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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 oktober 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv 

om skatteundandraganden KOM (2016) 687 slutlig.  

 

Advokatsamfundet, som tidigare yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till 

rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 26 slutlig,1 hänvisar till de 

synpunkter som tidigare lämnats och önskar därtill framföra följande. 

 

I enlighet med vad som tidigare anförts i ovan nämnda remissvar är Advokatsamfundet 

positivt till ett direktiv i syfte att förhindra skatteundandragande inom unionen.  

Advokatsamfundet vill dock lyfta fram att förslaget till ändringsdirektiv inte bara berör 

medlemsstaternas nationella lagstiftning. Det får också en inverkan på den internationella 

företagsbeskattningen och inte minst på bilaterala överenskommelser i form av 

dubbelbeskattningsavtal, som medlemsstaterna har ingått sig emellan och med stater 

utanför EU. Härvid noteras att konkurrerande beskattningsanspråk i hybridsituationer kan 

förekomma även av andra skäl än skatteplanering. Ur det perspektivet är det synnerligen 

angeläget att en utförlig analys görs av problemen och att en konsekvensanalys görs av 

hur de föreslagna reglerna påverkar exempelvis skatteavtalen. Advokatsamfundet noterar 

att någon sådan problem- respektive konsekvensanalys inte har gjorts samt att den analys 

och studie som gjorts inom BEPS-projektet inte torde vara tillräcklig.  
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Advokatsamfundet har förståelse för att det anses vara av vikt att bestämmelser som 

förhindrar skatteundandragande kommer på plats inom en snar framtid. De analyser som 

är nödvändiga för att medlemsstaterna ska få en tillfredsställande grund för att ändra såväl 

sina interna rättsordningar som att omförhandla gällande skatteavtal, måste dock 

genomföras. Det torde vidare finnas behov av mer tid än till den 31 december 2018 för att 

genomföra de föreslagna ändringarna. 

 

Vissa begrepp i förslaget är svåra att tolka. Enligt Advokatsamfundet finns en risk att 

dessa kommer att tolkas olika inom EU:s medlemsstater. Som exempel kan nämnas 

”betydande inflytande” (Eng: significant influence) i definitionen av vad som är 

”närstående företag”. Det är vidare av vikt att det i den svenska lagstiftningen klargörs hur 

dessa begrepp ska förhålla sig till nuvarande svenska regler om t.ex. ränteavdrags-

begränsningar där begreppet ”intressegemenskap” används vid ett ”väsentligt inflytande” 

eller om företag står under i huvudsak samma ledning respektive ”bestämmande 

inflytande” som används i t.ex. 27 kap. 12 § andra stycket p. 3 inkomstskattelagen 

(1999:1229). Till den del det är möjligt, bör de begrepp som redan finns i svensk 

skattelagstiftning användas.  
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