgärder som bryter mot Svensk 

lagstiftning eller administrativ praxis, åtgärderna får heller inte bryta mot särskilda intressen 

för landet. Handräckning får heller inte lämnas till stat som strider mot bestämmelserna i en 

överenskommelse.
55

  

 

Enligt den svenska lagstiftningen så måste den behöriga myndigheten alltså skatteverket 

informera den person eller det företag som informationen berör om att uppgifter om denne har 

skickats till ett visst lands myndighet. Detta ska dock inte genomföras om det kan antas att 

informationen kan försvåra utländsk myndighets utredning.
56

  

 

Uppgifter som Skatteverket har erhållit från annan stats behöriga myndighet angående ett 

skatteärende får endast användas till det som är överenskommet med den andra staten. 

Svenska myndigheter måste följa det överenskomna oavsett fall det stadgas annat i den 

svenska lagstiftningen.
57

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, § 3. 
55

 Ibid § 6. 
56

 Ibid § 9. 
57

 Ibid § 24. 
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3.3 Informationsutbytesavtalen mellan Sverige och 

skatteparadisen 
 

Inledning 
Här redogörs för de befintliga informationsutbytesavtalen som idag existerar mellan Sverige 

Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz. 

 

Jag skulle vilja anföra i början av det här kapitlet att antalet självrättelser som har inkommit 

till Skatteverket har ökat markant de senaste åren, detta är främst en följd av dessa avtal.  

2010 kom det in hela 400 självrättelser till skatteverket. 

2011 tror man att hela 800 självrättelser ska komma in till skatteverket.
58

 

 

Samtliga länder av de undersökta har tecknat informationsutbytesavtal med Sverige. Vad 

stadgas det om i avtalen och vad används det för metoder idag för att uppfylla syftet med 

informationsutbytesavtalen? Nedan följer en granskning av de 3 ländernas 

informationsutbytesavtal med Sverige. 

 

3.3.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Luxemburg 

 
Sveriges informationsutbytesavtal med Luxemburg är uppbyggt på OECD:s modellavtal 

artikel 26, anledningen till det är att det vid avtalets ingående redan existerade ett 

dubbelbeskattningsavtal mellan länderna.  

 

Sverige och Luxemburg ingick redan 1996 ett avtal rörande dubbelbeskattning och 

förhindrande av skatteflykt, lag (1996:1510). Avtalets effektivitet var dock begränsat. Sverige 

förhandlade fram ett nytt avtal med Luxemburg som började gälla 2010. Det nya avtalet 

innebär att banker eller andra betalningsombud är skyldiga att utge uppgifter om bankkonton i 

Luxemburg angående äganderätt i en person. Den behöriga myndigheten som i Sverige är 

skatteverket ska ta emot och inhämta dessa uppgifter enligt det nya avtalet.
59

  

 

Informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Luxemburg är utformat efter direktiv OECD:s 

modellavtal där artikel 26 stadgar om informationsutbytet som tidigare nämnt under kapitel 

3.1.3 Anledningen till att det före detta avtalet slutet med Luxemburg år 1996 inte var så 

effektivt hade sin grund i att landet valde att tolka en artikel i modellavtalet till sin fördel. Den 

här tolkningen innebar att landet kunde friskriva sig från skyldigheten att lämna ut 

skatteuppgifter till Sverige. Artikeln som tolkades till informationssyftets nackdel var artikel 

26 p.2.
60

 Punkten stadgar att ett land inte är skyldigt att enligt bestämmelserna behöva skicka 

skatteinformation till ett annat land om uppgifterna inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller 

det strider mot administrativ praxis.
61

 Som bekant var Luxemburg klassat som ett 

skatteparadis vid det här laget vilket i sin tur innebär att banksekretessen är väldigt hög 

således var den administrativa praxisen att skattemyndigheten i Luxemburg inte hämtade 

information från banker i syfte att dela med sig av informationen. Vilket i sin tur innebar att 
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59

 Regeringens Proposition 2010/11:10. 
60

 Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. 
61

 OECD skatteavtal på inkomst och kapital, artikel 26, p.3. 



Skattepliktigt informationsutbyte                                                                        Magnus Boberg 

19 

 

det inte genomfördes något utbyte av information efter att det första avtalet hade gjorts 

gällande. 

 

Det nya avtalet mellan Sverige och Luxemburg som trädde i kraft 2010 innehöll 3 nya punkter 

i artikel 26 dessa punkter var en ny punkt 2 samt tillägg med punkt 4 och 5. De tidigare 

undantagen är nu punkt 3. Dessa punkter lades till för att öka informationsutbytesavtalets 

effektivitet mellan Sverige och Luxemburg. Landet kunde inte längre friskriva sig från 

informationsutbyte då de nya artiklarna 4 och 5 stadgade följande:  

 

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel  

ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat  

förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andrastat inte 

har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål.  

Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta 

medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar 

uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.    

 

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att 

lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan 

finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna 

gäller äganderätt i en person. 

 

Dessa punkter betyder alltså att Luxemburg i och med det nya avtalet inte längre kunde 

friskriva sig från att uthämta information om Svenskars bankkonton i Luxemburg om så 

skatteverket begärde det. 

 

Fortsättningsvis stadgas det om i avtalet på vilket sätt informationsutbytet ska ske. I avtalet 

mellan Sverige och Luxemburg är det endast avtalat att utbyte ska ske vid förfrågning till en 

behörig myndighet. Spontana och Automatiska skatteuppgifter behöver inte skickas.
62

 Om en 

behörig myndighet i Sverige skickar en förfrågan om skatteinformation ang. en person till den 

behöriga myndigheten i Luxemburg ska den Svenska myndigheten ange följande uppgifter: 

Identitet på personen som man utreder, namn och adress åtminstone så vitt det är känt, mer 

preciserat vad man behöver för uppgifter, beskattningsändamålet, skälen varför man tror att 

den personen som man utreder har en koppling till Luxemburg, uppgifter om vilka åtgärder 

Sverige har tagit för att inhämta information om utredningen. Detta gäller även vice versa.
63

  

 

3.3.2 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Liechtenstein  

 
Sveriges informationsutbytesavtal med Liechtenstein är uppbyggt på OECD:s agreement on 

exchange of information on tax matters av den orsaken att det inte existerade något 

dubbelbeskattningsavtal mellan länderna vid tidpunkten för ingående av 

informationsutbytesavtalet.  

 

Informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Liechtenstein arbetades fram under 2009 – 

2010. Propositionen godkändes av den svenska riksdagen den 14 april 2011.
64

 Avtalet bygger 
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på OECD:s modellavtal för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Och 

innebär alltså att de behöriga myndigheterna i respektive land är skyldiga att utbyta 

information med varandra angående skatteärenden. Upplysningar som är tänkta att utbytas 

anges vara uppgifter som har en relevans till den anmodade statens skatteutredning.
65

 

 

Artikel 2 i avtalet stadgar att de behöriga myndigheterna inom länderna inte är skyldiga att 

inhämta skatteuppgifter som inte innehas av landets myndigheter eller kontrolleras av 

personer inom landet.
66

   

 

Informationsutbytet mellan Sverige och Liechtenstein är utformat på ett informationsutbyte på 

begäran. Vilket innebär att skatteuppgifter endast skickas mellan länderna när en utav 

ländernas behöriga myndigheter begär det av det andra landets behöriga myndighet. Utbytet 

ska ske även fast anledningen till utredningen är ett lagstiftat brott i den anmodande staten.
67

  

Om den anmodade myndigheten i ett utav länderna endast har tillgång till en del upplysningar 

av relevant intresse och således inte räcker till för att uppfylla de begärda upplysningarna ska 

den anmodade myndigheten vidta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna.
68

  

 

Den kanske viktigaste delen i avtalet mellan Sverige och Liechtenstein är möjligen den punkt 

som stadgar myndigheters skyldighet att inhämta uppgifter som hålls av banker och andra 

finansiella instrument som kan vara skyddade av banksekretess. Vilket alltid är fallet när det 

kommer till ett skatteparadis. I vilket fall så stadgar artikel 5 p.4 om denna skyldighet. De 

avtalsslutande parterna ska säkerställa att de både har befogenhet och behörighet att vara 

kapabla till att inhämta upplysningar som begärs av den andra parten. Parterna ska säkerställa 

att de är kapabla att inhämta information om eller av banker, finansiella institutioner, 

trustförvaltare, ägarförhållanden i bolag, upplysningar om stiftare i truster, förvaltare och 

förmånstagare i stiftelser, ledamöter i styrelser och destinatärer. Undantag från avtalet är 

ägarförbehållande i bolag med publika och allmänna aktier i kollektiva investeringsfonder och 

investeringssystem som inte kan hämtas om utan att det innebär för stora problem.
69

 

 

Vad det gäller utförandet av begäran så liknar det svenska avtalet med Liechtenstein det 

tidigare nämnda informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Det är uppbyggt 

på samma sätt och den svenska skattemyndigheten strävar efter att samla in uppgifter och 

upplysningar som kan hjälpa dem i sitt arbete med en korrekt beskattning. När en av parternas 

behöriga myndighet begär skatteupplysningar ska det framgå några grundläggande uppgifter 

som den andra myndigheten måste ha för att kunna tillgodose begäran på ett effektivt sätt. 

Dessa uppgifter fastställs i artikel 5 punkt 5. Den begärande myndigheten ska ange identiteten 

på personen som är under utredning så vitt det är känt samt under vilken beskattningsperiod 

man vill ha uppgifter ifrån. Det ska även framgå vid begäran närmare förklaring varför man 

behöver uppgifterna och hur man vill få uppgifterna skickade. Det ska också anges skäl varför 

man tror att personen eller uppgifterna kan hämtas från landet.
70

  

 

Vidare i avtalet stadgas det om hur lång tid den anmodade staten får på sig att inhämta 

information. Enligt avtalet ska inhämtningen av information göras så snabbt som möjligt. Det 

hela är upplagt utefter anbud – accept modellen där den anmodade staten ska bekräfta att en 
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begäran om skatteupplysningar har kommit inom 60 dagar efter det ska den anmodade staten 

påpeka brister i begäran från den anmodande staten. I de fall den anmodade staten inte har 

inhämtat och skickat tillbaka de upplysningar som den anmodande staten har begärt senast 90 

dagar efter det att man mottagit begäran ska den anmodade staten ange skäl till varför man 

inte har kunnat inhämta uppgifterna eller på vilka grunder man vägrar inhämta uppgifter.
71

 

 

Sverige och Liechtenstein har även avtalat om möjligheten att placera en fysisk person 

(handläggare) i det andra landet för att bedriva en utredning därifrån.
72

 

 

Det finns vissa möjligheter för avtalsparterna Sverige och Liechtenstein att avslå en begäran. 

Ingen av parterna är nämligen skyldiga att inhämta information som den andra parten enligt 

lagstiftning inte är skyldig att inhämta. Dessutom är ingen av parterna skyldig att svara på en 

begäran där det begärda ligger utanför lagstiftningen och det som är tillåtet.
73

  

Igen av parterna är skyldiga att lämna uppgifter som kan röja affärshemligheter och liknande 

men det här får dock inte strida mot bestämmelserna i artikel 5 p.4 som anger ottagbara skäl 

att neka en begäran.
74

 Bestämmelserna i avtalet stadgar att en part inte är skyldig att inhämta 

och överlämna upplysningar som kan uppenbara kommunikation mellan en advokat och 

dennes klient i de fallen kommunikationen har skett i rådgivande syfte. En part får även avslå 

en begäran om den anses bryta mot allmän hänsyn.
75

  

 

De avtalade sekretess bestämmelserna i avtalet mellan Sverige och Liechtenstein är liknande 

med de redan angivna bestämmelserna i avtalet mellan Sverige och Luxemburg. Men de 

viktigaste delarna kommer ändå att anges nedan. 

 

Upplysningarna som inhämtas av parterna ska hållas hemliga enligt den nationella 

lagstiftningen och får endast administreras och visas för personer som arbetat direkt med 

uppgifterna. I detta är det inbegripet personal vid olika myndigheter samt domstolar och 

förvaltningspersonal.
76

  

 

3.3.3 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Schweiz 

 
Sveriges informationsutbytesavtal med Schweiz är uppbyggt på artikel 26 i OECD:s 

modellavtal då det vid avtalets ingående redan existerade ett dubbelbeskattningsavtal mellan 

länderna.  

 

Sverige har sedan 1965 haft ett skatteavtal med Schweiz. Avtalet har dock endast syftats till 

att motverka dubbelbeskattning som ovan nämnt. Den 28 februari 2011 undertecknades dock 

ett tillägg till det gamla avtalet. Tillägget behandlar ett informationsutbyte mellan länderna 

och är utformat på nedanstående vis.
77

  

 

Det relevanta tillägget som tecknades 28 februari 2011 är artikel 27 och infördes till det 

ursprungliga avtalet med benämningen ”Utbyte av upplysningar”. Första paragrafen i den nya 

                                                 
71

 Ibid artikel 5 p.6 a-b. 
72

 Ibid artikel 6. 
73

 Ibid artikel 7 p.1. 
74

 Ibid artikel 7 p.2. 
75

 Ibid artikel 7 p.3-4. 
76

 Ibid artikel 8. 
77

 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 



Skattepliktigt informationsutbyte                                                                        Magnus Boberg 

22 

 

artikel 27 anger att de behöriga myndigheterna i Sverige och Schweiz ska utbyta information 

och upplysningar som kan vara relevanta för att kunna genomföra en korrekt beskattning.
78

 

 

Fortsättningsvis stadgas det om sekretessen som inte skiljer sig från de tidigare nämnda 

informationsutbytesavtalen med Luxemburg och Liechtenstein. Sekretess paragrafen mellan 

Sverige och Schweiz stadgar att upplysningar som inhämtas ska behandlas med samma 

sekretess som den nationella lagstiftningen i länderna har stadgat. Uppgifterna får endast visas 

och administreras av personer som har anknytning till att utreda uppgifterna, detta innefattar 

personal på myndigheter, domstolar och annan förvaltningspersonal.
79

  

 

Undantagsbestämmelserna stadgar att avtalet inte innebär en skyldighet att överlämna 

upplysningar om detta strider mot den nationella lagstiftningen eller mot administrativ praxis. 

Sådana uppgifter kan vara affärshemligheter av olika slag och uppgifter som bryter mot den 

allmänna hänsynen.
80

 Ingen av parterna Sverige eller Schweiz kan dock vägra att lämna 

uppgifter som innehas av banker, finansiella institutioner, ombud, representanter, förvaltare 

bara för att det gäller äganderätt i person. En anmodande stat kan ålägga innehavaren av 

upplysningar att lagstadgande vara tvungen att lämna ut upplysningar även om dessa strider 

mot nationell lagstiftning. Detta innebär som i tidigare avtal nämnt att Schweiz eller Sverige 

inte kan avslå en begäran från det andra landet bara för att de måste inhämta upplysningarna 

hos någon av ovanstående ombud.
81

  

 

Enligt avtalet ska upplysningar endast inhämtas om den anmodande staten har gjort allt i sin 

makt i försök att själva inhämta uppgifter.
82

 Det talas i avtalet om att upplysningar som kan 

anses vara relevanta ska utbytas mellan de behöriga myndigheterna. Den formuleringen 

används för att förhindra parterna att genomföra mängder med begäran för att i förhoppning 

kunna hitta uppgifter som är relevanta. En begäran måste alltså stödjas på fakta om en 

utredning och en del uppgifter ska alltid av parterna anges vid en begäran för att styrka att 

begäran är befogad. Sådana uppgifter kan vara: namn på personen under utredning, 

tidsperioden under vilken man begär uppgifter, på vilket sätt man vill erhålla uppgifterna, 

varför man behöver uppgifterna till vilket beskattningsändamål begäran avser.
83

  

 

Avtalet mellan Sverige och Schweiz stadgar inte ett tvång till ett automatiskt och spontant 

informationsutbyte, avtalet anger endast att det ska finnas ett informationsutbyte när en 

behörig myndighet begär uppgifter av skatteintresse.
84
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4. Rättspraxis 
 

Inledning 
Här redogörs för de mål som har berört informationsutbytet. Vägledande mål som anses 

utgöra praxis kommer att tas upp. 

4.1 Mål C-420/98 
 

Rättsfallet C-420/98 berör tolkningsfrågor kring direktiv 77/799 EG och är således relevant.
85

  

 

Personen W.N var bosatt i Nederländerna och gjorde ständigt utbetalningar till sin före detta 

fru boende i Spanien som ett form av underhållsbidrag. Vilket betydde att transaktionerna 

kunde ha en inverkan på skatteuttaget i Spanien. Nederländska finansministeriet var medvetet 

om den här transaktionen och valde att underrätta den behöriga spanska myndigheten. W.N 

klagade när detta inträffade och detta ledde till en rättsprocess som stannade av då domstolen 

kom fram till att fallet berörde tolkningsfrågor rörande gemenskapsrätten. Fallet skickades 

således vidare till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Nederlandse Raad von State 

(Nederländsk domstol) ställde tre frågor till EU-domstolen, dessa var: 

 

1) Skall uttrycket ”förlust av skatt” (skattenedsättning eller skattebefrielse) i 

artikel 4.1 a i direktiv 77/799/EEG tolkas på så sätt att den behöriga myndigheten i en annan 

medlemsstat måste ha angivit skattenedsättningen eller skattebefrielsen i en uttrycklig 

handling?
86

 

 

2) Hur skall i detta sammanhang begreppet ”Onormal”' i samma artikel tolkas?
87

 

 

3) Om nämnda bestämmelse inte skulle vara tillämplig, kan det då finnas en 

skyldighet att utan anmodan överlämna information enligt artikel 4.3 i 

direktivet?
88

 

 

Artikel 4 i direktivet rör informationsutbyte mellan stater utan anmodan. Det betyder att stater 

ska dela med sig av uppgifter och information som de tror andra stater kan ha nytta av för att 

det ska ske en korrekt beskattning.
89

 Fråga 1 berör artikel 4.1a i direktivet som stadgar att den 

behöriga myndigheten i en medlemsstat utan anmodan ska skicka information och 

upplysningar när man har skäl att anta att det sker en skatteförlust i den andra 

medlemsstaten.
90

 

 

EU-domstolens svar på fråga 1 är att den behöriga myndigheten inte behöver påvisa att en 

faktisk skattenedsänkning har skett för att informationen ska skickas utan anmodan. Det 

räcker med att den behöriga myndigheten antar att en skattenedsänkning har förekommit för 

att det ska vara befogat att skicka informationen till annan stats behöriga myndighet. EU 

domstolen hänvisar med detta till direktivets syfte som är att det ske en riktig beräkning av 

skatt på inkomst och kapital i de olika medlemsstaterna. För att sammanfatta det hela så 
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betyder det alltså att EU-domstolen anser att den behöriga myndigheten i den andra 

medlemsstaten inte behöver ange den exakta skatteförlusten som har skett i och med 

handlingen för att ett informationsutbyte utan anmodan ska få ske.
91

 

 

EU domstolens svar på fråga 2 börjar med en förklaring att ordvalet i direktivet skiljer sig 

beroende på vilket lands version man kollar i. Uttrycken ”onormal” eller ”förlust av skatt” 

används beroende på vilken språkversion man läser. Det är tydligt i den senare uttrycks 

formen att det avser en skatteförlust av alla slag stora som små. Det är däremot oklart vad som 

menas när uttrycket ”onormal” används. EU-domstolen svarar med att de båda uttrycken ska 

tolkas enhetligt med betydelsen att det avser an oberättigad skatteminskning i en annan 

medlemsstat.
92

 

 

Eftersom att nämnda bestämmelser är tillämpliga behöver fråga 3 inte besvaras.
93

 

4.2 Mål C‑451/05 

 

Rättsfallet C-451/05
94

 berör företaget Européenne et Luxemburgeoise d’investissements SA 

(nedan ELISA) och fastställer om de ska vara skyldiga att betala skatt på marknadsvärdet av 

en ELISA ägd fast egendom i Frankrike. 

 

Fallet i sig har fyra gemenskapsrättsliga frågeställningar varav två har anknytning till direktiv 

77/799 EEG.  

 

ELISA är ett Luxemburgs ägt holdingbolag och har skapats efter den nationella lagstiftningen 

i Luxemburg. Bolaget berörs därför av den nationella lagstiftningen om beskattning av 

holdingbolag som stadgar att holdingbolag inte är skatteskyldiga till inkomstskatt, 

tilläggsavgifter, tilläggsskatter, kupongskatt och kommunalskatt.
95

   

 

ELISA påfördes 1997 skatt i efterhand av den Franska myndigheten, de valde att överklaga, 

denna avslogs två gånger av franska instanser för att sedan prövas av Cour de cassation 

(Högsta instansen) här valde man att vilande förklara fallet för att be EU-domstolen om ett 

förhandsavgörande utifrån nedanstående relevanta frågor.  

 

2) Utgör en sådan skatt som den här omtvistade en skatt på kapital i den mening som avses i 

artikel 1 i direktiv 77/799?
96

 

 

3) Om svaret är jakande, utgör då de skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd på 

skatteområdet som medlemsstaterna har enligt direktiv (77/799) ett hinder för att 

medlemsstaterna, med tillämpning av ett bilateralt avtal om handräckning på skatteområdet, 

föreskriver samma slags skyldigheter varigenom en kategori skattskyldiga personer, såsom 

luxemburgska holdingbolag, utesluts? 

 

2) EU-domstolen börjar direkt med att utreda innebörden av artikel 1.2 i direktiv 77/799 EG 

de stadgar att inkomst och kapital ska beröra alla skatter som läggs på sammanlagd inkomst 
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eller på ett sammanlagt kapital eller delar utav dessa, där inräknat skatter på vinster från 

försäljning av lös eller fast egendom, skatter på löner och skatter på kapitalvinster.
97

 Detta 

betyder att dessa skatter också ingår i de skatter uppräknade i direktiv 77/799 om vilka det ska 

ske ett utbyte av information.
98

 Det innebär att yrkandet om att mervärdesbeskattning på fast 

egendom inte regleras i direktivet är felaktigt. Den omtvistade skatten nämns klart och tydligt 

i artikel 1.3 direktiv 77/799 EEG. EU-domstolen säger dock att skatterna som räknas upp i 

artikel 1.3 inte är fullständiga men detta kompenseras med artikel 4 som stadgar att behöriga 

myndigheter också ska utbyta uppgifter om likande eller likanda skatter.
99

   

 

Domstolen fortsätter och förklarar att direktiv 77/799 EEG också ska gälla när det kommer till 

juridiska personer, informationsutbytet ska alltså tillämpas också när det handlar om juridiska 

personer.
100

  

 

EU-domstolens kommer således fram till att den omtvistade skatten är en skatt som det 

stadgas om i artikel 1.3 i direktiv 77/799 EEG och ska således beläggas med beskattning.
101

  

 

3) För att besvara frågan tar EU-domstolen hänsyn till det angivna i direktiv 77/799 EEG samt 

till det mellanstatliga skatteavtalet mellan Frankrike och Luxemburg. Nedan framställs 

direktivets betydelse i förhållande till mellanstatliga avtal för att besvara frågeställningen. 

 

EU-domstolen börjar med att hänvisa till de artiklar i det angivna direktivet som stadgar att 

medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information som kan möjliggöra en riktig 

beskattning av inkomst och kapital och ett korrekt påförande av likande avgifter och skatter. 

Detta utbyte ska ske automatiskt, på begäran eller utan anmodan.
102

 

Det mellanstatliga avtalet mellan Frankrike och Luxemburg antecknat 1958 stadgar om ett 

dubbelbeskattningsavtal med utbyte av skatteinformation i alla fall förutom när det gäller 

holdingbolag.
103

 Detta betyder alltså att det råder tvivel om vilka bestämmelser som ska gälla. 

Avtalsbestämmelserna ena sidan å andra sidan bestämmelserna i direktivet 77/799 EEG.  

 

EU-domstolen antyder att de bestämmelser i avtalet om ett utbyte av information inte kan 

tolkas vidare än det som just står. Avtalets syfte är att begränsa utbytet av skatteinformation 

när man utesluter holdingbolag.
104

 Vidare stadgar artikel 8.1 att behörig myndighet inte ska 

bryta mot nationell lagstiftning för att inhämta skatteinformation och om det är så enligt den 

luxemburgska nationella lagstiftningen att holdingbolag i Luxemburg inte behöver lämna ut 

skatteinformation ska den behöriga myndigheten i Luxemburg inte kunna inhämta 

skatteinformation från holdingbolaget. EU-domstolen påpekar att det ovanstående gäller om 

den nationella lagstiftningen lyder som ovan beskrivet något som är upp till den hänskjutande 

domstolen att kontrollera. Domstolen kommer även fram till samma slutsats vid en 

tillämpning av enbart det mellanstatliga avtalet mellan Frankrike och Luxemburg.
105

   

 

EU-domstolen stadgar slutligen att Frankrike inte är hindrande att lämna en begäran om 

skatteinformation om holdingbolaget till Luxemburg, den sista nämnda staten är dock inte 
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skyldiga att enligt direktivet samt avtalet att inhämta informationen. Enligt fransk lagstiftning 

måste dock bolag som investerar i fastigheter i landet ange identitet och andra skatteuppgifter 

för bolaget, för att få tillstånd att investera i fastigheter inom landet.
106

 

4.3 Mål 5863-05 
 

Följande rättsfall påvisar den tidigare problematiken med att inte kunna inhämta viktiga 

upplysningar om en skattepliktig person med bankkonto i ett land med hög banksekretess.
107

 

 

Målet rör skatteverket gentemot en privatperson med benämningen P.L. Skatteverket 

tilldelade vite om 100 000 kr att P.L skulle lämna in uppgifter som behövdes för en korrekt 

beskattning. P.L inkom aldrig inom den bestämda tiden med uppgifterna. 

 

Skatteverket hade haft svårigheter att inhämta upplysningarna själv då personen hade haft ett 

bankkonto i ett skatteparadis. Skatteverket fick via tredjemansrevision reda på att P.L använde 

ett kontokort i Sverige som var kopplat till bankkontot i skatteparadiset. Skatteverket ansökte 

därav via länsrätten att utdöma det fastställda vitet enligt 7 kap. 2§ Taxeringslagen. Som 

stadgar att ”utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett 

överklagande av beslut enligt denna lag”
108

 Den behöriga förvaltningsrätten var alltså i det 

här fallet länsrätten.  

 

Skatteverket angav att problematiken låg i att det inte fanns några möjligheter att via 

handräckning inhämta nödvändiga upplysningar som kunde ligga till grund för en korrekt 

beskattning.  

 

P.L slängde allteftersom bort kontroll och deklarationsuppgifter i form av uttagskvitton och 

dylikt. P.L uppfyllde således inte lagen om självdeklaration, domstolen indikerade därav att 

P.L skulle inhämta dessa uppgifter på egen hand. 

 

Länsrätten antyder det faktum att Skatteverket har bevis på att P.L har gjort uttag samt 

betalningar i Sverige med sitt kontokort som är kopplat till den utländska banken inte betyder 

i sig att skatteverket har tillräckligt med information för att kunna fastlägga ett 

beskattningsbeslut rörande  P.L. EU-domstolen beslöt i ett liknande fall 2002 vad det avser 

skattetillägg att en enskild person inte ska behöva belasta sig själv när det rent juridiskt bara 

existerar ett överläggande om skattetillägg. Domstolen antyder att det är lämpligt att låta 

skyddet för den enskilde träda in redan när skattemyndigheten antar att denna har begått en 

gärning som kan leda till skattetillägg. De anser att uppgifterna från tredjemansrevisionen inte 

utgör ett sådant bevismaterial som skulle betyda att skattetillägg eller annan straffskatt kan tas 

ut. Domstolen anser att skatteverkets vitesföreläggande talar emot deras argument samt 3 kap. 

6§ TL. Som stadgar att ”ett föreläggande inte får förenas med vite om det finns anledning att 

anta att den skattskyldige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till 

skattetillägg och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den 

misstänkta gärningen”
109

 Skatteverkets argumentation antyder att de anser att det föreligger 

grunder till att P.L ska beläggas med skattetillägg, de antar således att P.L ska föreläggas med 

skattetillägg vilket strider mot ovanstående paragraf. Länsrätten anser slutligen att 

skatteverkets ansökan inte ska bifallas.  
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Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten. Kammarätten ansåg att det stred mot 

kapitel 3 § 6 att förelägga P.L med vite samt att den enskildes skydd innebär att P.L inte 

behöver inhämta uppgifter på det viset skatteverket avser.  

 

Skatteverket överklagade till Regeringsrätten. Även Regeringsrätten tolkade det hela enligt 

tidigare instanser och Skatteverkets ansökan avslogs.  
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5. Analys 
 

Följande kapitel är uppdelat i analyser och synpunkter på de tidigare kapitlen. 

Analysen börjar med kap. 2.2 då kap.1 endast är inledande stycke, sedan följer analysen 

rangordningen för uppsats kapitlen.  

 

5.1 Analys kap. 2.2 Bakgrund och grundläggande begrepp 
 

Den medvetna skatteflykten av svenska medborgare till skatteparadis har varit omfattande 

genom åren. Många har bevisligen sett möjligheten att kunna minska sina skatteutgifter vare 

sig det gäller privata eller juridiska personer utan att riskera några juridiska konsekvenser av 

detta handlande. Regelverk som behandlar problemet grundades tidigt men det tycks ha varit 

stora svårigheter med att få alla länder att följa regelverket. Det internationella gemensamma 

juridiska samarbetet var endast i sin vagga 1977 då första direktivet rörande det skattepliktiga 

informationsutbytet kom. Sedan dess har det tagit en evighet fram till dess att dagens 

regelverk tillkom, ett regelverk som åtminstone greppar tag i problemet.  

 

OECD:s internationella definition av vad för sorts land som ska klassas som ett skatteparadis 

finns det en del att säga om. Av de fyra punkterna som OECD anger anser jag att p.2 som 

lyder ”Det andra kriteriet är uppfyllt om det råder en brist på insyn, eller om insynen är helt 

obefintlig.” bäst anger ett sådant land som medvetet har gjort ett val för att locka till sig 

företag och förmögna privatpersoner. Det är också den punkten som bäst passar in på de 

länderna jag valde för min granskning Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz. 

 

Vad det gäller de andra punkterna anser jag att p.1 egentligen inte behöver utge ett 

skatteparadis, det är upp till varje land att lagstifta om skatterna inom jurisdiktionen. Bara av 

den anledningen att de har valt att inte beskatta sina medborgare innebär det inte 

nödvändigtvis i praktiken att deras banksekretess är så pass hög att det skulle vara ett problem 

att för en behörig skattemyndighet inhämta relevant information för att beskatta en 

medborgare i det landet. Däremot upplevs det såklart som ett skatteparadis för enskilda 

medborgare som bor där och inte betalar skatt. Men det handlar då definitionsmässigt inte om 

skatteflykt till ett skatteparadis utan om en medborgare som medvetet väljer sig att bosätta sig 

inom det landet och således ska beskattas enligt det landets lagstiftning.  

 

Den tredje punkten det talas om stadgar ”Den tredje faktorn yttrar på om det inom 

jurisdiktionen finns lagar eller administrativa myndigheter som motarbetar ett effektivt 

informationsutbyte med andra länders myndigheter.” I de fall där myndigheten motarbetar ett 

informationsutbyte så gör det de ofta på grund av att deras nationella lagstiftning inte tillåter 

dem att inhämta de uppgifter som utgör informationsutbytet. Inte på grund av den 

anledningen att de medvetet motarbetar informationsutbytet i sig. Lagstiftningen i sig har en 

gång skapats medvetet för att skydda personuppgifter anknutna till bankkonton. Jag kan därav 

medge att punkt 3 utmärker ett land som kan anses vara ett skatteparadis. Punkt 3 stadgar med 

andra ord om problemet som nämn i punkt 2 nämligen brist på insyn.  

 

Den fjärde punkten i OECD:s definition om vad som klassas som ett skatteparadis lyder ”Det 

fjärde kriteriet är om jurisdiktionen har som krav att informationsutbytet måste ha relevans 

till en pågående utredning för att det ska kunna genomföras ett informationsutbyte.” En punkt 

som inte direkt utmärker ett skatteparadis enligt mig, den ger dock antydningar om att landet 
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inte direkt heller är samarbetsvilligt. Men man kan inte enbart på grund av den här punkten 

enligt mig avgöra huruvida ett land i praktiken är ett skatteparadis. Punkten fastställer enligt 

mig den nationella synen på personuppgifter och under vilka omständigheter de ska lämnas ut 

till annan stat. Det är snarare ett tecken på att jurisdiktionen värdesätter personuppgifter på ett 

annat vis. Om landet i fråga utöver p.4 även uppföljer kriterierna i exempelvis p.1 eller p.2 är 

det däremot definitivt frågan om ett skatteparadis. Men om ett land på grund av nationell 

lagstiftningen inte kan leva upp till det effektivitetskrav som informationsutbytet kräver bör 

landet inte klassas som ett skatteparadis enbart för den anledningen. Däremot anser jag att 

länder är skyldiga att möjliggöra ett effektivt genomförande av informationsutbytet. De 

undersökta länderna har faktiskt blivit medlemmar i OECD och måste därav rätta sig efter vad 

som där stadgas. Detta innebär att de har accepterat det faktum att underlätta för 

informationsutbytet eller åtminstone se till att det inte finns några juridiska hinder i den 

nationella lagstiftningen som hindrar effektiviteten hos informationsutbytet. Man kan ju fråga 

sig varför länderna väljer att gå med i ett samarbete där lagstiftningen talar emot deras 

nationella lagstiftning? Enligt mig beror det på press från andra och mäktigare länder men 

även för att landet i sig inte vill bli listat som ett skatteparadis hos OECD. Skatteparadisen vill 

alltså ge sken av att de är samarbetsvilliga för att inte förlora viktiga handels och 

samarbetspartners som en följd av vara listat som ett skatteparadis.  

 

Det faktum att inget av de undersökta länderna Luxemburg, Liechtenstein eller Schweiz idag 

listas som självklara skatteparadis hos OECD har att göra med deras samarbetsvilja på senare 

tid. Införandet av nya artiklar och paragrafer till redan existerande skatteavtal nu dock med ett 

starkare regelverk som det i princip inte finns något kryphål i kan enligt mig anses vara en 

anledning till detta. Länderna listas dock som länder som har accepterat modellavtalet men 

ännu inte implementerat det till fullo.    

 

Slutligen vill jag säga att ovanstående punkter är relativt träffande på ett skatteparadis. P.3 

samt p.4 uppfyller inte riktigt kraven på vad jag anser vara ett skatteparadis. De talar dock om 

effektiviteten hos ett informationsutbytesavtal slutet med ett land som uppfyller någon av 

punkterna. Men alltså inte hela definitionen av vad jag anser utgöra ett skatteparadis.   

 

5.2 Analys kap.3 Reglering 
 

Det faktum att ett direktiv skapades redan 1975 (77/799 EEG) antyder att problemet med 

skatteflykt har pågått under väldigt lång tid. Faktumet att skatteflykts problematiken ännu 

idag diskuteras och är ett problem uttrycker en del om det europeiska samarbetets 

lagstiftnings och implementerings svårigheter. 

 

Syftet med direktivet att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta all information 

som kan möjliggöra en korrekt beskattning i landet är ett klart syfte som betyder att man 

redan då 1975 insett de stora problemen med skatteflykt.  

 

Direktivet har klara instruktioner om hur detta informationsutbyte kan gå till. Ett antal 

metoder räknas upp i direktivet, dessa metoder kan effektivitets klassificeras enligt mig och är 

anledningen till kommande skala. Effektivitets klassificeringen grundar sig på min 

uppfattning om vilken metod som i praktiken innebär att svenskar med bankkonton i 

skatteparadis blir korrekt beskattade i Sverige. Vi börjar med den effektivaste 

informationsmetoden.  
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1.   Utbyte på begäran. 

Metoden innebär att skatteverket begär uppgifter om en specifik person till landet som innehar 

uppgifterna. Detta måste alltså betyda att de har misstankar om att personen i fråga försöker 

undkomma beskattning eller har undkommit beskattning. Uppgifterna som de genom utbytet 

då erhåller kommer förmodligen leda till efterbeskattning eller till åtal och skadestånd för 

personen i fråga. Skatteverket har enligt mig klart för sig vilka personer man kan misstänka 

med hög sannolikhet som undgår beskattning. Detta innebär att en begäran om 

skatteinformation rörande en medborgare ofta leder till den typ av bevismaterial som behövs 

för att beskatta en sådan person. Jag tror alltså att ett informationsutbyte på begäran leder till 

en effektiv korrekt beskattning. Nackdelen är dock den administrativa tiden med ett 

informationsutbyte rörande en enskild person. Men och andra sidan brukar det röra stora 

belopp som ska beskattas och det är det som enligt mig gör den till den effektivaste metoden 

för att utbyta skatteinformation.  

 

2. Automatiskt informationsutbyte. 

 

Ett automatiskt informationsutbyte som ständigt skickar skatteinformation låter väldigt 

effektivt. Men jag tror att behöriga myndigheter kan ha svårigheter med att sammanställa all 

information som inkommer. Samt att den information som skickas inte är lika uttömmande 

som enskilda begärda skatteuppgifter. Det automatiska informationsutbytet är i teorin mest 

effektivast och kommer nog också efter ett par år även i praktiken att bli effektivast av de 

olika metoderna för utbyte av skatteinformation. Jag tror att de behöriga myndigheterna 

behöver ett par år på sig för att lära sig hur man effektivt ska kunna ta vara på alla 

skatteuppgifter. När man väl har gjort det kommer metoden vara klart effektivast och metoden 

placeras därav på plats 2 för dess nuvarande brister men för den framtida potentialen.  

 

3.  Informationsutbyte utan anmodan. 

 

Skatteuppgifter som inkommer från annan lands behörig myndighet när denna misstänker att 

det sker ett skattebortfall i det andra landet är effektiva och till stor del nödvändiga. Jag tror 

dock det är lättare för skatteparadis att inte lämna ut skatteuppgifter om dessa inte har blivit 

begärda av ett annat land. Deras administrativa praxis har alltid varit att inte lämna ut 

skatteuppgifter och när de inte har någon direkt press på sig att lämna ut begärda uppgifter 

från annat land tror jag inte att de heller gör det valet. Om det i skatteavtalet med ett icke 

skatteparadis och Sverige däremot fastställs att ett informationsutbyte utan begäran ska 

genomföras anser jag att metoden har stor effektivitets potential. Men eftersom problematiken 

som kan uppstå med skatteparadis eller före detta skatteparadis placerar sig metoden på plats 

3 i effektivitetslistan.   

 

4. Samarbete av tjänstemän vid staten i fråga. 

 

Att stationera ut en tjänsteman från en stat i den staten som tillhandahåller informationen kan 

vara ett bra och effektivt sätt att inhämta relevant skatteinformation. Jag tror dock det kan 

stöta på olika sorts hinder, och förmodligen gäller ett sådant samarbete under en viss 

tidsperiod vilket innebär att metodens effektivitet är tidsbegränsad. Därav anledning till plats 

nummer 4.   
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5.3 Analys kap. 3.1.2 Sekretess och begränsningar 
 

Begränsningsundantagen i direktivet motverkar till stor del effektiviteten med direktivets 

syfte. Punkten som stadgar att ett land inte ska vara tvingat att uthämta begärd 

skatteinformation om det strider mot nationell lagstiftning eller administrativ praxis har 

genom åren varit ett stort kryphål för skatteparadisen. Om det inte vore för OECD 

tilläggspunkter (2005) som senare kommer att analyseras vore direktivet fortfarande ha stora 

brister. Att man inte insåg det kryphålet när man skapade direktivet är förvånansvärt. Ett land 

ska egentligen inte behöva gå emot den nationella lagstiftningen det håller jag med om men 

om direktivets syfte inte uppfylls är landet ändå skyldigt att se till att direktivet implementeras 

i den nationella lagstiftningen. Men eftersom att en sådan situation stadgades som ett giltigt 

undantag bedömer jag situationen som att skapandet av direktivet inte var helt genomtänkt 

och skatteparadisen har sedan utnyttjat situationen. Jag kan tycka det är oansvarigt av de 

personer som var med vid skapandet av regelverket att inte ha insikten att kunna förutse 

följden av undantagsregelringen i direktivet.  Det är för mig en självklar följd å andra sidan 

kände man kanske inte till skatteparadisen juridiska moral så tidigt som 1975 när direktivet 

skapades. Men detta ger ingen ursäkt till varför man inte tidigare täppte igen kryphålet när 

man väl blev varse om att det utnyttjades.  

 

Vad det gäller sekretessen på de uppgifter som skickas anser jag att det är befogat att endast 

personer som ska behandla uppgifterna får ta del av dem. Det finns ingen direkt bra anledning 

varför någon obehörig ska kunna få ta del av uppgifterna, det skulle förmodligen kunna skada 

en utredning om det inträffade.  

 

5.4 Analys kap. 3.1.3 OECD:s skatteavtal på inkomst och kapital 

artikel 26 
 

Eftersom att OECD:s modellavtal till stora delar är uppbyggt på direktiv 77/799 EEG som 

ovan blev analyserat är endast tilläggspunkterna intressant för en närmare analys.  

 

Tilläggspunkterna som lades till 2005 täppte slutligen till det före detta kryphålet som jag har 

talat mycket om. Det är den 5 punkten som är av effektivitet vad det gäller att få ett 

fungerande informationsutbyte med ett skatteparadis. Punkten är ett direkt svar på 

skatteparadisens tolkning av undantagsbestämmelserna. Man har helt enkelt valt att från 

undantagsbestämmelserna undanta argumentet att man inte får hämta skatteinformation som 

innehas av banker eller andra finansiella institutioner och nu stadgat att ett sådant argument 

inte godtas. Jag anser att punkten tvingar de lagstiftande institutionerna i skatteparadisen att 

genom nationell lagstiftning luckra upp den hårda banksekretessen. Man kan alltså säga att 

skatteparadisen inte längre kan hänvisa till ett undantagstillstånd och punkten tvingar nu även 

dem att till fullo skapa ett regelverk som syftar till ett effektivt informationsutbyte mellan 

länders myndigheter. Helt klart en välformulerad punkt med stark kraft i praktiken, man har i 

och för sig haft ett par decennier på sig att formulera det juridiska problemet så man ska väll 

kanske inte hylla punktens genialitet allt för mycket.   

5.5 Analys kap. 3.1.4 EU:s sparandedirektiv 2003/48 EG 
 

Jag upplever det som att sparandedirektivet är ett informationsutbyte direkt från källan. Hos 

betalningsombudet skapas möjliga skatteuppgifter som kan vara intressanta för andra 
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myndigheter. Därför har man valt att tvinga dessa betalningsombud att skicka information till 

de behöriga myndigheterna. Ett effektivt sätt att beskatta medborgare korrekt. Jag tror att 

många privatpersoner glömmer av eller inte vet om att behöriga myndigheter har sådan bra 

insyn på hur deras ränteinkomster ser ut. Skatteverket kan simpelt kontrollera personer som 

de vet har haft ränteinkomster när nästa deklaration kommer. Saknas det deklarationsuppgifter 

om dessa ränteinkomster så kan skatteverket snabbt påvisa det för personen och jag tror att de 

flesta personer då snabbt väljer att betala tillbaka skatt på den aktuella intjänade räntan.  

Uppgifterna som ska lämnas vid ett sådant informationsutbyte är uttömmande. 

 

Angående källskatten som tas ut för de placerare som inte har hemvist i samma land som 

betalningsombudet får det anses vara ett väldigt effektivt sätt att komma tillrätta med svenskar 

som tidigare har undkommit beskattning på sina ränteinkomster. Även fast om de på något 

sätt lyckas undgå beskattning från svenska skatteverket måste de i vilket fall betala källskatten 

som nu ligger på 35 % av den intjänade räntan. I jämförelse har Sverige en skatt på ca: 30 % 

vilket gör att ett placerande i Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz endast är en förlust 

affär. Det finns som sagt dock inget liknande direktiv rörande ränteinkomster för juridiska 

personer och detta kan kanske utgöra ett kryphål. Jag kan tänka mig att fysiska personer i 

dagsläget sätter upp skenföretag för att undgå att skatteverket ska få information om deras 

ränteinkomster. Det ligger dock ett sådant direktiv under behandling så det kanske inte dröjer 

allt för länge innan det kryphålet täpps till.  

 

5.6 Analys kap. 3.1.5 Direktiv 2011/16/EU 
 

Det faktum att EU-rådet valde att ersätta det gamla direktivet med ett helt nytt talar om en 

medvetenhet om direktivets brister. Nog för att de senaste informationsavtalen som Sverige 

ingick med Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz innehöll artikel 26 p.5 från modellavtalet 

så hade även det vissa brister. Det senaste direktivet innebär ännu en uppgradering för att 

medlemsstaterna ska kunna beskatta sina medborgare korrekt och komma tillrätta med 

skatteflykten.  

 

Jag tycker att det nya direktivet är strikt, rådet har lärt sig från tidigare att inte lämna lika 

mycket åt personlig tolkning. Definitionsfrågorna som finns är strikta och innebär att det är 

svårt att tolka artiklarna på annat sätt än det som verkligen står.  

 

Att det stadgas om ett obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan alla medlemsstater 

är väldigt positivt för effektiviteten av informationsutbytets syfte. Det är vad jag anser 

framgången för ett konstant kontrollerande av en korrekt beskattning av medborgare. Det går 

inte bara att förlita sig på spontana eller uppgifter som lämnas efter begäran, sådana metoder 

släpper alltid igenom en del uppgifter om medborgare. Vid ett automatiskt utbyte släpps inga 

uppgifter igenom, den behöriga myndigheten kommer besitta alla nödvändiga uppgifter som 

behövs för en korrekt beskattning av medborgarna i landet. När alla medlemsländer har 

implementerat den åtgärden i deras nationella lagstiftning samt börjat tillämpat metoden i 

praktiken stryps skatteflykten åt rejält kan jag tänka mig.  
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5.7 Analys kap 3.1.6 OECD:s Agreement on exchange of 
information on tax matters 
 

Det faktum att ovanstående regelverk endast talar om ett informationsutbyte på begäran är 

aningen förvånande. Jag hade inte förväntat mig att ett utbyte med flera metoder skulle varit 

tvingande men däremot hade jag kunna tänka mig att ett utbyte på begäran med hjälp av flera 

metoder uppmanades. Informationsutbytesavtal som Sverige har med länder där det inte 

existerar något dubbelbeskattningsavtal blir således begränsade till ett informationsutbyte på 

begäran. Och därav kan ett sådant avtal anses vara av mindre effektivitet än ett avtal som 

uppmanar till ett utbyte med hjälp av flera metoder.  

5.7 Analys kap. 3.2.1 Lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden 
 

Inga direkta oväntade förvåningar med Sveriges implementering av direktiv 77/799 EEG i 

den nationella svenska lagstiftningen. Jag anser Sveriges implementering av 

informationsutbytes direktivet är exemplarisk. Det finns egentligen inte direkt mycket att 

anmärka på annat än att man kan göra bedömningen att Sverige värdesätter 

informationsutbytet som ett bra instrument för att komma tillrätta med skatteflykten inom 

gemenskapen.  

 

5.8.1 Analys kap. 3.3.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och 

Luxemburg 
 

Det första skatteavtalet ingått med Luxemburg 1996 fick noll effektivitet vad det gäller 

informationsutbytet. Luxemburg kunde enkelt neka en begäran från Sverige med hänvisning 

till att inhämtandet av informationen stred mot deras nationella lagstiftning och administrativa 

praxis. Det nya avtalet som slöts 2010 har dock täppt till kryphålet som jag tidigare hänvisat 

till. Eftersom att avtalet är relativt nytt kan jag inte granska hur många fler 

informationsutbyten detta har gett upphov till. Men det jag med säkerhet kan säga är att det 

nya avtalet definitivt kommer vara mer effektivt än det föregående avtalet, vad det gäller 

antalet utförda informationsutbyten. Det kan hända att det finns några begäran som avslås 

med hänvisning till ett legitimt skäl, men det kommer knappast vara alla begäran som det 

tidigare var.  

 

Sveriges informationsutbytesavtal med Luxemburg är uppbyggt på att information ska utbytas 

på begäran, det står inget stadgat om ett spontant eller automatiskt utbyte i avtalet. Det står 

dock att sådana utbytningar får ske men det är inte tvingande för avtalsparterna att genomföra 

detta. Jag tror garanterat att Sverige kommer vara den parten som skickar spontana och 

kanske även automatiska skatteinformationsuppgifter, jag tror däremot Luxemburg endast 

kommer att göra det dem enligt avtalet är tvingade till, alltså att lämna ut uppgifter på 

begäran. Jag kan tänka mig att Luxemburg har många inkommande begäran även från andra 

länder så det är delvis förståligt om de endast hinner med att svara på begärande 

förfrågningar. Jag kan också tänka mig att det var Luxemburg som förhandlade fram detta 

under ingåendet av avtalet. Om de hade varit tvingande att skicka ut automatiska och spontana 

uppgifter skulle de förmodligen bli väldigt överbelastade, då väldigt många länder är 

intresserade av skatteuppgifter från skatteparadis. 
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Jag tror däremot att informationsutbytesavtalet med Luxemburg vid en framtida möjlig 

förnyelse kommer att innebära att både spontana och automatiska uppgifter ska utbytas 

mellan länderna. Informationsutbytesavtalet med Luxemburg har stor potential från en 

effektivitetssynpunkt jag tror nämligen att många svenska medborgare kommer eller redan har 

flyttat hem pengarna till Sverige och de som inte har gjort det kommer förmodligen att bli 

offer för informationsutbytet. Nackdelen med att avtalet endast omfattar ett 

informationsutbyte på begäran är att skatteverket måste ha vetskap om personer som har 

bankkonton i Luxemburg innan de begär uppgifter om dessa personer. Vid ett automatiskt 

eller spontant informationsutbyte inkommer uppgifterna utan att skatteverket behöver ha en 

misstanke om skattebortfall.  

 

5.8.2 Analys kap. 3.3.2 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och 

Liechtenstein 
 

Informationsutbytet mellan Sverige och Liechtenstein är som tidigare nämnt ganska likt det 

avtalet som existerar mellan Sverige och Luxemburg. Därav är många av punkterna redan 

analyserade i kapitlet ovan.   

 

Informationsutbytesavtalet med Liechtenstein är uppbyggt på att den behöriga myndigheten 

ska inhämta skatteuppgifter på begäran. Det faktum att Sverige och Liechtenstein även har 

avtalat om möjligheten att placera en handläggare i det andra landet visar på ett positivt 

tillmötesgående. Jag kan tänka mig att det i praktiken är ganska komplicerat att stationera en 

handläggare från Skatteverket nere på en myndighet i Liechtenstein således kan man göra 

bedömningen att informationsutbytesavtalet med Liechtenstein har en större potential än det 

med Luxemburg.       

 

Avtalet ger sken av att bestämmelserna som grundar sig på direktivet och modellavtalet är av 

högre betydelse än vad den nationella lagstiftningen. Det är bestämmelsen som säger att 

utbytet ska ske även fast anledningen till utredningen är ett lagstiftat brott i den anmodande 

staten jag grundar det uttalande på. Informationsutbytets syfte ska uppfyllas till varje pris 

känns det som. Frågan är hur långt den utvecklingen kan gå innan man riskerar att kränka 

vanliga sekretessbestämmelser i nationella lagstiftningar runt om i EU.  

 

Även informationsutbytesavtalet med Liechtenstein har ju som tidigare nämnt bestämmelser 

som stadgar att det inte är godtagbart att avslå en begäran bara för att den innehas av en bank 

eller finansiell institution. Sverige har insett vikten i den här punkten och det känns som att 

den är en självklarhet i alla kommande skatteavtal.  

 

En anmärkningsvärd företeelse är det faktum att avtalet säger emot sig själv fram tills den 

dagen Liechtenstein ändrar den nationella lagstiftningen. Landet kan i teorin avslå en begäran 

av Skatteverket med att hänvisa att information innehas av en bank och att det är emot 

nationell lagstiftning. Jag tror att tills den dagen det inte längre är olagligt att enligt 

Liechtensteins nationella lagstiftning att lämna ut sekretessbelagda bankuppgifter kommer att 

hända att vissa begäranden avslås av deras myndighet i rädsla av att kunna bli åtalade. Jag tror 

det helst väntar på att den nationella lagstiftningen som tillåter ett sådant förfarande verkställs 

innan de väljer att verkställa en begäran. I och för sig skulle ett sådant åtal inte hålla vid 

närmare granskning då man endast behöver hänvisa att man följde en högre rätt. Det jag ville 

få fram var att det ovanstående alltså till en början kan ha en bromsande effekt på 

effektiviteten i informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Liechtenstein.  
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5.8.3 Analys kap. 3.3.3 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och 

Schweiz 
 

Avtalet mellan Sverige och Schweiz är även det uppbyggt på ett utbyte på begäran detta 

betyder att avtalet kan effektivitetsanalyseras likt de ovanstående avtalen.  

 

Eftersom att det är väldigt vanligt för svenska medborgare att placera pengar i Schweiz är 

avtalet av stor vikt. Jag tror att vi har sett den sista medborgaren som skatteflyr till Schweiz i 

och med det här avtalet. Det finns liksom ingen ide att utmana informationsutbytet längre. Det 

är en för stor risktagning att försöka undkomma skatt genom att placera sina pengar i 

Schweiz. Däremot kanske många medborgare väljer att ha kvar sina placerade pengar då de är 

nöjda med banken eller av någon annan anledning, men de kommer med all säkerhet att börja 

deklarera sina placerade pengar.   

 

Effektiviteten hos informationsutbytet med Schweiz är hög men samma nackdelar som jag 

anförde ovan kan även anföras till det här avtalet, nämligen att Schweiz förmodligen endast 

kommer lämna ut upplysningar på begäran vilket medför att det blir svårare för skatteverket 

att känna till vad för uppgifter de söker efter.  

 

5.9 Analys kap. 4 Rättspraxis 
 

Mål C-420/98 
 

Spontana Informationsutbyten får enligt fallet skickas när en stat antar att det kan ske en 

skattenedsänkning. Fullt förståeligt beslut av domstolen, det ska inte ligga på den skickande 

statens ansvar att utreda om skattenedsänkning har skett i en annan stat. Det är inte av deras 

intresse däremot av den mottagande statens intresse att utreda om en skattenedsänkning har 

skett.  

 

Om det hade legat på den statens ansvar som antar att en skattenedsänkning har ägt rum in en 

annan stat, så skulle det leda till administrativa kostnader som inte ledde till en skatteinkomst 

för landet. Det vore som att det landet handlade ärenden åt en annan stat utan att få något ut 

av det hela. Men om man som i fallet stöter på uppgifter som man kan tänka sig vara relevanta 

för andra stater så är det klart att man ska skicka uppgifterna till den staten som har nytta av 

dessa uppgifter. Jag kan inte tänka mig att det spontana informationsutbytet tar alltför mycket 

tid rent administrativt.  

 

Mål C‑451/05 

 

Intressant med rättsfallet är att EU-domstolen fastslår att direktivet 77/799 EEG omfattar en 

mängd skatter som inte räknas upp i direktivet. Det här skapar då frågan om förutsägbarheten 

i direktivet är förståeligt. Jag anser att förutsägbarheten av direktivet inte är fullt begripligt. 

EU-domstolen hänvisar till den punkt som stadgar om att liknande skatter ska räknas in. Jag 

kan tycka att alla skatter skulle ha behövts räknas upp för att slippa liknande situationer. Man 

skapar en argumentationsmöjlighet till motparten om man lämnar frågor öppna för definition. 

I det här fallet: vad är liknande skatter? Vilka räknas dit? Konsekvensen blir att personer 

försöker undkomma beskattning och det kostar mycket administrativ tid och kraft för att 
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behandla ett fall. Varför inte lägga ner mer tid på att skriva helt klara direktiv och på så vis 

undgå personer som hittar kryphål i definitionsmässiga bestämmelser. 

 

Den andra intressanta frågan i fallet är om det bilaterala avtalet om informationsutbyte med 

egna undantagsbestämmelser gällande holdingbolag i Luxemburg ska anses giltigt, eller om 

det ska anses vara ogiltigt. EU-domstolen kommer som bekant fram till att det bilaterala 

avtalet ska gälla om det enligt den nationella lagstiftningen inte är lagligt att inhämta 

information från ett holdingbolag. Det tänkvärda är det att Sveriges skatteavtal med 

Luxemburg från 1996 innehar samma undantagsbestämmelser vad gäller holdingbolag. Och 

eftersom att p.5 i det nya informationsutbytesavtalet inte direkt anger holdingbolag som ett 

ogiltigt argument för att neka en begäran kan det därmed uppstå ett godtagbart argument för 

att inte behöva inhämta den begärda informationen av Luxemburgs behöriga myndighet. 

Återigen en följd av en definitionsmässig formulerad bestämmelse.  

 

Mål 5863-05 
 

Målet framställer hur det kunde se ut för skatteverket när de innan nya p.5 i OECD:s 

modellavtal försökte inhämta information om personer med bankkonton i skatteparadis. 

Skatteverket hade som nämnt ingen framgång med den metoden så de prövade vad jag 

uppfattar som ett tafatt försök att tvinga privatpersonen att inhämta och överlämna dessa 

uppgifter själv och samtidigt hota med vite. Det faktum att de försökte åtala personen när det 

enda beviset de hade var att de visste om att personen hade gjort uttag med ett kontokort 

kopplat till bankkontot i skatteparadiset tyder på att det måste ha varit en chansning från 

skatteverkets sida. De kan orimligt ha varit bombsäkra på att det argumentet skulle accepteras 

i länsrätten.  

 

Att EU-domstolen dömer till fördel för den enskilda personen är positivt enligt mig. Den 

enskilda personen ska inte behöva belasta sig när det bara finns ett överläggande om 

skattetillägg.  

 

En liknande situation idag om den skulle inträffa skulle innebära att skatteverket skickade en 

begäran om bankuppgifter om personen i fråga. Den behöriga myndigheten i skatteparadiset 

hade inte haft någon annan möjlighet än att inhämta uppgifterna och gett dessa till 

skatteverket. Skatteverket hade sedan utifrån den informationen haft starka bevis för att åtala 

mannen. Ett bra mål för att visa effekterna av p.5 i OECD:s modellavtal.  
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6. Slutsats 
 

Inledning 
Slutsatsen knyter an till uppsatsens frågeställningar och påvisa svaren till dessa utifrån det jag 

har kommit fram till i arbetet.  

 

Är direktiv 77/799/EEG och artikel 26 i OECD:s modellavtal effektiva i praktiken eller sker 

det endast en förskjutning av skatteflykten? 

 

Låt oss börja med direktivet och förklara dess effektivitet. Som tidigare nämnt ligger 

direktivet inte till grund för något av de 3 informationsutbytesavtalen som jag har valt att 

granska. De är således väldigt svårt att granska direktivets betydelse i praktiken när det inte 

finns något avtal att granska. Däremot är direktivet det första steget mot ett 

informationsutbyte som gjordes i gemenskapen. OECD:s modellavtal var även det uppbyggt 

på de artiklar som fanns i direktivet, därför är avtalen som är uppbyggda på modellavtalet 

indirekt uppbyggda på direktivet vilket betyder att man indirekt granskar direktivet när man 

granskar avtalen som grundar sig på modellavtalet. Det ska också sägas om enbart direktiv 

77/799/EEG hade legat till grund för dagens skatteavtal hade dessa varit verkningslösa då 

direktivet saknar p.5 i artikel 26 i modellavtalet. Samma med modellavtalet innan de 2 

tilläggspunkterna lades till 2005.  

 

Det är först efter 2005 syftet börjar få en nämnvärd effekt. Men det var vid den tidpunkten 

fortfarande väldigt svårt att arbete fram ett informationsutbytesavtal med något land. Då 

speciellt skatteparadisen vilket innebar att modellavtalet inte fick testa sin p.5 mot den tänkta 

motståndaren (skatteparadisen) först förens efter finanskrisen 2008.  

 

Det finns ännu ingen statistik att tillgå vad det gäller antalet informationsutbyte som skett 

mellan Sverige, Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz efter 2008. Det är därför svårt att 

bevisa modellavtalets effektivitet i praktiken i dagsläget. Man kan däremot analysera 

statistiken på antalet inkomna självrättelser och utifrån de uppgifterna göra en 

effektivitetsanalys. Antalet självrättelser 2010 var 400 st. De beräknade självrättelserna 2011 

förväntas uppgå till 800 st, uppgifter från skatteverket säger att de redan har fått in över 700 

självrättelser i år. Av statistiken kan man dra slutsatsen att informationsutbytet har en stark 

psykologisk effekt. Bara det faktum att det existerar ett informationsutbyte med något av 

länderna och Sverige får många svenska medborgare att göra en självrättelse hos skatteverket. 

De hade inte gjort det om de inte befarat modellavtalets effektivitet. Personer med pengar 

placerade i skatteparadis agerar ofta utifrån professionell juridisk rådgivning. Man kan således 

dra den slutsatsen att professionella juridiska rådgivare anser att artikel 26 i modellavtalet 

numera är så pass effektivt att en självrättelse är den bästa utvägen.  

 

För att sammanfatta artikel 26 och dess verkningsgrad så vill jag slutligen säga att artikelns 

effektivitet fick sin genomslagskraft först efter 2005 när de nya punkterna lades till. Och 

artikeln 26 blev effektivt även i praktiken efter 2008 när skatteparadisen skrev under avtal 

som grundade sig på artikel 26.    

 

Hur ser genomförandet av informationsutbytet med Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz 

ut?  
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Samtliga avtal med Luxemburg, Liechtenstein och Schweiz är endast tvingande när det 

kommer till ett utbyte på begäran. Avtalet mellan Sverige och Liechtenstein är dock 

uppmuntrande till metoden att placera en handläggare vid den behöriga myndigheten i det 

andra landet för att inhämta information. Även fast det inte står stadgat i avtalet kan man om 

båda parterna går med på det använda sig av fler metoder för att utbyta skatteinformation. 

Sverige skickar ofta ut spontana uppgifter till länderna i förhoppning att de ska bistå med 

spontana upplysningar tillbaka.  

 

Men det vanliga utbytet av information som sker mellan Sverige och ovanstående länder är 

alltså ett utbyte på begäran.  

 

Vad kan man göra för att effektivt komma tillrätta med skatteflykten? 

 

Skatteflykt är ett globalt problem som orsakas av ett missnöje eller en girighet hos personen 

som lagligt eller olagligt väljer att skattefly. För att juridiskt motverka skatteflykten måste den 

först och främst klassas som olaglig. Efter det kan man fortsätta med att stifta lagar som 

motverkar metoder som idag är lagliga men som borde klassas som olagliga. När det gäller 

lagliga metoder för skatteflykt handlar det mer om att påverka personer psykiskt och på något 

vis göra personer medvetna om att deras handlande är omoraliskt och oetiskt.  

 

Fortsatt forskning 
 

Det hade varit intressant att göra en omfattande effektivitetsanalys om ett par år efter global 

form släppt resultatet från deras forskning. Global form är en organisation som för tillfället 

utvärderar hur pass effektivt informationsutbytet är och hur bra länderna implementera det i 

den nationella lagstiftningen. Man kan givetvis även utföra effektivitetsanalyser när 

skatteverket släpper uppgifter på hur många utbyten av information som har skett under de 

gångna åren..  

 

Att studera de konsekvenser för bankerna och länderna placerade i de före detta 

skatteparadisen hade varit intressant. Jag tänker mig främst utifrån en ekonomisk synvinkel. 

Alltså vad informationsutbytesavtalen har fått får ekonomiska konsekvenser för 

skatteparadisen.  
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