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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 mars 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad 
avser obligatoriskt automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM(2015) 
135 slutlig.  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet anser att förslaget till ändringar i direktivet har allvarliga brister i vissa 
avseenden och anser att vissa frågor bör analyseras ytterligare under den fortsatta 
beredningen av direktivet. Det nya direktivet måste bland annat i betydligt större 
utsträckning säkerställa sekretess och rättssäkerhet i samband med det automatiska 
informationsutbytet mellan medlemländerna.  
 
Synpunkter 

 
Advokatsamfundet vill inledningsvis vända sig mot den korta remisstiden. Även om 
rådsarbetsgruppsarbetet med beredningen av ändringsförslagen redan har inletts, är det 
med beaktande av den europeiska beredningsprocessen i övrigt inte rimligt att så kort tid 
ställs till remissinstansernas förfogande när det gäller ändringsförslag till ett EU-direktiv 
som omfattar så viktiga frågor som nu är i fråga.  
 
Enligt förslaget ska det automatiska informationsutbytet utvidgas och även gälla 
förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och särskilt specificerade skattebesked, 
såsom exempelvis prissättningsbesked i ärenden om prissättning mellan företag i 
intressegemenskap.  
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Syftet med ändringarna anges bland annat vara att effektivare än för närvarande kunna 
ingripa mot olika typer av utstuderad och avancerad skatteplanering (”aggressiv 
skatteplanering”). Förslaget är emellertid inte begränsat till förhandsbesked som riskerar 
att medföra skatteundandragande i ett annat medlemsland, utan gäller samtliga 
förhandsbesked.  
 
Det är för den inre marknadens funktion självfallet av stor vikt att skatteflykt och 
skatteundandragande motverkas genom ett ändamålsenligt administrativt samarbete 
mellan skattemyndigheter i medlemsländerna. Advokatsamfundet har tidigare lämnat 
förslag till föregående ändringar i direktiv 2011/16/EU utan erinran. De förslag som nu 
lämnas om ändring av direktivet avseende obligatoriskt automatiskt informationsutbyte i 
fråga om förhandsbesked riskerar dock att minska förutsebarheten av lämnade 
förhandsbesked, minska transparensen inom förhandsbeskedsinstitutet, försämra 
sekretesskyddet för känslig information och i övrigt försämra rättssäkerheten för de 
skattskyldiga. 
 
Det finns enligt Advokatsamfundets uppfattning först och främst anledning att tydligare 
klargöra vad som avses med ”förhandsbesked” i direktivets mening, eftersom det kan 
tänkas uppkomma flera svåra gränsdragningsproblem kring vilka beslut som ska anses 
utgöra förhandsbesked inom ramen för det europeiska informationsutbytet.  
 
Det är i detta sammanhang även viktigt att påpeka att direktivet måste ge skattskyldiga 
den förutsebarhet som ska följa av lag. Om andra länders skattemyndigheter kan 
ifrågasätta svenska förhandsbesked kan detta innebära att förutsebarheten för svenska 
skattskyldiga äventyras och att möjligheten och viljan att använda sig av förhands-
beskedsinstitutet därmed försämras, vilket i sin tur sannolikt skulle ge negativa effekter på 
investeringar och tillväxt.  
 
När det gäller sekretess framgår det inte av förslaget i vilken utsträckning och på vilket 
sätt som skattebeskedens sekretesstatus i Sverige kan upprätthållas i mottagarlandet. 
Enligt Advokatsamfundets bedömning innebär det dock att den information som lämnas 
inte kan garanteras det skydd som den svenska sekretesslagstiftningen tillhandahåller. 
Såvitt Advokatsamfundet kan bedöma hindrar förslaget inte att information som lämnas 
inom ramen för det automatiska informationsutbytet kan användas av mottagande land i 
annat syfte än för beskattningsfrågor och inte heller att informationen lämnas vidare till 
tredje land. Detta är förhållanden som allvarligt skulle kunna skada rättssäkerheten för de 
skattskyldiga. Enligt förslaget är det endast upplysningar som enligt direktivet ska lämnas 
till kommissionen som omfattas av direktivets sekretessbestämmelse (artikel 23a), men 
inte upplysningar som lämnas till behöriga myndigheter i övriga medlemsländer.  
 
Enligt Advokatsamfundets bedömning måste även förslaget om att medlemsstater som 
mottar informationen ska kunna begära ytterligare och mer detaljerad information, 
analyseras ytterligare bland annat utifrån risken för informationsläckage och att sådan 
informationsinhämtning riskerar kunna ske på grundval av andra förhållanden än som 
grundade den ursprungliga informationslämningen och att de upplysningar som utbyts 
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därmed kan användas av mottagande medlemsstat i andra syften än rörande beskattning. 
Dessutom finns inte heller här något hinder mot att upplysningar som utbytts 
vidarebefordras till tredje land. Det behövs därför en tydligare reglering kring när, i vilket 
syfte och på vilket sätt sådan kompletterande informationsinhämtning ska få ske och hur 
denna information ska få användas.  
 
I detta sammanhang avstyrker Advokatsamfundet även förslaget om att artikel 17.4 i 
direktivet (där det regleras att lämnandet av upplysningar får vägras, om det skulle leda 
till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet, eller ett i närings-
verksamhet använt förfaringssätt röjs, eller om det gäller upplysningar vilkas lämnande 
skulle strida mot allmän ordning) inte ska tillämpas på informationsutbyte rörande 
förhandsbesked. Advokatsamfundet motsätter sig att möjligheten att vägra lämnande av 
information till skydd för affärshemligheter och annan skyddsvärd information slopas för 
att inte minska ändamålsenligheten i informationsutbytena (ingresspunkt [5]). Att hänsyn 
inte tas till företagshemligheter, m.m. är allvarligt och riskerar att försvåra handel och 
investeringar inom unionen. Att medlemsländerna enligt förslaget ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att ”avlägsna alla hinder för ett effektivt och bredast möjligt 
obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar” (ingresspunkt [11]) utgör ytterligare 
grund för oro i fråga om de rättssäkerhetsaspekter som måste skyddas i dessa förfaranden.  
 
Mot bakgrund av vad som nu anförts om bristande sekretess och rättssäkerhet i fråga om 
det informationsflöde som föreslås ske mellan medlemsländernas behöriga myndigheter, 
delar inte Advokatsamfundet bedömningen att direktivförslaget står i överensstämmelse 
med EU-stadgans grundläggande rättigheter och ifrågasätter dessutom att direktivet kan 
anges särskilt syfta till att säkerställa full respekt för rätten till skydd av personuppgifter 
och näringsfrihet (ingresspunkt [16]).  
 
Advokatsamfundet vill avslutningsvis även hänvisa till de synpunkter som lämnades i 
samband med remitteringen av FATCA-avtalet och särskilt i fråga om skyddet för den 
lagstadgade tystnadsplikt som gäller för advokaters klientmedelskonton, som sedermera 
kom att undantas från avtalets och genomförandelagstiftningens tillämpningsområde.1 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg/ 
 
 
    genom Johan Sangborn 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 8 september 2014 och kompletterande yttrande den 8 oktober 2014 
över Finansdepartementets promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta 
staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act), Fi2014/2687.  


