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Sveriges advokatsamfund har den 18 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-

kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på 

skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (KOM[2016] 452 slutlig). 

 

EU-kommissionens förslag innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att deras 

skattemyndigheter får tillgång till de uppgifter som samlats in genom tillämpning av det 

fjärde penningtvättsdirektivet (direktiv 2015/849/EU), huvudsakligen uppgifter avseende 

verkliga huvudmän och personer med bestämmande inflytande i företag. Syftet med 

förslaget är att göra det möjligt för skattemyndigheterna i medlemsstaterna att konsekvent 

få tillgång till information om penningtvätt för att utföra sina skyldigheter i övervakningen 

av finansiella instituts korrekta tillämpning av direktivet om administrativt samarbete 

(dir. 2011/16/EU). 

 

Advokatsamfundet har tidigare yttrat sig över kommissionens förslag till direktiv om 

ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om 

beskattning och har nyligen även yttrat sig över promemorian Vissa ändringar vad gäller 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 1 Advokatsamfundet hänvisar 

till de synpunkter som har lämnats i dessa yttranden. 
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 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 18 februari 2016 (Fi2016/00473/S3, R-2016/0354), respektive den 

8 augusti 2016 (Fi2016/02342/S3, R-2016/1159).  
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Advokatsamfundet har även yttrat sig över förslaget om genomförande av det fjärde 

penningtvättsdirektivet och hänvisar till de synpunkter som där framförts, främst i fråga 

om verkliga huvudmän till advokaters klientmedelskonton.2 

 

Advokatsamfundet hänvisar även till de synpunkter som lämnats över de olika förslag 

rörande gränsöverskridande informationsutbyte rörande beskattning, finansiella tillgångar, 

m.m. som presenterats på senare tid. 3 

 

Advokatsamfundet har, utöver den kritik som i tidigare sammanhang framförts i fråga om 

automatisk informationsutbyte till skattemyndigheter m.m. och med hänvisning till den 

särreglering som gjorts för att skydda advokatsekretessen i andra lagstiftnings-

sammanhang rörande automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,4 ingen 

erinran mot förslaget, som får anses vara en naturlig följd av den nationella 

implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet med dess krav på upprättande av 

nationella register över ägar- och kontrollförhållanden i juridiska personer.   
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2
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 26 april 2016 över betänkandet Ytterligare åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – 

m.m. (SOU 2016:8).  
3
 Se t.ex. 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. Se även 

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). Se även remissyttrande den 22 mars 2012 över 

promemorian Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning och 

remissyttrande den 1 september 2008 över promemorian Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa 

fall av skatteplanering inom en intressegemenskap.  
4
 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. 


