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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 maj 2019 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar 
i fråga om informationsutbyte på skatteområdet.  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet, som hänvisar till vad som anförts i tidigare yttranden i nu aktuella och 
angränsande frågor,1 har i huvudsak ingen erinran mot promemorians förslag, dock med 
undantag för följande. 
 
Synpunkter 

 
Det tidigare lämnade förslaget innebar att Skatterättsnämnden skulle få möjlighet att 
uppmana sökanden att komma in med ytterligare information. Att i stället ge Skatteverket 
denna möjlighet, och även ge möjlighet att förelägga den som ansökt, anser 
Advokatsamfundet vara mer naturligt. 
 
Enligt promemorian är syftet med den föreslagna möjligheten om att kunna förelägga 
sökanden att Skatteverket ska få tillgång till de uppgifter som myndigheten behöver för att 
fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 12 a § i lag (2012:843) om administrativt samarbete 
inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Uppgift ska enligt denna bestämmelse 

                                                
1 Se Advokatsamfundets yttrande den 28 mars 2019 över promemorian Några ändringar i fråga om 
informationsutbyte på skatteområdet, och däri angivna hänvisningar.  
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lämnas om (meddelade) förhandsbesked, dvs. inte om ansökningar om förhandsbesked, 
om återkallade ansökningar eller om avvisade sådana. 
 
Även om det av handläggningsskäl är praktiskt att få tillgång till informationen redan i 
samband med ansökan eller handläggningen av denna, så innebär möjligheten enligt  
44 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, att förena föreläggandet med vite 
redan avseende ett uppgiftslämnande som möjligen inte ens blir aktuellt, att bestämmelsen 
enligt Advokatsamfundets uppfattning sträcker sig för långt.  
 
Möjligheten att förelägga bör därför begränsas och förtydligas, så att den avser ett konkret 
och faktiskt uppgiftslämnande från Skatteverkets sida. Detta kan lämpligen ske på samma 
sätt som skett i 37 kap. 11 § SFL, där det anges att Skatteverket får förelägga om verket 
”…behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om 
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning …”. I den nu 
föreslagna bestämmelsen bör därvid en hänvisning ske till 12 a § i  sist nämnda lag.  
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