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Sveriges advokatsamfund har den 23 juni 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över 

promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton. 

 

Advokatsamfundet, som konstaterar att de nu föreslagna ändringarna inte påverkar den 

gällande ordningen att advokaters klientmedelskonton inte omfattas av det ifrågavarande 

automatiska informationsutbytet,1 har följande synpunkter på förslagen i promemorian.    

 

Antagandet av direktiv 2014/107/EU om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller 

obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, har inneburit att 

OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 

numera utgör EU-rätt som har genomförts i svensk rätt.2 

 

Advokatsamfundet vidhåller oaktat detta de principiella invändningar, som framförts i 

tidigare sammanhang rörande automatiskt informationsutbyte avseende finansiella 

konton.3  

 

I övrigt konstaterar Advokatsamfundet att nuvarande förslag inte på något sätt innebär 

förbättringar i fråga om lagstiftningens förutsägbarhet, tydlighet eller överskådlighet och 

                                                
1
 Se prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, s. 108. 

Se även prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters 

regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, s. 163 f. 
2
 Se ovan proposition. 

3
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 25 maj 2015 över promemorian En global standard för automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton (Fi2015/2358), i vilket även hänvisades till Advokatsamfundets 

kompletterande remissyttrande 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 (Fi2014/2687).   



2 

 

 

inte heller i fråga om de integritets-, sekretess- och dataskyddsfrågor som samfundet 

tidigare uppmärksammat.4 

 

Advokatsamfundet har dock ingen erinran mot de ändringar av redaktionell art som 

föreslås i viss lagstiftning utan samband med den globala standarden om automatiskt 

utbyte av upplysningar. 
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4
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 10 juni 2016 över Skatteverkets promemoria OECD-standard och 

EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter, liksom 

Advokatsamfundets remissyttrande den 17 maj 2016 över promemorian Utbyte av upplysningar om 

förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning. 


