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Sammanfattning 
 
Skatteplanering är ett omdiskuterat ämne då det förekommer skilda åsikter kring vilka 
skattemässiga förfaranden som utgör godtagen skatteplanering. Det finns nämligen 
skatteplaneringsförfaranden vilka inte anses vara fullt lika godtagbara utan utgör vad 
som brukar kallas för aggressiv skatteplanering. Dessa tillvägagångssätt karakteriseras 
av att åstadkomma av lagstiftaren icke åsyftade skattefördelar och det pågår samarbeten 
globalt, inom EU samt nationellt med avsikt att motverka aggressiv skatteplanering. I 
skrivande stund har Sverige att införa ett EU-direktiv, avseende informationsskyldighet 
för s.k. gränsöverskridande skattearrangemang, vilket ska arbeta i denna riktning. 
Direktivet kallas för ”DAC 6” och den utredning som fått till uppgift att implementera 
detta direktiv föreslår att Sverige ska gå steget längre och också införa 
informationsplikten för enbart inhemska arrangemang. Denna inhemska del av 
regelverket är mycket omdebatterad och har kritiserats av tillfrågade remissinstanser 
avseende den nya regleringens praktiska effekter. Kritiken rör viktiga frågor såsom 
advokatsekretess, konkurrensneutralitet, rättssäkerhet och inte minst skyddet för 
mänskliga rättigheter. Även om samtliga dessa ämnen är intressanta att behandla, 
fokuserar uppsatsförfattarna enbart på några av dessa områden.  
  
I arbetet granskas SOU 2018:91 utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och syftar således 
till att besvara om de olika förslagen i den nya regleringen enligt författarnas 
uppfattning är att anse som rättssäkra. Rättssäkerhet är en del av skyddet för 
grundläggande mänskliga rättigheter och följaktligen är lagförslagens eventuella 
konflikt med dessa något som diskuteras, varvid främst rätten att inte behöva utöva 
självangivelse och dubbelprövningsförbudet behandlas. Följaktligen avses att 
undersöka huruvida kritiken, ställd mot betänkandet, kan anses vara befogad. 
 
I framställningen redogörs för de bakomliggande motiven till lagförslagen innan det 
ges en helhetsbild av det föreslagna regelsystemet. I analysavsnittet presenteras vidare 
olika remissinstansers yttranden som sammanvävs med författarnas egna åsikter och 
reflektioner. Uppsatsen avslutas med slutliga ställningstaganden där det framkommer 
att föreslaget regelverk, enligt uppsatsförfattarnas bedömning, inte är förenligt med 
betydelsefulla rättssäkerhetsaspekter och att det föreligger risk för konflikt med 
mänskliga rättigheter. Det berörs även hur dessa brister står i förhållande till Sveriges 
bundenhet till EU, i det fall problematiken hävdas uppkomma i och med skyldigheten 
att implementera DAC 6.  
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
Lagförslaget SOU1 2018:91 “Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på 
skatteområdet” innebär ett införande av en informationsskyldighet rörande 
skatteupplägg som primärt ska skötas av skatterådgivare. Kortfattat beskrivet innebär 
förslaget att svenska skatterådgivare inom 30 dagar ska upplysa Skatteverket, SKV, om 
hur rådgivning med en klient sett ut rörande s.k. skattearrangemang2 och alltså hur den 
skattskyldiges skatteupplägg har utformats. Rapporteringsplikten kan även åläggas den 
skattskyldige och om informationen inte rapporteras korrekt sanktioneras detta med en 
rapporteringsavgift. Sanktionen hamnar på ett belopp mellan 7 500 kronor upp till  
500 000 kronor bl.a. beroende på vem som ska rapportera.3 Genom förslaget 
implementeras EU-direktivet DAC 64 som innebär en skyldighet för medlemsstaterna 
att införa regler om en rapporteringsplikt avseende skattemässiga gränsöverskridande 
arrangemang, s.k. rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.5 Enligt det 
svenska lagförslaget ska även inhemska arrangemang omfattas av rapporteringsplikten 
vilket är något som bemötts av kritik från en övervägande del av remissinstanserna 
likväl som verksamma skatterådgivare.6 Lagförslaget kan ses i ljuset av ett långtgående 
arbete inom såväl OECD7, genom det s.k. BEPS-projektet8, som Europeiska Unionen, 
EU, för att motverka aggressiv skatteplanering. Detta arbete skulle i sin tur kunna sättas 
i relation till en pågående trend för företag att ta ett socialt ansvar genom exempelvis 
en mer moralisk skatteplanering. 
 
I utredningen framhålls vikten av att regleringen präglas av rättssäkerhet och 
legitimitet. Utredarna medger dock att den föreslagna informationsplikten kommer 
innebära en tung administrativ börda för såväl uppgiftslämnare som för SKV. Det 
framhålls att behovet av att värna om skatteintäkterna och att motverka 
skatteundandragande alltid ska vägas mot hur stor negativ påverkan det kommer att ha 
på den enskilde. I detta fall anses behovet att motverka aggressiv skatteplanering9 vara 
större än förväntade negativa effekter, enligt utredarna.10 Informationsskyldigheten 
bedöms vara skattskyldiga till nytta, eftersom SKV i ett tidigt skede kan tillgodose 
värdefull information i form av ställningstaganden och den inkomna informationen 
kommer användas för att anpassa skatteregler efter det ständigt skiftande beteendet hos 
skattskyldiga. Detta kommer i sin tur att leda till en ökad förutsebarhet samt 
rättssäkerhet inom beskattningen.11 
  

                                                
1 SOU står för Statens offentliga utredningar. 
2 Begreppet rapporteringspliktiga arrangemang behandlas i avsnitt 2.2, 5.7. 
3 SOU 2018:91 s. 24–25. 
4 DAC 6 står för Council Directive 2018/822/EU of 25 May 2018. 
5 SOU 2018:91 s. 19. 
6 SOU 2018:91 s. 165, Bilaga och bl.a. Deloitte, rapporteringsskyldighet, 2019. 
7 OECD står för the Organisation for Economic Co-operation and Development.  
8 BEPS står för Base Erosion and Profit Shifting. 
9 Begreppet aggressiv skatteplanering behandlas i avsnitt 2.2. 
10 SOU 2018:91 s. 163. 
11 A.a., s. 20, 338, 340. 
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Det som gör detta lagförslag intresseväckande är att övervägande del av den kritik som 
riktas mot förslaget handlar om just rättssäkerhet och förutsebarhet, men om 
utredningens brist på dessa viktiga grundläggande principer. Betydande invändningar 
kommer inte endast från utsidan av utredningens väggar, utan det har även framkommit 
åsikter internt från utredningen angående förslagets genomförbarhet. Kritikerna menar 
bl.a. att utredarna inte tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen, eftersom svensk 
lagstiftning anses redan innehålla en omfattande uppgiftsskyldighet. Att ta till dessa 
åtgärder utan att grundligt undersöka om informationsplikten är nödvändig, är enligt 
kritikerna oproportionerligt. Utredningens föreslagna regelverk består av en lagtext 
formulerad alldeles för brett, vagt och med nya begrepp som ännu inte definierats för 
att kunna ge tydlig ledning åt skattskyldiga. Det påpekas att lagens vida formulering 
ger SKV en för omfattande befogenhet att närmare precisera reglerna genom egna 
ställningstaganden, och det ifrågasätts huruvida det är lämpligt att SKV får stifta sin 
egen lag. Utöver dessa påpekanden finns det en oro över att särskilt den tänkta 
rapporteringsavgiften kommer att gå emot vissa av de mänskliga rättigheterna.12  
 
Vi som författar denna uppsats vill försöka utröna om den kritik som har riktats mot 
SOU 2018:91 är befogad. Är lagförslaget så obearbetat och rättsosäkert som kritikerna 
får det att framstå? Under bearbetning av lagförslaget har vi stött på en mängd olika 
frågor som ger upphov till intressanta diskussioner exempelvis hur advokatsekretessen 
och rådgivares tystnadsplikt ska beaktas eller hur det föreslagna regelverket kan 
påverka konkurrensen mellan företag eller rådgivare. Detta är som sagt frågor av vikt 
och intresse, men kommer inte att behandlas ingående i detta arbete. Fokus för just 
denna uppsats kommer att ligga på hur lagförslaget påverkar de mycket betydande 
intressena rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, där vi kommer lägga särskild vikt 
vid proportionalitet, rätten att ej belasta sig själv och dubbelprövningsförbudet. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att granska SOU 2018:91 utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv, där fokus kommer att ligga på den del av lagförslaget som 
behandlar inhemska regleringar. Vår uppfattning är att rättssäkerhet utgör en del av 
skyddet för de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket motiverar varför vi 
behandlar lagförslagets eventuella konflikt med dessa före vi diskuterar innebörden av 
rättssäkerhet. 
 
Vår avsikt är att sammanställa lagförslagets innehåll tillsammans med dess motiv för 
att vidare jämföra det med den respons som inkommit från tillfrågade myndigheter, 
organisationer samt övriga intressenter. Löpande genom denna framställning ska 
framföras egna åsikter och funderingar kring hur kritiken ställer sig i förhållande till det 
föreslagna regelverkets utformning, formulering och avsedda funktion i praktiken. För 
att uppnå uppsatsens syfte ska vi besvara följande frågeställningar: 

1. Kan förslaget stå i strid med vissa mänskliga rättigheter, närmare bestämt rätten 
mot självangivelse, dubbelprövningsförbudet och den viktiga principen om att 
vid åläggande av skyldigheter väga skada gentemot nytta, dvs 
proportionalitetsprincipen? 

                                                
12 Se bl.a. Fi2019/00102/S3 – FAR, Dagens juridik, debatt, 2019 och Svenskt näringsliv artikel, 2019. 
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2. Är den föreslagna regleringen att anse som rättssäker enligt de kriterier som 
uppställs i uppsatsen? 

 
1.3 Metod- och materialdiskussion  
Rättsvetenskap har ingen allmänt vedertagen definition vilket har sin grund i att det 
finns flera rättsvetenskaper. Rättsvetenskap handlar om att skapa vetande och hur detta 
görs finns det olika uppfattningar om men gemensamt för dessa uppfattningar är att det 
ska ske på ett objektivt, logiskt, kritiskt och öppet sätt. För att ett arbete ska anses vara 
vetenskapligt finns en del generella krav men också särskilda krav vilka bestäms av 
varje område och utifrån vilken metod utföraren väljer att arbeta. En metod inom 
rättsvetenskapen är den som brukar kallas för den traditionella rättsvetenskapliga 
metoden, benämnd rättsdogmatisk metod. Det finns dock en hel del andra former för 
hur undersökningar kan utföras såsom rättsanalytiskt, rättshistoriskt eller rättspolitiskt 
och vilken metod som bör användas för en undersökning ska bestämmas strikt av den 
uppgift utföraren har.13 Metoden avgör om arbetet anses vara vetenskapligt, metod är 
därför något som står i centrum för rättsvetenskapen. Material har även betydelse, men 
inte i samma utsträckning som metoden. Claes Sandgren menar att metoden ska 
användas för att identifiera vilket material som ska användas och i nästa steg används 
materialet för att söka fram ett svar på undersökningens ändamål.14 För att i vår uppsats 
uppnå transparens ska val av metod kunna diskuteras och kritiseras.15 Vi avser därför i 
det följande ge läsaren insyn och klarhet för vilka metoder vi valt att arbeta med samt 
motiven till detta. Nedan förklaras även val av material, för vilken vår metod berett 
vägledning. 
 
1.3.1 Rättsdogmatisk metod 
Med rättsdogmatisk metod fastställer vi gällande rätt.16 Jan Kleinman menar att det inte 
är helt enkelt att beskriva metoden som sådan, utan det ligger närmare till hands att 
förklara hur en person faktiskt arbetar i praktiken när denne använder rättsdogmatisk 
metod. Syftet med metoden sägs ofta vara att behandla en rättsregel eller att lösa ett 
rättsligt problem, och detta görs genom att använda de allmänt accepterade rättskällorna 
dvs källorna i rättskällepyramiden.17 Denna pyramid beskriver således vilka källor som 
används inom rättsdogmatiken, men även vilken källa som bör beaktas före en annan. 
I rättskällepyramiden har EU-rätt företräde framför nationell rätt och därför kan det 
sägas att unionsrätten befinner sig på toppen av pyramiden (se avsnitt 4.2). På liknande 
vis rangordnas källor inom den nationella rätten i vilken grundlag har högst dignitet och 
därefter inplaceras lag, förordning, föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och doktrin in i 
nu nämnd ordning.18 Det ska dock sägas att det förekommer oenighet angående 
källornas position. 
 
Denna uppsats ska behandla informationsplikten för skatterådgivare och som tidigare 
nämnts är detta en skyldighet som ska implementeras utifrån ett EU-direktiv, DAC 6. 
Det är dock enbart informationsplikten avseende gränsöverskridande 
skattearrangemang som införs med anledning av direktivet, medan 
                                                
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 15–16. 
14 A.a., s. 43–44. 
15 Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, s. 283. 
16 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
17 Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, s. 21. 
18 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt - En introduktion, s. 56–58. 
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informationsskyldigheten för inhemska arrangemang föreslås från nationellt håll. 
Eftersom det är denna informationsskyldighet för skatterådgivare vi valt att granska är 
EU-rätt inte vår centrala källa, trots att den befinner sig på toppen av pyramiden. Efter 
unionsrätten följer näst därefter grundlag och lag såsom rättskälla av högst dignitet. 
Förvisso berör vi lagar, exempelvis skattebrottslagen (1971:69), SkbrL, men av den 
anledningen att informationsplikten ännu inte genomförts utan befinner sig i ett tidigare 
stadium i lagstiftningsprocessen är lagtext inte heller vår främsta rättskälla. Istället är 
förarbete den rättskälla som i vår uppsats skulle kunna befinna sig på högst nivå. Detta 
då det huvudsakliga materialet för detta arbete är SOU 2018:91 “Rapporteringspliktiga 
arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet”. En SOU är ett förslag till lag vilket 
följaktligen övergår till att utgöra ett förarbete till en lag, om och när förslaget 
genomförs. Trots att materialet inte är ett renodlat förarbete i nu skrivande stund, är 
förslaget enligt vår bedömning något som likväl granskas med rättsdogmatisk metod då 
Peczenik pekar på att lagförslag är “material som står i samband med lagstiftning” och 
är därför enligt hans mening en rättsdogmatisk källa.19  
 
Ett vanligt betraktelsesätt är att det ska anläggas ett inifrånperspektiv på rätten när 
utföraren arbetar med den rättsdogmatiska metoden. Inifrånperspektiv betyder att man 
tittar på rätten såsom en deltagande spelare till skillnad från i en åskådarposition där 
mycket runt om i omgivningen kan påverka bilden. Genom att anlägga ett 
inifrånperspektiv är det meningen att åstadkomma en behandling av rätten utan att 
denna genomförs med annat än rättens källor, eftersom dessa andra källor innehåller 
värderingar och därmed inte är rent deskriptiva utan även har normativa beståndsdelar. 
Inifrånperspektivet syftar till att på ett deskriptivt sätt endast beskriva hur rätten är (de 
lege lata) och detta ska inte påverkas av normativa moment av hur man anser att rätten 
bör vara (de lege ferenda).20 
 
Peczenik har en annan syn och hävdar att det även finns normativa inslag i 
rättsdogmatiken där det går att kritisera och rättfärdiga olika delar av den gällande 
rätten. Han konstaterar alltså att det förekommer värderingar inom rättsdogmatiken 
vilka enligt honom också är en nödvändig beståndsdel då den inte är rent deskriptiv 
eller rent normativ, utan den är vad som kallas deskriptivnormativ.21 Ur Axel 
Hägerströms perspektiv22 är den deskriptiva delen rättsvetenskap medan den normativa 
delen innehåller värdeomdömen som snarare är rättspolitik.23 Samtidigt uppfattar vi 
Sandgren vara av den åsikten att om det förekommer såväl deskriptiva som normativa 
delar i ett arbete, är det inte ren rättsdogmatisk metod man ägnat sig åt utan 
rättsanalytisk metod.24  
 
Vi har valt att beskriva lagförslaget utifrån rättsdogmatisk metod i och med att vår 
avsikt är att beskriva lagförslaget utifrån ett inifrånperspektiv. Vi är emellertid 
medvetna om att vår beskrivning kan komma att resultera i en sammanställning utifrån 

                                                
19 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 47–48. 
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 16 och Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap 
och juridiska metoder, s. 228, 429. 
21 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249–250. 
22 Axel Hägerström tillsammans med andra representanter för den s.k. Uppsalaskolan, såsom Karl 
Olivecrona och Vilhelm Lundstedt. 
23 Strömberg, T., Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s. 75. 
24 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50–52. 
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vår egen tolkning av det föreslagna regelverket och av den anledningen ska vi, i den 
mån det är möjligt, inte beblanda värderingar i delar av uppsatsen som beskriver 
lagförslagets innehåll. Peczenik anser att värderingar hör hemma i rättsdogmatiken,25 
vilket är en åsikt vi delar eftersom det i rättsdogmatisk argumentation förs ett pro et 
contra-resonemang. Sandgren hävdar att argument de lege ferenda kan ingå i 
rättsdogmatiken i den mån de utvecklar granskningen,26 men som ovan framkommit är 
detta något det råder tvistighet angående då det kan anses att åsikter om hur rätten bör 
vara hör till rättspolitik och inte rättsdogmatik. Vi skall behandla betänkandet utan att 
granskningen färgas av egna åsikter om de lege ferenda, dessa ska istället presenteras 
separat tillsammans med remissinstansernas yttranden i kapitel sex. I denna del nyttjar 
vi alltså rättsdogmatisk metod och gör beskrivningen från ett inifrånperspektiv. 
Däremot intar vi ställningen att när vi har beskrivit lagförslagets innehåll och istället 
övergår till remissinstansernas uttalanden samt även sammanknyter dessa med egna 
åsikter, ägnar vi oss åt rättspolitiska uttalanden. Detta eftersom det är rättspolitikens 
uppgift att förstå hur regleringen kan förbättras för att tillgodose sitt ändamål och även 
att vidare föreslå alternativa lösningar,27 det senare är dock inte en uppgift vi kommer 
beröra nämnvärt.  
 
Som ovan framkommit skulle Sandgren troligtvis säga att vi ägnar oss åt rättsanalytisk 
metod, men då det råder skilda meningar kring detta kan vi avslutningsvis tydliggöra 
att oavsett hur man väljer att benämna vårt arbetssätt, använder vi den rättsdogmatiska 
metoden med inslag av rättspolitiska uttalanden. Vi såväl som remissinstanserna har till 
uppgift att bedöma lagstiftningsförslaget utifrån ett perspektiv på effektivitet och inte 
allra minst rättssäkerhets- och legalitetsperspektiv, vilka är alternativa synvinklar 
arbetet även kommer konstrueras utifrån.28 
 
1.3.2 Komparativ metod 
Det är vanligt förekommande att det i skatterättsliga analyser sker en jämförelse med 
utländsk rätt. Anledningen till att det görs en jämförelse är ofta för att ge ett perspektiv 
och en förståelse för den svenska rätten. Det kan även ge alternativa förslag på hur 
lagstiftningen kan utformas eller tillämpas och metoden används ofta vid 
lagstiftningsprocessen. Denna typ av jämförelse brukar sägas ha ett tjänande syfte,29 
eftersom jämförelsen bidrar till att ge en helhetsbild över hur regleringar kan utformas 
och möjligen hur de inte bör konstrueras. Regelverk likt den föreslagna 
informationsskyldighet finns sedan tidigare i andra länders nationella rätt, exempelvis 
i USA och Storbritannien, och utredningen har i sin utredning beaktat ett antal av dessa 
i utformningen av det nu liggande lagförslaget.30 Detta innebär att det finns ett intresse 
för oss att jämföra (föreslagen) svensk lagstiftning med utländsk rätt, eftersom det 
skulle tillföra såväl argumentation för lagstiftningsförslaget, som emot regleringens 
genomdrivande.31 I detta arbete kommer vi dock inte att bruka komparativ metod då 
utrymme för en sådan jämförelse inte har funnits (se avsnitt 1.4). 
 

                                                
25 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
26 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
27 A.a., s. 52–53. 
28 A.a., s. 50–52, 60–61. 
29 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 278–279. 
30 SOU 2018:91 s. 103 ff. 
31 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 59. 
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1.3.3 Material 
Såsom påpekats ovan menar Sandgren att metoden ska användas för att identifiera 
vilket material som ska användas för att nå ett svar på den ställda frågan. Enligt 
Peczenik kan rättsdogmatikens rättskällor indelas i rättskällenormer som man skall, bör 
respektive får beakta i den juridisk argumentationen. De rättskällor som ska beaktas är 
exempelvis lagar och föreskrifter, de som bör beaktas är b.la prejudikat, förarbeten och 
sedvänjor och de som får beaktas är material som står i samband med lagstiftningen, 
t.ex. ett lagförslag.32 Sandgren nämner att det finns fyra olika rättskälleuppfattningar, 
dels den som används av Högsta Domstolen och övriga prejudikatinstanser, dels den 
som används i doktrinen (t.ex. Peczenik), dels den hierarkiska uppfattningen 
(rättspyramiden) och dels den lära som tillämpas i första instans.33 En praktisk jurist är 
mer bunden av att hålla sig inom rättskällelärans auktoritativa rättskällor, till skillnad 
från en forskare vilken mer kan röra sig utanför dessa ramar.34 Det är enligt Sandgrens 
mening möjligt för en forskare att se till det material som hänför sig till alla fyra 
rättskälleuppfattningar och att dogmatiska undersökningar använder sig av olika former 
av material.35 Likt en forskare anser vi oss kunna arbeta på detta vis och kommer alltså 
inte enbart hålla oss till de gemensamt vedertagna rättskällorna dit lagförslaget och 
remissvaren hänför sig, utan även använda oss av juridisk argumentation från debatter, 
debattartiklar samt annat material av relevans. Detta material återfinns i exempelvis 
Svensk Juristtidning, SvJT, och på olika internetbaserade juridiska forum, vilka alltså 
inte hör till rättsdogmatikens traditionella källor men är en viktig del av den 
rättspolitiska debatten som därmed ger oss tillåtelse att nyttja dessa källor.  
 
En viktig del av arbetet kommer bestå av ett redogörande över principen rättssäkerhet, 
som stöd för detta kommer vi främst att utgå från Anders Hultqvist, Josef Zila och 
Christina Moëll. Syftet med avsnittet om rättssäkerhet är att tydliggöra vilken definition 
av principen som kommer ligga till grund för slutsatser som kommer utmynna ur detta 
arbetet.  
 
1.4 Avgränsningar  
I denna uppsats kommer fokus ligga på lagförslaget och den kritik som framförts mot 
förslaget angående rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Som ovan redogjorts för (se 
avsnitt 1.1) har lagförslaget författats med anledning av EU-direktivet DAC 6 som 
endast träffar gränsöverskridande arrangemang. Det svenska lagförslaget kommer även 
omfatta inhemska arrangemang, vilken är den del som kommer behandlas i uppsatsen. 
Denna avgränsning har vi gjort då det är den del av lagförslaget som främst varit 
föremål för kritiken samt för att kunna begränsa mängden material. Den inhemska delen 
omfattas inte av DAC 6 vilket innebär att vi inte kommer beakta själva direktivet i sig, 
utan istället utgå från den information som framkommer av SOU 2018:91. När vi senare 
i uppsatsen diskuterar OECD och BEPS-projektet kommer vi inte heller att använda 
oss av de ursprungliga källorna. Vad gäller de internationella materialet kommer vi 
alltså genomgående att använda oss av lagförslaget såsom andrahandskälla. 
 

                                                
32 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 47–48. 
33 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 120. 
34 Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, s. 280. 
35 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 120. 
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I förslaget överblickar utredningen regleringar om informationsplikt, vilket är en 
skyldighet flera andra länder redan infört, för att göra en jämförelse samt identifiera och 
undersöka för- och nackdelar med en sådan skyldighet. Som ovan nämnts finns det ett 
intresse av att beakta detta i denna uppsats, men det är dock något vi valt att ej göra. 
Anledningen till det är att arbetet inte ska bli alltför omfattande, vi kommer därför 
främst att se till själva lagförslaget och de remissvar som inkommit samtidigt som vi är 
medvetna om att en jämförelse med liknande regelverk hade kunnat vara av intresse för 
analysen. Vi väljer alltså att inte nyttja komparativ metod för att istället lägga mer fokus 
på diskussionen kring rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 
 
Vi kommer främst använda oss av yttrandet från utredningens skiljaktiga samt inkomna 
remissvar för att kunna urskilja vilka problem som uppmärksammats med förslaget. 
Det bör alltså förtydligas att detta är våra primära källor vad gäller kritiken. Övrigt 
material vi använt förekommer enbart i den mån de enligt oss bidragit till analysen och 
vårt resonemang. Vi har granskat alla remissvar och har sedan gjort ett urval, där vi valt 
ut de som vi bedömer är av störst vikt för valda problemområden. I vårt urval har vi sett 
till vilka av remissvaren som berör sådant som går i linje med våra syften, men även 
beakta om det är något som återkommer bland svaren och därmed är något som lyfts av 
flera parter. Vi är medvetna om att det kan finnas problemformuleringar som mycket 
väl kan vara av intresse, exempelvis anser vi att rådgivaransvaret, advokatsekretessen 
och konkurrenseffekter är mycket intressanta områden som påverkas av den föreslagna 
informationsplikten, men som vi valt att bortse från. Denna avgränsning är nödvändig 
för att hålla ihop arbetet och ge oss möjligheten att ge en djupare bild av de valda 
problemen. Eftersom urvalet är baserat på våra bedömningar kring vad som är relevant 
för uppsatsens syfte är det sannolikt att det finns aspekter vi ej beaktar som för en annan 
anses vara ytterst intressant och att någon som undersöker samma frågeställningar som 
vi, därmed kan få ett annat resultat. 
 
Vi vill även förtydliga att vi inte kommer att lägga stor vikt vid lagstiftningsprocessen 
som sådan och inte heller på hur utredningens arbete har genomförts, exempelvis dess 
val av källor eller mer ingående om hur kostnader är framräknade. Vårt främsta syfte 
är att se till förslagets innehåll och om det utredningen har kommit fram till är 
genomförbart eller om det finns brister. Det kommer inte heller att göras någon 
jämförelse med andra lagförslag. 
 
1.5 Disposition 
Inledningskapitlet redogör för arbetets utgångspunkt. Här finns en sammanfattande 
bakgrund samt uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitlet följer sedan en metod- 
och materialdiskussion för att avslutas med de avgränsningar som gjorts. I uppsatsens 
andra kapitel redogörs för olika begrepp som är av betydelse för förståelsen av både 
lagförslaget och uppsatsen. Utifrån arbetets syfte framgår att vi kommer granska 
lagförslaget ur ett rättssäkerhetsperspektiv, därav kommer i det tredje kapitlet framföras 
en diskussion över hur vi väljer att tolka innebörden av rättssäkerhet. Detta kapitel 
inleds med de mänskliga rättigheter vilket hänför sig till uppsatsens första 
frågeställning. I det fjärde kapitlet kommer det kort beskrivas om OECD, EU och CSR 
för ökad förståelse kring lagförslagets koppling till dessa. Det femte kapitlet består av 
en framställning av lagförslaget SOU 2018:91. Arbetets analys disponeras under det 
sjätte kapitlet där svar på våra uppställda frågeställningar kommer att utrönas. I sjunde 
och sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.  
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2. Termer och begrepp 
 
2.1 Inledning 
Lagförslaget denna uppsats tar sin utgångspunkt i, läggs fram som ett förslag för att 
kort sagt motverka aggressiv skatteplanering. För att ge läsaren en bättre förståelse av 
de diskussioner och argument som kommer framföras, ges här en beskrivning av vad 
som faktiskt avses när det talas om aggressiv skatteplanering och även andra 
närliggande begrepp. En viss insikt i betydelsen kan också vara till nytta för 
uppfattningen av bakgrundsinformationen, men det ska tydliggöras att innebörden av 
flera begrepp är omdebatterade vilket gör denna beskrivning till vår tolkning.  
 
2.2 Definitioner och innebörd 
Det används många olika benämningar för att beskriva förfarandet och resultatet av en 
skattskyldigs avsikt att minimera sin skatt. Ibland åsyftas brottsliga ageranden, men den 
stora problematiken ligger i de begrepp som används avseende förfaranden där 
skattskyldiga åstadkommer av lagstiftare ej förutsedda eller avsedda skattefördelar. 
Skatteflykt, skattebrott, (aggressiv) skatteplanering, skattefusk är några exempel på 
benämningar som förekommer och mer krångligt blir det när dessa används synonymt 
trots att innebörden skiljer sig åt.36 Som samlingsbeteckning för icke brottsliga 
förfaranden som ändock åstadkommer en slags oberättigad skattemässig fördel brukar 
termen skatteundandragande användas,37 men i och med den förvirrande användning 
som råder bör här diskuteras innebörden av de termer som förekommer i lagförslaget. 
 
Med skattefusk avses brottsliga förfaranden, vanligen förfaranden vilka omfattas av 
SkbrL eller när en skattskyldig lämnat oriktig uppgift och därför riskerar skattetillägg. 
Det är därför relativt enkelt att se på skattefusk som beteckning för den traditionella 
skattebrottsligheten, men svårare blir det med den moderna mer avancerade 
skattebrottsligheten.38 Vi skulle vilja påstå att något måste vara olagligt för att kallas 
för skattefusk, vilket gör att enligt oss är skattebrott den mer korrekta termen för 
skattefusk. 
 
Vad gäller innebörden av skatteflykt finns ingen fastslagen definition i lagstiftningen. 
För att fastställa begreppets innehåll får därför sökas ledning i förarbeten till tidigare 
samt nuvarande skatteflyktslag, vilka inte heller ger en tydlig begreppsbestämning. 
Skatteflyktslagen (1995:575) innehåller emellertid en generalklausul vars rekvisit ger 
ledning. Konstateras kan då att skatteflykt avser transaktioner som genom invecklade 
och konstlade konstruktioner åstadkommer en situation där en bestämmelse skulle ha 
tillämpats, men på grund av den skattskyldiges agerande inte används. Ofta ingår den 
skattskyldige rättshandlingar för att komma till detta resultat och därför brukar 
skatteflykt beskrivas som ett förfarande när rättshandlingarna som sådana är 
civilrättsligt giltiga, men sammansatta i en helhetsbild ger en skatteförmån 
lagstiftningen inte avsett att tillåta. Problematiken ligger just i det att lagstiftaren inte 
förutsett den användningen av lagens bestämmelser och att domstolar därför inte har 
stöd för att icke godta ett sådant förfarande. Söks ett rättsligt svar på definitionen av 
skatteflykt bör det vara de transaktioner som träffas av skatteflyktslagens 
                                                
36 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 43. 
37 Hultqvist, A., Chapter 26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 675. 
38 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 48. 
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bestämmelser. Men av den orsaken att innebörden bestäms av lagens rekvisit, kommer 
betydelsen variera utifrån varje skatteflyktslag tillsammans med dess motiv och detta 
blir något som fastställs ex post. Klart är dock att lagstiftaren i motiven åsyftar 
avancerade förfaranden präglade av någon form av illvilja och härtill kommer även att 
skatteflykt tycks vara moraliskt belastat. Det anses att den skattskyldige bort ha ålagts 
med ett högre skattebelopp än vad denne lyckades komma undan med.39 Med begreppet 
skatteflykt finns dock en viss förvirring med skatteplanering och vad som kallas 
aggressiv sådan. Vår uppfattning är att skatteflykt har en innebörd som är rent juridisk 
i den mån att det är benämningen på en transaktion som omfattas av lagen om 
skatteflykt, medan övriga förfaringssätt som åstadkommer skattefördelar, utan att 
inbegripa oriktig uppgift eller på annat vis är brottslig, kallas skatteundandragande. 
Skatteundandragande utgör således samlingsbeteckningen på skatteplanering som inte 
anses accepterad, såsom aggressiv skatteplanering. 
 
Skatteundandragande blir då transaktioner som civilrättsligt är giltiga, men som 
sammansatta leder till vad som kan anses vara oberättigade skattemässiga fördelar. 
Vissa fördelar som kan uppnås med skattelagstiftningen har lagstiftaren avsiktligen 
räknat med, exempelvis om du väljer ett visst miljövänligt alternativ kan du befrias från 
skatteplikt helt eller delvis, och detta gör att en definition av begreppet 
skatteundandragande måste exkludera sådana fördelar.40 
 
Skatteplanering har ingen legal definition men brukar beskrivas som de transaktioner 
en skattskyldig gör vilka uttryckligen eller underförstått är avsedda och (eller) 
accepterade av lagstiftaren. Skatteplanering är inte olagligt, utan en skattskyldig bör 
naturligtvis välja den skattemässigt mest fördelaktiga valmöjligheten när denne prövar 
olika alternativ. Det kan därmed fastställas att transaktioner som hålls inom den 
gällande skattelagstiftningens ramar, och vars resultat inte hamnar i uppenbar strid med 
lagstiftarens syften, faller inom begreppet skatteplanering. Det finns dock en klar 
svårighet i att avgöra vad som explicit eller implicit har accepterats av lagstiftaren, och 
om skatteplanering ska definieras utifrån vad lagstiftaren förutsett kan man ställa sig 
frågan huruvida det ens är möjligt att förutse samtliga potentiella användningar i och 
med den utveckling som hela tiden sker i samhället.41 Olika skatteexperter ger olika 
exempel på vad som utgör skatteplanering och det har hävdats att om en viss transaktion 
eller ett visst sätt att organisera sin ekonomi ger skattemässiga fördelar och detta är 
något som är välkänt under en tid utan att lagstiftaren tagit strid mot detta förfarande, 
har skatteplaneringsåtgärden accepterats av lagstiftaren.42 Trots att toleransen för vad 
som utgör skatteplanering verkar skifta brett, skulle vi kunna konstatera att 
skatteplanering beskrivs som ett förfarande som åtminstone inte borde kunna 
ifrågasättas av skattemyndigheten.43 Media har en tendens att bidra till uppfattningen 
om att det inte är moraliskt rätt att åstadkomma en minskning av sin skatt och levererar 
därför en, i vår åsikt, felaktig uppfattning av att all form av skatteplanering avser 

                                                
39 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 45–47. 
40 Hultqvist, A., Chapter 26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 671. 
41 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 44–45. 
42 Hultqvist, A., Chapter 26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, 2017, s. 
672–673. 
43 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 45 och Hultqvist, A., Chapter 
26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 673–674. 
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avancerade, långtgående och moraliskt förkastliga transaktioner.44 Detta för oss in i 
beskrivningen av nästa begrepp eftersom om sådana moraliskt ifrågasatta förfaranden 
skulle ha en benämning, är enligt oss benämningen aggressiv skatteplanering en mer 
lämplig sådan.  
 
Inte heller aggressiv skatteplanering har någon legal definition, men indikerar 
förfaranden när den skattskyldige använder inte vanligen förekommande sätt för att 
minimera sin skatt och dessa förfaranden ofta måste motverkas genom en ändring av 
skattelagstiftningen då effekterna anses oberättigade.45 Det som alltså gör att 
skatteplanering anses övergå till aggressiv sådan, är att den skattskyldige åstadkommer 
effekter vilka lagstiftaren inte avsett är berättigade. Som tidigare framförts är det svårt 
att avgöra huruvida ett resultat är avsett och förutsett av lagstiftaren. Ytterligare 
argumentation som framlagts mot detta är att lagstiftaren inte är en person utan en 
institution som inte kan ha åsikter. Flera menar då att man ska se till lagens förarbeten 
och de diskussioner som däri förs för att utläsa lagstiftarens avsikt. I förarbetena ska 
nämligen lagstiftarens syften med lagen framgå samt motiveras. Här kan dock anföras 
att om det finns alternativa skattefördelar det genom tillämpning av lagbestämmelserna 
är möjligt att uppnå, vilka är avsikter lagstiftaren inte har berört, blir det för den sakens 
skull då ett “felaktigt agerande” och borde inte författarna till förarbetena då 
uttryckligen nedtecknat dessa? I begreppet aggressiv skatteplanering ligger en mer 
kraftfull värdering än i enbart skatteplanering som sådan. Förfarandena uttrycks i 
debatterna ofta som omoraliska, oetiska och förkastliga.46 Det bör emellertid förtydligas 
att skatteplanering utgör ett lagligt förfarande, skattefusk ett olagligt och aggressiv 
skatteplanering är ett diffust begrepp däremellan, men det är inte särskilt meningsfullt 
att försöka finna en exakt definition eftersom vid de tillfällen begreppen nämns i 
exempelvis politiska debatter används de för att moraliskt kritisera vissa förfaranden.47 
 
Som kommer redogöras för i uppsatsens femte kapitel fick utredningen till lagförslaget 
i uppdrag att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Enligt 
utredningens bedömning kan de framtagna förslagen motverka skattefusk men enbart i 
begränsad utsträckning, förslagen inriktar sig på att motverka andra typer av 
skatteundandragande. Enligt utredningen är motverkande av nya former av aggressiv 
skatteplanering det huvudsakliga syftet med det föreslagna regelverket.48 Utredningen 
lägger i lagförslaget fram en beskrivning av vad ovanstående begrepp innebär, vilken i 
vissa avseenden skiljer sig från vår (se avsnitt 5.2). 
 
Den uppgiftsskyldighet lagförslaget vill införa innebär att rådgivare och användare ska 
lämna information till SKV om s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Det finns dock 
ingen tydlig förklaring över vad ett sådant arrangemang faktiskt kan vara. Vi ska först 
beskriva vad utredningen lyfter fram när det diskuteras vad ett arrangemang är, för att 
sedan beröra definitionen från bl.a OECD.  
 

                                                
44 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 45. 
45 Hultqvist, A., Chapter 26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 674. 
46 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 45 och Hultqvist, A., Chapter 
26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 675. 
47 Hultqvist, A., Chapter 26, Sweden i Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, s. 675. 
48 SOU 2018:91 s. 83, 20. 
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Ett antal storföretag aktiva på den svenska marknaden yttrade under utredningens gång 
att det fanns en oro över att begreppet arrangemang endast har en vag definition och 
vilken effekt detta kommer att få på tydligheten i lagen samt regelefterlevnaden. 
Utredningen menar sig ha stor förståelse för detta och uttalar att det är av yttersta vikt 
att tydliggöra begreppet för att de uppgiftsskyldiga på förhand ska kunna avgöra om det 
arrangemang de genomför eller tar fram är rapporteringspliktigt eller ej. Från DAC 6 
går det att utläsa att det endast är potentiellt aggressiva arrangemang som ska vara 
rapporteringspliktiga. Detta innebär att så länge ett arrangemang omfattas av något av 
de s.k. kännetecknen (se avsnitt 5.7) och om eventuellt kriteriet om huvudsaklig nytta 
är uppfyllt ska arrangemanget vara belagt med rapporteringsplikt. Det behöver alltså 
inte innebära att det endast är arrangemang som benämns som aggressiva som kommer 
att beröras, utan det kan även vara icke aggressiva arrangemang som träffas.49  
 
Begreppet arrangemang har även använts vid andra tillfällen när aggressiv 
skatteplanering har behandlats och utredningen tar upp några av dessa definitioner som 
hjälp för att utröna hur tolkningen ska lyda. I en av kommissionens rekommendationer50 
syftar man med arrangemang på alla transaktioner, system, insatser, verksamheter, 
avtal, bidrag, överenskommelser, löften, åtaganden eller händelser som kan inträffa. I 
en av OECD:s modellregler51 definieras begreppet genom att säga att det ”includes an 
agreement, scheme, plan or understanding, whether or that it bring it into effect”52. 
Utifrån dessa definitioner landar utredningen i den slutsatsen att vad som kan utgöra ett 
arrangemang är relativt öppet och brett. Vidare lyfts att det ändå kan vara rimligt att det 
ska finnas något konkret att se till för att det ska vara tal om ett arrangemang, 
exempelvis bör inte övergripande riktlinjer i ett företags skattepolicy räknas som ett 
arrangemang. Trots att utredarna anser att det är viktigt att det tydligt framkommer vad 
ett arrangemang är, föreslås detta inte införas i lagtext då det inte finns någon enhetlig 
definition av begreppet. Istället kan vägledning sökas i de definitioner som här har tagits 
upp, på SKV:s hemsida och genom praxis efter att DAC 6 har börjat tillämpas i 
medlemsländerna.53  
 
Utifrån ovanstående landar utredningen i den slutsatsen att begreppet arrangemang inte 
kan definieras så precist som varit önskvärt eftersom såväl kända som okända 
skattearrangemang ska kunna inkluderas. Utredningen menar att betydelsen av 
arrangemang är mer vagt än exempelvis begreppet transaktioner och att det inte ska 
krävas någon särskild “verkshöjd” för att ett förfarande ska kunna ses som ett 
arrangemang i lagens mening.54 Utredningen anser det inte nödvändigt att införa en 
definition av begreppet i lagtext då denna kan riskera att begränsa betydelsen av 
arrangemang enligt DAC 6, utredningens beskrivning i betänkandet bör fungera som 
ledning.55 

                                                
49 SOU 2018:91 s. 208–209. 
50 Europeiska kommissionen (2012), Kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om 
aggressiv skatteplanering (2012/772/EU). 
51 OECD:s modellregler står för OECD den 8 mars 2018 modellregler för obligatoriskt lämnande av 
upplysningar. 
52 SOU 2018:91 s. 210. 
53 A.a., s. 209–211.	
54 A.a., s. 171, 176, 210. 
55 A.a., s. 211. 
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3. Rättssäkerhet 
 
3.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är som ovan framkommit att analysera framlagda förslag i 
SOU 2018:91 ur ett rättssäkerhetsperspektiv. För att utröna huruvida den föreslagna 
regleringen enligt vår mening är att anse såsom rättssäker behöver vi klargöra vad som 
avses när det talas om rättssäkerhet. Rättssäkerhet är dock ett mycket omfattande 
område och det förekommer skilda åsikter kring vilka olika delar rättssäkerhet består 
av. Detta gör att vår beskrivning inte är uttömmande, utan inkluderar de viktiga 
komponenter vi anser bör belysas för förståelse av analysen kring vårt valda ämne. Det 
som rättssäkerhet har gemensamt inom samtliga områden är att det har en tendens att 
krocka med effektivitet, vilket sedermera leder till att en bedömning av vilket intresse 
som anses väga tyngst behöver göras. En kort beskrivning om vilka typer av effektivitet 
som finns ska därför lämnas. Vi ser på rättssäkerhet såsom en del av skyddet för 
mänskliga rättigheter eftersom dessa intressen stärker varandra, och av den anledningen 
avser vi före diskussionen kring vår tolkning av rättssäkerhet beskriva mänskliga 
rättigheter där vi valt ut de rättigheter som främst kan komma i konflikt med de i 
betänkandet framförda förslagen. 
 
3.2 Mänskliga rättigheter 
Skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgas främst 
i EKMR.56 Dessa rättigheter har en mycket stark rättslig position genom konventionen 
och gäller även såsom lag i Sverige enligt inkorporeringslagen57 till EKMR. Enligt 2:19 
RF får ej heller någon svensk lag strida emot EKMR. Mänskliga rättigheter skyddas 
även i EU:s rättighetsstadga58 som korresponderar med EKMR, men konventionen har 
den yttersta positionen då stadgan inte får inskränka rättigheterna i konventionen.59 
Europadomstolen säkerställer att EKMR efterlevs (se avsnitt 6.6).60 I och med att en 
allvarlig del av den kritik som har riktats mot lagförslaget från remissinstanserna rör 
just krocken med mänskliga rättigheter och därmed artiklarna i EKMR, kommer vi i 
det följande kort redogöra för de rättigheter som varit mest omdebatterade. 
 
3.2.1 Rätt att inte behöva utöva självangivelse 
I EKMR:s artikel 6.1 om rätt till en rättvis rättegång finns en oskuldspresumtion som 
innebär att en person som är anklagad för brott är oskyldig till dess att motsatsen 
bevisas. Denna presumtion har sedan ett mål61 i Europadomstolen utvidgats till att även 
innefatta rätten att ej bidra till sin egen lagföring62, man ska alltså inte behöva utöva 
självangivelse eller med ett annat ord självinkriminering.63 Detta kan även utläsas ur 12 

                                                
56 EKMR står för Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
57 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
58 Rättighetsstadgan står för Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna. 
59 Artikel 52.3, artikel 53 rättighetsstadgan. 
60 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 136. 
61 Mål A/256-A Funke v. France. 
62 Med detta menas att en person inte ska behöva yppa något som senare kan användas till dennes 
nackdel. 
63 Hultqvist, A., Passivitetsrätten vid skatteutredningar, Advokaten 1995, s. 10.  
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§ Förundersökningskungörelsen (1947:948) där det framkommer att en misstänkt har 
rätt att inte behöva yttra sig eller medverka i ärendet. 
 
Sveriges Advokatsamfund, Advokatsamfundet, lyfter fram information som de anser är 
viktigt rent principiellt rörande självinkriminering. I situationen begärde en 
konkursförvaltare att en man som innehaft en viktig roll i bolaget och som var misstänkt 
för ekonomisk brottslighet vid edgångssammanträdet under ed skulle berätta vad som 
hade hänt i bolaget. Mannen vägrade med hänvisning till artikel 6.1 EKMR. 
Advokatsamfundet belyser att rätten i 6.1 EKMR om att vägra lämna belastande 
uppgifter om sig själv inte är begränsad till att enbart gälla i en brottmålsrättegång, utan 
den enskilde kan ha rätt att vägra fullgöra en förskriven uppgiftsskyldighet även i det 
fall det ännu inte inletts något rättegångsförfarande.64 
 
Vilken betydelse kan då detta ha på skatteutredningar? Artikel 6.1. ger den som är 
misstänkt för skattebrott eller skatteadministrativa avgifter en rätt att inte behöva röja 
information eller bevisning som är självinkriminerande för denne.65 Hultqvist skriver i 
sin artikel ”Passivitetsrätten vid skatteutredningar”66 att den enskilde borde ha rätten att 
ej medverka om det är så att skatteutredningen kommer att utmynna i en sanktion av 
något slag. Vidare tar han upp att artikel 6.1 EKMR inte är relevant under det vanliga 
granskningsarbetet utan den blir aktuell först när det har uppstått en misstanke om 
oriktig uppgift, eftersom granskningsarbetet då övergår till ett utredningsarbete med 
syfte att kunna påföra skattetillägg eller gå vidare med skattebrott.67 SOU 1993:62 
”Rättssäkerheten vid beskattningen” lyfter att vad som bör krävas av en skattskyldig i 
en utredning om ett misstänkt skattebrott, är att anse som ett rättssäkerhetsproblem. Det 
ligger en problematik i att det kan föras en skatteutredning och en skattebrottsutredning 
samtidigt, och att det föreligger olika passivitetsrättigheter. En person som är misstänkt 
för skattebrott blir vid förundersökning underrättad om denna misstanke, men vid en 
skatteutredning sker ingen underrättelse trots att det gjorts en åtalsanmälan. Därmed 
kan skyddet mot självangivelse helt frånses och den skattskyldige blir tvungen att lämna 
uppgifter till SKV som sedan överlämnas till åklagare. Den skattskyldige har då blivit 
tvungen att ange information om sig själv som kan ligga personen till last i 
brottsutredningen trots att det finns en lagstiftad rättighet att ej behöva göra detta.68 
 
För att beskattningsunderlaget ska bli korrekt inom inkomstbeskattningen föreligger det 
en stor informationsskyldighet för den skattskyldige gentemot SKV. Hultqvist påpekar 
att detta till viss del är en inneboende konflikt mellan den ovan nämnda rätten att vara 
passiv och kravet på att medverka. I sin artikel tar han upp att Philip Baker och Pasquale 
Pistone menar att den enskilde inte ska behöva lämna uppgifter som bidrar till 
självinkriminering, men att det samtidigt inte går att inskränka medverkan att lämna 
obligatoriska uppgifter med hänvisning av rätten till passivitet.69 
 
Det här resonemanget är aktuellt för vårt arbete eftersom informationsplikten är belagd 
med en hög sanktionsavgift vid felaktig eller utebliven rapportering, vilket tvingar 

                                                
64 Advokatsamfundet, självangivelse, 2018. 
65 Hultqvist, A., Passivitetsrätten vid skatteutredningar, Advokaten 1995, s. 10. 
66 Hultqvist, A., Passivitetsrätten vid skatteutredningar, Advokaten 1995. 
67 Hultqvist, A., Passivitetsrätten vid skatteutredningar, Advokaten 1995, s. 11.	
68 SOU 1993:62 s. 225. 
69 Hultqvist, A., IFA-kongressen 2015: Taxpayers’ Rights och BEPS, SvSkT 2015, s. 657. 
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användare och rådgivare att lämna information trots eventuell risk för att 
rapporteringsavgift påförs. Vi anser även att problematiken delvis också ligger i att 
lagförslaget innebär en långtgående informationsplikt som kan innebära att den 
skattskyldige eller rådgivaren lämnar in information om ett arrangemang som kan visa 
sig vara otillåtet. 
 
3.2.2 Dubbelprövningsförbudet 
I EKMR stadgas även dubbelprövningsförbudet70 eller ne bis in idem, vilket enligt 
konventionen innebär att ”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en 
brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd 
eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat”. En liknande 
bestämmelse som, till skillnad från dubbelprövningsförbudet, endast är tillämplig när 
unionsrätten tillämpas är artikel 50 i rättighetsstadgan. För att det ska kunna vara fråga 
om otillåten dubbelprövning krävs det alltså att vad som kan leda till en utfärdad 
rapporteringsavgift även ses som ett brott. Vad gäller skatteområdet så har det länge 
förts en diskussion kring huruvida skattetillägg och straff för skattebrott utgör 
dubbelbestraffning i strid med nämnda artiklar. HD har tidigare ansett att det inte rör 
sig om dubbelbestraffning, men är efter ett pleniavgörande71 av motsatt åsikt.72 I 
pleniavgörandet görs den bedömningen att om en fysisk person har blivit ålagd 
skattetillägg genom ett rättsligt förfarande leder dubbelprövningsförbudet till att åtal 
för brott enligt SkbrL för samma oriktiga uppgift inte kan utdömas.73 Detta blir relevant 
i vårt arbete då den information som ska lämnas enligt rapporteringsplikten i stort sett 
kan vara densamma som lämnas med deklarationen och att det inte upplevs som helt 
klart om den tänkta sanktionsavgiften likställas med ett straff. Frågor uppstår om både 
ett skattetillägg och en rapporteringsavgift kan utfärdas utan att strida mot 
dubbelprövningsförbudet när det rör sig om samma information.74  
 
3.2.3 Rätt till integritet ur ett skatteperspektiv 
En persons integritet är något som är stadgat i både regeringsformen, RF, och EKMR. 
Den personliga integriteten innebär kort att en person har rätt att få sin personliga 
egenart och inre sfär respekterad.75 I 2:6 st. 2 RF framkommer att utöver det nyss sagda 
”är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden”. Med hjälp av proportionalitetsprincipen, som 
stadgas i artikel 8 EKMR, kan det göras inskränkningar i den rätt till integritet som 
framkommer ur artikelns första stycke. Vid tillämpning av denna rättighet är det av 
yttersta vikt att det görs en proportionalitetsavvägning som kan motivera varför ett 
ingrepp inte skulle vara att anse som konventionsstridigt. I denna avvägning är det den 
enskildes rätt till skydd för privat- och familjeliv som ska vägas mot de 
inskränkningsmöjligheter som räknas upp i artikelns andra stycke. Vad gäller 
skatterättsliga frågor så är det i första hand landets ekonomiska välstånd som vägs mot 

                                                
70 Artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet. 
71 NJA 2013 s. 503. 
72 Wessman, T, Ne bis in idem - om dubbelbestraffning på andra områden än skatteområdet, JP 2014 s. 
51–52. 
73 NJA 2013 s. 503, punkt 66. 
74 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - En kommentar till Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna, s. 645. 
75 Nationalencyklopedin, integritet, hämtad 2019-04-22. 
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den enskilda individens rättighet. Den inskränkning som kan behöva göras för att främja 
landets ekonomiska välstånd innebär allt som oftast tvångsåtgärder bl.a. i form av 
sanktioner.76 
 
Av lagförslaget följer en betydande administrativ börda och ett intrång i den personliga 
integriteten. Den skattskyldige förpliktas lämna en stor mängd information om 
ageranden som denne ännu inte utfört. Informationen är främst av ekonomisk karaktär, 
men kan även innebära ett blottande av mer personliga detaljer som behövs för att 
motivera planerade skatteupplägg. Det är viktigt att belysa att informationen inte 
lämnas i syfte av att få skatteupplägget undersökt och godkänt, utan uppgiftslämnaren 
ska redan ha konstaterat att det tilltänkta agerandet inte strider mot lag och får därmed 
inget direkt vederlag för det intrång som informationsplikten innebär. Vi menar därför 
att det måste göras en mer långtgående proportionalitetsbedömning vid införandet av 
en sådan uppgiftsplikt. 
 
3.3 Proportionalitetsprincipen i allmänhet 
Proportionalitetsprincipen ses som en av de allmänna rättsprinciperna och sägs ofta vara 
den viktigaste eller åtminstone en av de viktigaste.77 Principen har sin grund i 
gemensamma europeiska författningstraditioner och återfinns genomgående i hela 
EKMR. När konventionens artiklar ska tolkas kan principen sägas vara en utgångspunkt 
där den fungerar som en vågskål mellan samhälleliga behov och individens rättigheter, 
särskilt när bestämmelser vilka begränsar en persons rättigheter ska tillämpas.78 
Principen kan uttryckas både slagkraftigt i form av ”Man skall inte skjuta sparvar med 
kanoner.”79 eller mer alldagligt med ”Man skall inte ta till mer våld än nöden 
kräver.”80.81  
 
Denna princip åberopas vid en mängd olika rättsliga sammanhang och det är sällan det 
råder skilda meningar kring huruvida en proportionalitetsavvägning faktiskt ska göras. 
Däremot kan det ofta finnas delade meningar om hur denna avvägning ska gå till. Fokus 
för detta arbetet och även inom skatterätten är hur det allmännas intresse ska vägas mot 
den enskildes.82  
 
3.3.1 Proportionalitetsprincipen i svensk skatterätt 
För att en proportionalitetsavvägning ens ska komma på fråga behöver det föreligga en 
konkret situation eftersom principen behöver sättas i ett sammanhang. En utav de 
viktigaste omständigheterna vid denna bedömning blir därför att se om den åtgärd som 
är tänkt att lösa en viss situation är proportionerlig.83 I denna uppsats är den relevanta 
situationen om det finns ett problem med aggressiv skatteplanering och åtgärden blir 
den föreslagna rapporteringsplikten. En proportionalitetsavvägning vid skatterättsliga 
frågor försöker lösa dilemmat med att ha en stark rättssäkerhet samtidigt som 

                                                
76 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 67–68.	
77 A.a., s. 18, 22. 
78 A.a., s. 22, 58. 
79 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 675. 
80 A.a., s. 675. 
81 A.a., s. 675. 
82 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 35. 
83 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 675, 679. 
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effektiviteten ska vara så hög som möjligt.84 Om den skatterättsliga åtgärd som tänkts 
göras riskerar att inskränka den personliga integriteten hos en skattskyldig ska det göras 
en mer fördjupad proportionalitetsavvägning än om det rör sig om en fråga som hänför 
sig till den materiella skatterätten, exempelvis ett taxeringsbeslut.85  
 
Även tidsaspekten är av relevans vid en proportionalitetsavvägning, eftersom själva 
bedömningen skiljer sig beroende på om den görs innan eller efter en åtgärd har 
vidtagits. I det lagförslag som detta arbete utgår från har utredarna behövt göra en 
proportionalitetsavvägning under utformningen av förslaget. Avvägningen har alltså 
gjorts innan en åtgärd faktiskt har vidtagits och det viktiga är då att se om den tilltänkta 
åtgärden är något som skall eller bör vidtas, alternativt om det krävs vidare arbete innan 
ett beslut kan fattas.86  
 
3.4 Introduktion av rättssäkerhet 
Något som flyter ihop med rättssäkerhet är rättsstatsidealet då dessa strävar efter att 
garantera medborgare orubbliga rättigheter. Rättsstaten karaktäriseras av att även 
statsmakten är underkastad rättsliga normer. Mer tydligt uttryckt förses medborgarna 
inte enbart med skyldigheter, utan också med rättigheter gentemot staten. En av 
grundstenarna till rättsstaten är något som kallas för maktfördelningsläran, vilken 
förespråkar att all makt inte kan tilldelas en enda suverän utan systemet måste fördela 
makten på flera olika organ som dessutom har till uppgift att kontrollera varandra.87 
Uppdelningen bör göras mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande 
makten. Idag skulle vi kunna påstå att den lagstiftande är riksdagen, den verkställande 
är regeringen och domstolarna88 givetvis är den dömande. Det har även hävdats att 
media har en granskande funktion och därför skulle kunna utgöra en fjärde makt.89 
Denna lära har vi beaktat i vår analys med syftet att beskriva varför det är viktigt att 
makt inte, direkt eller indirekt, övervältras till ett organ som inte har den behörigheten, 
dock återfinns den mer specifikt i avsnitt 6.5.3. 
 
Rätt till demokrati är en rättighet där en väl fungerande rättsstat utgör en given 
omständighet.90 I symfoni med detta stadgar en av Sveriges grundlagar, närmare 
bestämt RF, följande: All offentlig makt utgår från folket och förverkligas genom ett 
representativt statsskick, den offentliga makten utövas under lagarna, riksdagen är 
folkets främsta företrädare och stiftar lag, regeringen styr riket och för rättskipningen 
finns domstolar.91 Organen kontrollerar varandra för att garantera att befolkningens 
rättigheter tas tillvara och en förutsättning för att domstolar ska kunna utöva denna 
kontroll är att de är självständiga gentemot riksdagen, regeringen och varandra. Ingen 
får bestämma hur en domstol eller myndighet ska besluta i ett enskilt fall.92 
Myndighetsutövning innebär ofta ingrepp i enskildas personliga ställning samt i deras 
                                                
84 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 296. 
85 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 679. 
86 A.a., s. 680.	
87 Strömberg, T., Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s. 31, 33, 39.  
88 Det diskuteras emellertid huruvida domstolarna verkligen har en “makt” utan om de istället mer är att 
se som en myndighet varvid media då utgör den tredje makthavaren. Se exempelvis Thermaenius, E., 
Den tredje statsmakten - Propaganda, SvT 1937, s. 396. 
89 Safire, W., Safires political dictionary, s. 261. 
90 SOU 1993:62 s. 76.		
91 Se 1:1, 1:4, 1:6, 1:8, RF. 
92 Se 11:3, 12:2, RF. 



17	

	

personliga och ekonomiska förhållanden. Uttagande av skatt är ett sådant ingrepp och 
därför får föreskrifter som avser skatt delegeras i mycket begränsad omfattning. De ska 
normalt meddelas av riksdagen i form av lag.93 Här flyter rättsstatsidealet och begreppet 
rättssäkerhet ihop eftersom de stärker varandra genom att intresset av rättssäkerhet 
upprätthåller rättsstaten och vice versa. På skatterättens område är det därmed särskilt 
viktigt att myndighetsutövningen är underkastad rättsliga normer.  
 
Vid en första anblick kan det tyckas vara enkelt att urskilja vad rättssäkerhet är, men 
vid vidare eftertanke upptäcks att det finns flera beståndsdelar som kan separeras trots 
att de i många avseenden överlappar samt påverkar varandra. Det finns vissa 
komponenter som ostridigt utgör stommen av rättssäkerhet, dock tillkommer olika 
kompletterande beståndsdelar beroende på rättsområde och rättsfråga vilket medför att 
det inte finns en allmänt vedertagen definition av rättssäkerhetsbegreppet.94 Det går att 
inspektera innebörden av rättssäkerhet från den enskildes synsätt och även utifrån 
motsatt position dvs ur ett myndighetsperspektiv. Det relevanta rättsområdet för denna 
uppsats är skatterätt och de enskilda är i vårt fall således skattebetalare. Den engelska 
översättningen för rättssäkerhet inom beskattningen är “tax-payers rights”, vilket är ett 
mer talande uttryck för från vilket perspektiv vår beskrivning av rättssäkerhet läggs 
fram dvs från den enskildes synvinkel.  
 
3.5 Rättssäkerhet i allmänhet 
Det är lätt att tro att rättssäkerhet kan handla om exempelvis brottsprevention eftersom 
en närliggande uppfattning om begreppets betydelse kan vara att “rätten ger säkerhet”, 
men det går istället att slänga om orden och därmed få fram “säkerhet i rätten” vilket vi 
tror är en mer korrekt uppfattning. I Sveriges Advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram 
uttrycks att “ordet rättssäkerhet anger att det handlar om utformningen och hanteringen 
av rättssystemet, inte om skydd mot brott i allmänhet […]”95. En annan uppfattning 
som finns är att rättssäkerhet utgör ett socialt värde, där värdet bestäms av den vikt 
rättssäkerheten fått i samhället.96 Oavsett synsätt är många överens om att en central 
del av rättssäkerhet är förutsebarhet av rättsliga besluts utfall, att lika fall behandlas lika 
och att den offentliga makten ska utövas under lagarna.97 Hans-Gunnar Axberger menar 
att “begreppet rättssäkerhet är något jurister konstruerat för att kunna beskriva och 
systematisera rättsreglerna”.98 Otvivelaktigt är rättssäkerhet ett begrepp som tilldelas 
ett högt värde och Zila påpekar att media ofta talar om begreppet på samma nivå som 
mänskliga rättigheter diskuteras. Han framför även att Sveriges Advokatsamfunds 
Rättssäkerhetsprogram står för ett tänkvärt uttryck nämligen; “Rättssäkerheten - ett 
systematiskt skydd för mänskliga rättigheter genom lag”99, vilket även är ett uttryck 
som beskriver varför vi tidigare i detta kapitel redogjort för ett antal mänskliga 
rättigheter.100 
 

                                                
93 Se 8:1–3, RF. 
94 SOU 1993:62 s. 75. 
95 Sveriges Advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram, Stockholm, 1988, s. 6. 
96 Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 289.  
97 A.a., s. 284–286. 
98 A.a., s. 290–291. 
99 Sveriges Advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram, Stockholm, 1988, s. 3. 
100 Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 288. 
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Det är viktigt att en stats samtliga medborgare har förtroende för regelverket. 
Rättstillämpningen får inte vara godtycklig utan beslut och avgöranden måste ha, och 
upplevas ha, laglig grund dvs legitimitet.101 Är rättstillämpningen godtycklig är den inte 
förutsebar och regelverket förlorar då den legitimitet som ger liv åt medborgarnas 
förtroende,102 något som Zila benämner “godtyckesförbudet”.103 Med inspiration av 
detta väljer vi uppsatsskrivare att tudela rättssäkerhet varav en del är; säkerhet i rätten 
följer av rätten - reglerna som behandlar handlandet ska finnas innan handlingen 
utförts, rule of law och inte rule of men104, och den andra delen består i; förutsebarhet 
- med ledning av dessa regler, ska man kunna avgöra hur situationen ska bedömas och 
beslutas. 
 
Legalitetsprincipen är en princip som arbetar i båda dessa aspekter av rättssäkerhet. 
Principen går genom straffrätten och skatterätten hand i hand, inget straff utan lag 
respektive ingen skatt utan lag och denna sistnämnda inriktning av legalitetsprincipen 
kommer vi återkomma till i nästföljande avsnitt. Där behandlas också att det finns en 
särskild innebörd i just den skatterättsliga legalitetsprincipen som är mycket 
betydelsefull för denna uppsats, men först bör de grundläggande komponenterna av 
principen beskrivas. 
 
Den allmänna legalitetsprincipen kan sägas utgöras av fyra beståndsdelar:105 

1. Föreskriftskravet 
2. Analogiförbudet 
3. Retroaktivitetsförbudet 
4. Bestämdhetskravet 

 
Föreskriftskravet är det mest centrala och bildar ett krav på att skatt endast kan uttas 
genom lag. Analogiförbudet följer av föreskriftskravet, då ett avgörande ska följa av 
lagens text eller åtminstone utgöra en rimlig tolkning av denna.106 
Retroaktivitetsförbudet är viktigt för rättens förutsebarhet på så vis att bestämmelser 
inte ska kunna tillämpas avseende omständigheter som ägde rum innan bestämmelsen 
i fråga trätt i kraft. Retroaktivitetsförbudet stadgas i 2:10 RF och av paragrafen följer 
vidare några undantag, som dock för denna uppsats saknar betydelse.107 Även 
bestämdhetskravet hänger ihop med föreskriftskravet genom att det inte har någon 
betydelse huruvida något stadgas i lag, om inte lagtexten tydligt anger vad lagen 
innehåller. Bestämdhetskravet är således ett krav på klarhet, tydlighet och precision, 
alternativt ett förbud mot att inte beakta dessa riktmärken.108 Legalitetsprincipens olika 
delar skapar förutsebarhet och detta rimmar väl med principen om allas likhet inför 
lagen, att lika fall ska behandlas lika.  
 

                                                
101 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 7. 
102 SOU 1993:62 s. 75. 
103 Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 4. 
104 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande - En tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 18–19 och 
Hilling, A., Ostas, T. D., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 38-40. 
105 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 9. 
106 SOU 1993:62 s. 78-79 och Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 9. 
107 SOU 1993:62 s. 78. 
108 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 12-13.	
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3.6 Rättssäkerhet inom beskattningen 
Detta avsnitt kommer med det för uppsatsen valda ämnet i åtanke naturligen inrikta sig 
på rättssäkerhet inom skatterätt. Trots att vi är medvetna om att begreppet ger effekt för 
både samhället i stort, myndigheter och enskilda skattskyldiga kommer vi främst att 
rikta oss mot det sistnämnda. Med andra ord överblickar vi skattebetalares rättigheter. 
Enligt Baker och Pistone har skattebetalare flera rättigheter och listar b.la. nedanstående 
såsom “tax-payers rights” (vår översättning): 
 

- Rätt till integritet, innefattande en rätt till att konfidentiell information inte 
utlämnas 

- Rätt till rättvis rättegång, innefattande rättvis undersökning före rättegång, 
överklaganderätt, självständig och opartisk domstol vilken dömer utifrån lag 
samt beslut inom rimlig tid. 

- Rätt till process och skattelag, fria från diskriminering eller godtycke. 
- Rätt att inte belasta sig själv (självinkriminering), åtminstone i fråga om 

straffrättsliga påföljder, inklusive väsentliga böter. 
- Respekt för rättsstatsprincipen i skattelagstiftning och skatteförfaranden.109 

 
Uttagande av skatt är en myndighetsutövning som innebär ingrepp i den enskildes 
personliga och ekonomiska sfär. Det är därför viktigt att detta ingrepp förenas med 
rättigheter såsom de ovan uppställda. Just skatt är speciellt också på grund av att 
medborgare tvångsmässigt ger en del av sin inkomst utan direkt vederlag, detta medför 
ett behov av förtroende. Skatt ska därför regleras av folkets valda representanter, alltså 
riksdagen, varvid myndigheter och domstolar senare har stiftade lagar att hålla sig till 
och tillämpa, inte fylla ut.110 Beskattningen hör därför till riksdagens obligatoriska 
lagområde, denna normgivningsmakt får inte delegeras med undantag för ett litet 
område gällande tull på införsel av varor och skatt avseende trafikförhållanden.111  
 
Nullum tributum sine lege, den latinska benämningen för den tidigare nämnda principen 
ingen skatt utan lag och var något Seve Ljungman drev som ett rättssäkerhetskrav år 
1947.112 Precis som redogjorts för ovan gällande legalitetsprincipen i allmänt bruk, 
utgör föreskriftskravet även huvudkärnan i den skatterättsliga legalitetsprincipen 
medan analogiförbudet och retroaktivitetsförbudet kopplas till detta viktiga krav. Inte 
minst innehåller den skatterättsliga legalitetsprincipen även bestämdhetskravet, som 
dock i sig inte innehåller en fastställd “klarhetsnivå” lagen måste uppnå för att anses 
uppfylla kravet.113 Bestämdhetskravet syftar till att bestämmelser ska vara tydliga, 
precisa och innehålla så få bedömningsfrågor som möjligt. Sådana bedömningar 
uppstår exempelvis med generalklausuler och vid användning av begrepp såsom 
“skäligt” eller “vid särskilda skäl”.114 Men när det rör sig om ingrepp i personliga och 
ekonomiska förhållanden vill man inte att saken regleras av bestämmelser där tolkning 
och diskussion är nödvändiga i någon vidare omfattning. Tydlighet (läs bestämdhet) 

                                                
109 Baker, P., Pistone, P., IFA-kongressens generalrapport 2015, s. 21–22. 
110 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 6. 
111 Se 8:2 1-2p., 8:3 2p., 8:9 2p. RF. 
112 Ljungman, S., Om skattefordran och skatterestitution, s. 21-22 och Hultqvist, A., Hur vag får en 
skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 9. 
113 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 35. 
114 A.a., s. 12–13.	
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lämnar mindre utrymme för tolkning och värderingar, som i sin tur minimerar 
möjligheterna för olika utfall av en rättsfråga. 
 
Det som innefattas i rättssäkerhetsbegreppet just för skatterättsområdet är att 
legalitetsprincipen inte enbart är ett förutsebarhetskrav utan även slår fast en 
kompetensfördelning, nämligen ingen får påföras skatt om det inte bestämts av folkets 
valda representanter. För att kompetensfördelningen skall upprätthållas är naturligtvis 
föreskriftskravet centralt, men det som ofta passerar förbi relativt oreflekterat är att 
bestämdhetskravet är minst lika viktigt för att föreskriftskravet ska få betydelse.115 
Bestämdhetskravet är väsentligt för föreskriftskravet på så sätt att om lagen inte är så 
pass klar och tydlig att myndigheter samt domstolar kan utläsa hur ett visst fall ska 
hanteras, öppnas ett utrymme för tolkning och värdering. Det blir i detta skede 
ointressant att riksdagen rent formellt sett har stiftat lagen, eftersom innehållet ändock 
fylls ut och därmed bestäms av annan instans vilket i praktiken betyder att 
beskattningskompetensen delegerats. I sådana fall har ett behörighetsöverskridande 
skett som således strider mot delegationsförbudet i grundlagen. Dessutom har 
lagbestämmelserna inte varit kända innan själva handlandet, vilket innebär en krock 
med retroaktivitetsförbudet.116 Detta är något Hultqvist framhåller och tillägger därtill 
att när riksdagen frånträder sig ansvaret för att ange innehållet i skatterättsliga 
bestämmelser, ökar risken för att lagen inte tillämpas lika då tolkningsutrymmet kan 
användas till att medvetet eller omedvetet istället besluta efter önskvärda resultat. 
Risken för icke konsekventa bedömningar är en problematik som kommer att kvarstå 
även om exempelvis SKV utfärdar klargörande ställningstaganden eller skickliga 
jurister uttalar sig i frågan, just på grund av att inget annat organ än riksdagen har den 
normgivningsmakt som krävs för att specificera bestämmelsen med bindande verkan. 
De två högsta domstolarna har förvisso uppdraget att generera vägledande prejudikat, 
men inte ens domstolar är rent formellt bundna av att följa varandras domar då de är 
självständiga mot varandra och ingen får, såsom nämnts i början av detta kapitel, 
bestämma hur en domstol ska avgöra frågan.117 
 
För att minska domares fria skön ska skatteregler inte preciseras i rättspraxis, utan 
praxis ska endast syfta till att klargöra mer specifikt inom redan stiftade ramar. 
Övervältrar riksdagen tolknings- och gränsdragningsfrågor på övriga organ, är detta ett 
tecken på att förslaget inte är tillräckligt bearbetat. Bestämdhetskravet är sålunda främst 
angeläget att beakta under lagstiftningsprocessen. Hultqvist hävdar dock att 
myndigheter och domstolar bör justera sitt agerande efter kravet även vid tillämpningen 
(se avsnitt 6.5.4).118 
 
Det som tidigare framgått ur detta kapitel utgör, enligt vår uppfattning, en central del 
för uppsatsens kommande diskussion kring lagförslaget i förhållande till skattskyldigas 
rättssäkerhet. Vid granskning av skatte(förs)lag måste man enligt vår mening inte 
enbart säkerställa att lagtexten upprättas av riksdagen, utan även att ordens betydelse 
preciseras till den grad att de inte är så pass vaga att normgivningsmakten flyttas. För 
att den skatterättsliga normgivningsmakten ska befinna sig hos folkets valda 
                                                
115 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 10–11. 
116 Hultqvist, A., Om beredningsprocessen för skattelag, SvNärL 2014, s. 15 och Hultqvist, A., Hur vag 
får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 18. 
117 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 27. 
118 A.a., s. 12–14. 



21	

	

representanter också i praktiken, kan det avslutningsvis konstateras att det är av 
avgörande vikt att föreskrifterna är klara och tydliga så att utrymmet för tolkning och 
värderingar begränsas. Myndigheter och domstolar kan då ägna sig åt sin funktion, 
vilket endast är att tillämpa reglerna och inte fylla ut reglernas innehåll.119 
Legalitetsprincipens kompetensfördelning ska hindra att lagstiftningsmakten flyttas till 
exempelvis SKV. Förefaller en vag skattelag ändå träda i kraft, kommer SKV troligtvis 
utfärda ställningstaganden för att precisera innehållet i denna. Ställningstaganden visar 
emellertid endast hur SKV kommer besluta i frågan och finner sig en skattskyldig ha 
en annan åsikt kring skattebestämmelsens betydelse, får denne inleda en process i 
domstol. I detta skede är dock problemet att domstolen inte har bättre ledning än SKV:s 
uppfattning.120 Antingen väljer domstolen att följa SKV:s tolkning (vilket i praktiken 
blir som att riksdagen delegerat normgivningen till SKV) alternativt gör domstolen en 
egen tolkning av skattelagens vaga ordalydelse, men en sak är säker - utgången var inte 
förutsebar.  
 
3.7 Effektivitet 
Med den viktiga betydelsen av rättssäkerhet, krockar ofta behovet av att beskattningen 
också är effektiv. Liksom rättssäkerhetsbegreppet har inte heller effektivitet en entydig 
innebörd och därför ska här ägnas några meningar till att beskriva tre olika typer 
nämligen förvaltningseffektivitet, rättseffektivitet och ekonomisk effektivitet.121  
 
De betydelser av effektivitet som främst hamnar i konflikt med rättssäkerheten är de 
som kallas förvaltningseffektivitet eller ekonomisk effektivitet. Medan rättseffektivitet 
snarare främjar rättssäkerheten, och vice versa, eftersom rättseffektivitet handlar om att 
lagbestämmelser ska tillämpas så effektivt som möjligt. Förvaltningseffektivitet kan 
istället vara en betydelse av effektivitetsbegreppet, varvid det då avses att 
myndigheterna arbetar i syfte att uppnå vissa övergripande mål med sin verksamhet. 
SKV:s målsättning bör exempelvis vara att till staten bringa in korrekt summa skatt av 
rätt person vid rätt tillfälle, medan andra myndigheter givetvis har andra målsättningar. 
Konflikter uppstår med denna typ av effektivitet genom att den enskilde har rättigheter 
(såsom ovan listade “tax-payers rights”) som medför att myndigheternas olika 
målsättningar ibland får ge vika för att tillgodose dessa rättigheter.122 
 
Ekonomisk effektivitet hänger samman med förvaltningseffektivitet och utmärkande 
för denna är att vissa myndighetsåtgärder kan innebära för höga kostnader i förhållande 
till den nytta de för med sig, och åtgärden därför kan behöva begränsas eller helt 
upphöra. Hultqvist poängterar att när man talar om effektivitet i enskilda fall bör det 
tydliggöras för vilken betydelse som faktiskt avses, men att i regel är det 
förvaltningseffektivitet man har i åtanke när rättssäkerhet och effektivitet hamnar i 
konflikt. I vilket fall som helst är proportionalitetsprincipen en viktig princip som 
aktualiseras eftersom det mellan rättssäkerhet och effektiviteten ska göras en 
avvägning.123  
 

                                                
119 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL, 2015, s. 6.	
120 A.a., s. 17. 
121 SOU 1993:62 s. 79. 
122 A.a., s. 79–80. 
123 A.a., 80, 83. 
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Utifrån detta kapitel kan vi således se att ett rättsligt intresse som finns är att skydda 
grundläggande mänskliga rättigheter och ett annat är att åstadkomma rättssäkra 
lagregleringar, men samtidigt måste detta hela tiden vägas mot intresset av effektivitet. 
Sverige ingår i flera olika samarbeten med andra länder vilka också har dessa ändamål 
och ett ytterligare intresse för Sverige är därför att upprätthålla de skyldigheter som 
följer av samarbetena. Uppsatsen fortsätter följaktligen med att redogöra för sådana 
gemenskaper och hur Sveriges bundenhet till dessa ser ut. 
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4. Sveriges bundenhet till internationella åtaganden 
 
4.1 OECD 
OECD är en frivillig organisation som har en central roll i arbetet att tillförsäkra att de 
internationella skatteregler som finns lever upp till de krav som regeringar, företag och 
skatteförvaltningar har. Det är både medlemsländer och icke medlemsländer som 
samarbetar i arbetet att utforma eventuella regler och styrande principer inom 
skatteområdet, ofta kallade rekommendationer.124 Syftet med dessa rekommendationer 
är att vara en del i det arbete som säkerställer att multinationella företag drivs utefter 
lagens regler och de avtal de har i sitt verksamhetsland.125 Alla länder som deltar i 
OECD:s arbete bidrar av just den anledningen att organisationens syften ska uppnås. 
Det föreligger alltså en moralisk bundenhet i form av god tro. Därför kan 
överläggningarna många gånger ta flera år innan en överenskommelse nås, eftersom 
meningsskiljaktigheter mellan länderna kan förekomma. Denna typ av relationer 
mellan stater kallas ibland för “samarbetsmodellen”, vilken är vanligt förekommande 
vid utformning av skatteavtal.126 De rekommendationer som släpps av OECD är för 
medlemsländerna helt frivilliga att följa. Det är inte möjligt att genom rättsliga medel 
tvinga ett land att genomdriva en sådan riktlinje. Trots det får rekommendationerna 
auktoritet just på grund av att de är gemensamt utformade av medlemsländer och icke 
medlemsländer.127 OECD är ett s.k. mellanstatligt samarbete som uppmuntrar länder 
att tillsammans skapa lösningar på gemensamma problem.128 Enligt vår uppfattning kan 
OECD:s rekommendationer jämföras med ett formellt bindande folkrättsligt avtal där 
länderna på ett liknande sätt samarbetar och tillsammans utformar överenskommelser 
s.k. traktat. Rekommendationerna är förvisso inte formellt bindande, men tillmäts stor 
betydelse av deltagande länder.  
 
Inom skatteområdet har OECD och G20129 ett projekt mot skattebaserosion och 
vinstflyttning, det s.k. BEPS-projektet. Projektets action 12 syftar till att motverka 
gränsöverskridande aggressiv skatteplanering.130 BEPS-projektet består av totalt 15 
olika actions som var och en behandlar en viss åtgärd på en fråga i en egen rapport.131 
I BEPS-projektets slutrapport från år 2015 finns den s.k. Mandatory Disclosure Rules, 
Action 12 - 2015 Final Report, OECD-rapporten, lyfts alltså projektets 12:e action som 
redovisar rekommendationer för alla medlemsländer att införa regler om 
informationsskyldighet för skatterådgivare. Det innebär att staterna frivilligt får välja 
om de vill införa bestämmelser som reglerar det problemområde som 
rekommendationen syftar på.132 
 
                                                
124 Fensby, T., Riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer, SN 
2018, s. 779. 
125 Utrikesdepartementet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag - en handbok, s. 8–9. 
126 Fensby, T., Riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer, SN, 
2018, s. 779. 
127 Utrikesdepartementet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag - en handbok, s. 8–9. 
128 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 23.  
129 G20 står för Group of Twenty. Är en grupp bestående av världens ekonomiska ledande nationer där 
ländernas representanter i första hand diskuterar globala finansiella och ekonomiska frågor, se 
Nationalencyklopedin, G20, hämtad 2019-04-08. 
130 SOU 2018:91 s. 84. 
131 OECD, BEPS-actions, hämtad 2019-05-04. 
132 SOU 2018:91 s. 164. 
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4.2 Europeiska Unionen 
EU är till skillnad från OECD ett överstatligt samarbete, vilket innebär att 
medlemsländerna överlåtit viss del av sin beslutskompetens till unionens institutioner. 
Det är alltså ett mer djupgående samarbete.133 Verksamheten inom EU styrs framför 
allt av de grundläggande fördragen FEU134 och FEUF135. I fördragen framkommer bl.a. 
unionens grundläggande värden och mål, den befogenhetsfördelning som gäller mellan 
unionen och staterna, principer för samarbetet samt mer detaljerade bestämmelser för 
hur unionens institutioner ska arbeta. Fördragen är bindande för alla EU:s 
medlemsstater och utöver de bestämmelser som återfinns i fördragen tillkommer 
ytterligare bindande regler i form av tre typer av rättsakter - förordningar, direktiv och 
beslut.136 
 
Fördragen utgör således basen för EU och dess medlemmar, det brukar sägas tillhöra 
primärrätten av den anledning att dessa källor befinner sig på högst gällande nivå. I 
primärrätten tillkommer också den s.k. rättighetsstadgan vilken föreskriver skydd för 
mänskliga rättigheter, delvis de som följer av EKMR men även rättigheter 
karakteristiska för EU (se avsnitt 6.6).137 Förordningar, direktiv och beslut tillhör inte 
primärrätten utan hänförs till sekundärrätten. Viktigt att ha med sig kring denna 
uppdelning är att sekundärrätten är rättsakter på lägre nivå, vilket gör att även fast de 
konkreta reglerna oftast finns här ska dessa tolkas mot bakgrund av primärrätten.138 
Därför är det viktigt att känna till EU:s grundfördrag samt rättighetsstadgan. 
 
Förordningar är direkt tillämpliga för samtliga stater och betyder praktiskt att 
medlemsstaterna får identiska regler att följa. Direktiv är en lagstiftningsvariant som 
fungerar mer som ramar i vilka anges fastställda målsättningar varje stat ska 
implementera inom en viss utsatt tid. Det som är speciellt med direktiv är att så länge 
staterna håller sig inom dessa ramar får de välja medlen för hur de angivna målen ska 
uppfyllas. Direktivet kan vara ett minimidirektiv vilket innebär att reglerna är minsta 
angivna krav för vad som måste införas även om varje stat vill gå utöver den minsta 
nivå direktivet anger, men direktivet kan även ges i form av ett maximidirektiv där 
kraven är så pass detaljerade att det inte finns fler valmöjligheter än de framlagda. 
Enskilt beslut är precis som förordningar och direktiv också bindande, men beslut riktas 
i regel enbart åt en eller ett fåtal stater som då är de enda medlemsländer som är bundna 
av beslutet.139  
 
Enligt lojalitetsplikten ska medlemsländerna vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa upprätthållandet av de skyldigheter som följer av primär- och sekundärrätt 
samt avstå från åtgärder som kan äventyra att unionens grundläggande principer inte 
upprätthålls.140 På de ovan angivna förfaringssätten åstadkommer unionen att 
medlemsstaternas regler är gemensamma och enhetliga, detta kallas harmonisering. Att 
                                                
133 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 23.  
134 FEU står för Fördraget om Europeiska unionen. 
135 FEUF står för Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
136 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 45–50 och Artikel 1.3 FEU, artikel 1.2 FEUF, 
artikel 288 FEUF. 
137 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 48 och Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion 
till EU, s. 141 och Artikel 6.1 FEU. 
138 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 47–48, 54–55, 178. 
139 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 45–50. 
140 Artikel 4.3 FEU. 
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EU:s medlemsstater har harmoniserad lagstiftning är kärnan i att uppnå en inre marknad 
som till stor del har till mål att underlätta gränsöverskridande handel, företagsetablering 
och motverkande av konkurrenssnedvridning.141 Det är således viktigt att alla 
medlemsstater följer överenskomna bestämmelser och för att säkerställa att så sker har 
Europeiska Unionens domstol, EU-domstolen, slagit fast unionsrättens företräde 
framför nationell lagstiftning i målet142 Costa mot ENEL. Detta innebär att om nationell 
lagstiftning står i strid med unionsrätten ges företräde till EU-rätten, den s.k. 
företrädesprincipen, och därmed förhindras att lagstiftningen för olika medlemsstater 
ser olika ut i harmoniserade rättsområden.143  
 
4.2.1 EU-konform tolkning 
Ett annat sätt som EU-rättsliga bestämmelser får verkan i nationell lagstiftning är 
genom att göra en EU-konform tolkning av inhemsk rätt, vilket brukar beskrivas som 
att tolka de nationella reglerna i ljuset av EU-rätten.144 Detta är främst aktuellt när 
staterna implementerat direktiv eftersom medlemsländerna då själva valt hur reglerna 
utformats och är vanligen inte ett problem som uppstår vid förordningar då dessa gäller 
direkt utifrån den formulering unionen angivit. Det är viktigt att ha i åtanke att 
direktivkonform tolkning inte innebär att inhemska bestämmelser ska tolkas i strid med 
sin ordalydelse utan betyder att vid flera tolkningsalternativ ska, i den mån det möjligt, 
nationella regler tolkas i enlighet med direktivsbestämmelser.145 Frågan om hur långt 
denna EU-konforma tolkning kan sträcka sig är emellertid diskuterad.146 När nationell 
rätt och unionsrätten stämmer överens är direktivkonform tolkning inte ett bekymmer, 
men hur ska saken hanteras när inhemska källor och direktivets bestämmelser inte står 
i överensstämmelse? Nedan ges ett exempel på när direktivkonform tolkning kan göras 
i strid med nationell rättskälla och ett exempel på när nationell rätt kan anses väga 
tyngre än en tolkning i unionsrättens anda.  
 
EU-domstolen har framfört att direktivkonform tolkning bör och ska göras i den 
utsträckning det är möjligt, men påpekar ävenledes att det inte ska göras i strid mot 
unionsrättsliga principer såsom rättssäkerhet. Det finns de som anser att när frågan 
gäller skattelag ska graden av harmonisering påverka hur långt direktivkonform 
tolkning bör sträcka sig, dvs om ett område i stor omfattning är harmoniserat såsom 
mervärdesskatteområdet, bör skyldigheten sträcka sig längre.147 Andra är av 
uppfattningen att harmoniseringsgraden inte ska påverka vägningen mellan 
direktivkonform tolkning och rättssäkerhetsprincipen, och att detta är särskilt viktigt 
inom skatteområdet där föreskriftskravet och vikten av ett förutsebarhet regelverk är av 
central betydelse.148 Denna uppsats behandlar ett lagförslag och därför kan det vara av 
intresse huruvida det är möjligt att göra en direktivkonform tolkning av svensk lagtext 
i strid med svenska förarbeten (vilket ett lagförslag blir i den mån förslaget genomförs). 
Beträffande denna frågeställning råder viss enighet om att det faktiskt går att göra en 

                                                
141 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 49, 60. 
142 Mål C-6/64 Costa mot ENEL. 
143 Sonnerby, M., Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 60. 
144 A.a., s. 63. 
145 Principen slogs för första gången fast i målet Von-Colson, C-14/83 Von Colson. Se även Sonnerby, 
M., Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 63. 
146 Sonnerby, M., Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 65. 
147 A.a., s. 65–67. 
148 A.a., s. 67. 
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direktivkonform tolkning av svenska regler i strid med dess förarbeten på grund av flera 
orsaker, varav förarbetenas nivå i den svenska rättskälleläran är en anledning. Ett 
förarbete är nämligen inte en rättskälla som ska beaktas, utan endast får beaktas.149  
 
En annan intressant möjlig begränsning av skyldigheten att göra en direktivkonform 
tolkning är när EU-domstolen, som påtalades innan, inte medger att tolkningen ställer 
sig i strid med principer om rättssäkerhet. Ett exempel på en sådan situation är att det 
inte görs en sådan tolkning när utfallet blir till den skattskyldiges nackdel. Det finns 
dock uppfattningar vilka inte instämmer i detta resonemang, utan menar att det inte är 
möjligt att aldrig tolka EU-rätten till den skatteskyldiges nackdel. Samtidigt påpekas att 
legalitetsprincipen är en sådan grundläggande princip som begränsar i vilken 
utsträckning en EU-konform tolkning kan göras till den skattskyldiges nackdel.150 
 
4.3 Corporate Social Responsibility 
Både OECD:s ”Mandatory Disclosure Rules action 12” som EU-direktivet DAC 6 kan 
sättas i relation till något större än endast samarbetena i sig. De skulle kunna vara 
kopplade till ett begrepp som under de senaste åren blivit välkänt i samhällsdebatten i 
stort, nämligen Corporate Social Responsibility, CSR.151 Begreppets betydelse och 
faktiska innebörd är inte helt självklar då det kan få olika innebörd beroende på vem 
som tolkar det. Det kan däremot konstateras att själva huvudpunkten är att företag ska 
ha ett socialt ansvarstagande, vilket innebär att företaget inte endast ska agera utifrån 
vad lagen säger utan även tänka på sitt agerande utifrån en moralisk betydelse. I en 
artikel om ämnet från Svenskt Näringsliv, SvNärL, framhålls bl.a. att EU har sagt att 
ett ansvarsfullt företag tar frivillig hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin 
dagliga verksamhet.152 CSR är ingen normgivande reglering i sig utan CSR agerar 
snarare som en moralkompass, vilken kan anses var något man bör följa, men likt 
OECD:s rekommendationer kan man inte bli belagd med rättsliga följder om man väljer 
att inte göra det.153  
 
Skattebetalning har tidigare inte varit en del av CSR, men anses nu vara en 
hållbarhetsfråga som ska vara en del av detta. Argument för att involvera skatt i CSR 
har bl.a. varit att öka viljan till att betala skatt och påverka attityden gentemot 
skatteplanering.154 Att blanda in beskattning inom CSR, som alltså snarast rör sig om 
moraliska och etiska frågor, kan innebära att ett företags sociala ansvar kommer gå 
längre än vad lagen kräver. Detta väcker frågor kring hur principer som 
legalitetsprincipen och rättssäkerheten kommer påverkas. Det är också intressant att se 
vilken vikt samhällets organ har när det gäller denna sociala normbildning, exempelvis 
SKV.155  
Med beaktande av CSR, i kombination med det tryck som redan finns på området 
genom bl.a. BEPS-projektet, kan vi göra antagandet att denna typ av informationsplikt 

                                                
149 Sonnerby, M., Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 66. 
150 Höglund, M. & Sahlén, K-M., Underentreprenörers utbildningstjänster, SvSkT 2012, s. 422–423. 
151 Österman, Persson, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, SvNärL 2016 s. 3 och Hilling, A., 
Ostas T., D., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 65. 
152 Österman, Persson, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, SvNärL 2016 s. 6–7. 
153 Österman, Persson, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, SvNärL 2016 s. 7, 14. Se även 
OECD:S riktlinjer för multinationella företag - en handbok, s. 8. 
154 Österman, Persson, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, SvNärL 2016 s. 8–9. 
155 A.a., s. 10, 12.  
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med stor sannolikhet hade aktualiserats i EU:s medlemsländer även utan direktivet 
DAC 6.156 Dessa frågor har visat sig vara av relevans även för vårt arbete och vi kan 
konstatera att det lagförslag som ligger till grund för vår uppsats verkar vara en produkt 
av den moralisk-etiska trend som följer av CSR, särskilt vad gäller tanken att påverka 
attityden mot skatteplanering. 
  

                                                
156 Kleist, D., Informationsplikt för skatterådgivare, SN 2018, s. 549. 
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5. Det föreslagna regelverkets utformning 
 
5.1 DAC 6: ett EU-direktiv 
Under ett informellt Ekofin157-möte under år 2016 uppmanades EU av ett flertal 
medlemsländer att införa ett direktiv om informationsskyldighet, inspirerat av 
“Mandatory Disclosure Rules action 12” som rekommenderats från OECD-rapporten. 
Kommissionen presenterade ett förslag om informationsskyldighet, som till stor del 
överlappar med vad som rekommenderats av OECD, vilket antogs av Ekofinrådet år 
2018. Direktivet innebär en utökning av det ursprungliga DAC-direktivet158, som 
genom åren har genomgått ett flertal förändringar och utbyggnader, till det som idag 
kallas för DAC 6. Ändringen av direktivet till DAC 6 innebär att unionens 
medlemsstater ska införa en nationell reglering som ålägger staternas invånare att lämna 
uppgifter kring rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Uppgifterna 
ska lämnas till landets behöriga myndighet som för Sverige är SKV. Tanken är sedan 
att de behöriga myndigheterna inom EU utbyter informationen med varandra för att få 
kännedom över om och hur de gränsöverskridande arrangemang har påverkat det egna 
landets skattebas negativt.159 SKV kommer alltså oavsett om regelverket för inhemska 
arrangemang införs eller inte, få ta emot information om gränsöverskridande 
arrangemang till följd av direktivet DAC 6. 
  
Direktivets huvudsakliga syfte är att i ett tidigt skede kunna få vetskap om arrangemang 
som kan anses vara aggressiv skatteplanering. Det innehåller minimiregler vilket 
innebär att medlemsstaterna i EU är skyldiga att utforma bestämmelser angående 
informationsskyldighet gällande vissa gränsöverskridande arrangemang på 
skatteområdet, s.k. rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.160 
Medlemsstaterna har fram till den 31 december år 2019 på sig att införa de regler som 
krävs för att direktivet ska uppfyllas och de ska tillämpas från och med den 1 juli år 
2020. Sverige har i sitt arbete med att ta fram en reglering för att implementera DAC 6 
gått ett steg längre än vad direktivet kräver och föreslår att införa regler kring rent 
inhemska arrangemang. Som framkommit är det enligt DAC 6 endast nödvändigt att 
stifta bestämmelser som reglerar gränsöverskridande arrangemang. Det finns alltså 
inget krav på att det även ska omfatta rent inhemska förhållanden.161 Det tål att 
förtydligas att SOU 2018:91 är det lagförslag denna uppsats bygger på och behandlar 
således dels den tvingande delen om gränsöverskridande arrangemang som Sverige har 
en skyldighet att implementera i svensk lagstiftning, men innefattar till störst del regler 
som föreslås gälla för inhemska arrangemang vilka enligt EU är frivilligt för 
medlemsstaterna att reglera. Det är denna inhemska del av förslaget vi valt att avgränsa 
vårt arbete till. 
 

                                                
157 En konstellation inom Europeiska Unionens råd bestående av medlemsländernas ekonomi- eller 
finansministrar som beslutar kring unionens ekonomiska politik, skattefrågor och reglering av 
finansiella tjänster, se Ekofin-rådet, 2019. 
158 DAC-direktivet står för 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om 
upphävande av direktiv 77/799/EEG.  
159 SOU 2018:91 s. 84–85. 
160 A.a., s. 86–87. 
161 A.a., s. 333, 338. 



29	

	

5.2 Lagförslagets bakomliggande motiv och centrala begrepp 
För att implementera DAC 6 tillsatte regeringen en utredning den 6 april år 2017. Detta 
är något staten vanligen gör vid behov av närmare utredning av en fråga och utredarna 
får då regeringens anvisningar i ett s.k. kommittédirektiv.162 Uppdraget var att 
undersöka och därefter presentera hur DAC 6 kan implementeras, och även huruvida 
det bör införas en informationsplikt angående inhemska skattearrangemang.163 Ett mål 
som både regleringen för gränsöverskridande arrangemang och lagstiftningen för 
inhemska arrangemang har gemensamt, är att bestämmelserna ska motverka aggressiv 
skatteplanering. Som framgått ovan finns ingen bestämd definition av vad detta innebär 
och därför redogör utredningen för begreppens innebörd enligt deras mening vilket vi i 
det följande presenterar. 
 
Skatteplanering är ett begrepp som avser när skattskyldiga överväger flera lagliga 
handlingsalternativ för att sedan välja det som genererar den lägsta skattekostnaden. 
Det är ett stort problem att skattebetalare utnyttjar skillnader i olika länders 
skattesystem i syfte av att åstadkomma en fördelaktigare skattebelastning och denna 
problematik uppkommer vanligen genom aggressiv skatteplanering. Det som gör 
skatteplanering till aggressiv sådan, är att skattebetalare ”drar nytta av teknikaliteter i 
ett skattesystem eller oförenligheter mellan två eller flera skattesystem i syfte att minska 
det skattepliktiga beloppet”.164 Genom att DAC 6 ålägger EU:s medlemsländer att 
obligatoriskt och automatiskt utbyta information om rapporteringspliktiga 
gränsöverskridande arrangemang får samtliga länder en bättre helhetsbild över hur 
olika skatteregleringarna utnyttjas och kan utifrån detta samverka till hur problematiken 
kan motverkas. Informationsskyldigheten blir på så vis ett verktyg till att bekämpa 
skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.165 Med skatteflykt åsyftas ett agerande 
som inte innebär skenrättshandlingar eller brott utan är civilrättsligt giltiga, men som 
trots det åstadkommer en skattefördel lagstiftningen inte avsåg att tillåta. Det ska göras 
skillnad på skatteflykt från skattefusk, varvid skattefusk utmärker sig av att oriktiga 
uppgifter har lämnats dvs en direkt överträdelse av lagen. Som samlingsbeteckning för 
skatteflykt, skattefusk och aggressiv skatteplanering kan begreppet 
skatteundandraganden användas, då det avser olika förfaranden där ej avsedda 
skattefördelar åstadkoms.166 
 
5.3 Regeringens anvisningar 
Enligt det kommittédirektiv utredningen hade att arbeta utifrån anger regeringen att 
skatter ska tas ut på ett rättssäkert sätt och ett högt förtroende för Sveriges skattesystem 
är att eftersträva. Utan skattebetalarnas förtroende går den långsiktiga finansieringen av 
den gemensamma välfärden förlorad och en del i att bygga tilltro hos medborgarna är 
att reglerna inte leder till onödigt höga administrativa kostnader för varken de statliga 
myndigheterna eller befolkningen. Därför var detta något utredningen skulle ha i åtanke 
vid undersökandet av olika alternativ till regleringar och i kommittédirektivet framgår 
även att varje nytta alltid ska vägas mot eventuella negativa effekter, dvs 
proportionalitetsprincipen ska tydligt beaktas samt motiveras.167 
                                                
162 Regeringskansliet, Kommittédirektiv, hämtad 2019-04-02.	
163 SOU 2018:91 s. 77. 
164 A.a., s. 79–80. 
165 A.a., s. 86–87. 
166 A.a., s. 79–80. 
167 A.a., s. 163.	



30	

	

  
I kommittédirektivet framkommer att utredningen ska pröva olika varianters för- och 
nackdelar och hur alternativen förhåller sig till svenska förhållanden. Det är nämligen 
inte givet att regler om informationsplikt är till nytta för att bekämpa skatteflykt, 
skattefusk och skatteundandragande för just det svenska skatteförfarandet.168 I det fall 
utredningen föreslår en informationsplikt ska reglerna vara enkla, tydliga och 
lätthanterliga för tillämparna.169 Det huvudsakliga syftet med reglerna ska enligt 
kommittédirektivet vara att motverka aggressiv skatteplanering såsom när vinster 
flyttas från Sverige till länder med låg skatt.170 
 
5.4 Skatteverkets befintliga möjligheter att få information om skatteupplägg 
Redan idag stadgar Sveriges lagar långtgående skyldigheter för både fysiska och 
juridiska personer att lämna uppgifter till SKV.171 Om informationsskyldigheten införs 
i lagstiftningen kommer den utgöra ett kompletterande verktyg för SKV att få 
information kring de skatteupplägg som används. För att utreda huruvida den 
kompletteringen behövs, ses till vilka verktyg SKV har såsom lagstiftningen ser ut idag. 
SKV får upplysningar genom inkomstdeklarationer och kontrolluppgifter. I 
inkomstdeklarationen framgår uppgifter direkt från den skattskyldige ifråga och denna 
information kompletteras vanligen i deklarationens ”övriga upplysningar” eller i bilaga. 
Det förekommer att SKV på detta vis får information angående skatteupplägg, dock 
hävdar myndigheten att informationen ofta är kortfattad och inte tillräcklig för att 
avgöra om en utredning är nödvändig. Kontrolluppgifter är sådana uppgifter som 
lämnas av andra än den skattskyldige själv och SKV värderar därför uppgifterna högt 
som underlag för beslut.172 
  
I det fall ett företag eller en person är osäker kring hur en skattefråga ska bedömas, 
finns det möjlighet att ansöka om ett bindande förhandsbesked om hur framtida 
transaktioner kommer att bedömas från Skatterättsnämnden. SKV kan då genom detta 
besked få information angående skatteupplägg. Vidare får SKV information kring 
skatteupplägg genom sitt arbete med att besvara frågor från skattskyldiga dvs 
myndighetens serviceskyldighet. I dessa konversationer framkommer dock sällan 
information i den omfattning SKV behöver för att få en helhetsbild avseende 
upplägget.173 
  
Enligt SKV:s representanter i utredningen inkommer information från 
inkomstdeklarationer och kontrolluppgifter först vid ett senare tillfälle när upplägget 
redan genomförts. Det finns inte heller någon skyldighet för skattebetalare att lämna 
den information myndigheten anser sig behöva eftersom de upplysningar som ska 
lämnas enbart är de som är nödvändiga för att SKV ska kunna fatta riktiga beslut om 
slutlig skatt. Den information som finns att tillgå genom förhandsbeskedsinstitutet är 
enligt SKV inte tillräcklig då förhandsbesked kan sökas sent och dessutom endast 
utifrån vissa delar av upplägget. SKV:s befintliga verktyg ger inte heller information 
kring vilka skatteupplägg som används, av hur många personer, vilka dessa personer är 
                                                
168 Dir. 2017:38 s. 6. och SOU 2018:91 s. 454. 
169 Dir. 2017:38 s. 8 och SOU 2018:91 s. 455. 
170 Dir. 2017:38 s. 3. 
171 SOU 2018:91 s. 175. 
172 A.a., s. 166–167. 
173 A.a., s. 168.	
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och i vilken utsträckning det finns ute på marknaden.174 Utredningen har därvid kommit 
fram till att SKV:s möjligheter idag inte är tillräckliga för att i ett tidigt skede få 
information angående aggressiv skatteplanering innan uppläggen i fråga redan tagit 
spridning.175 
 
5.5 Det nya regelverkets effekter 
Tanken med informationsskyldigheten avseende rapporteringspliktiga arrangemang är 
som ovan framkommit främst att SKV ska informeras om aggressiv skatteplanering på 
ett tidigt stadium. Det är även ett viktigt syfte att myndigheten får uppgifter om i vilken 
utsträckning dessa arrangemang används. Att SKV tillhandahålls informationen i ett 
tidigare skede än vad de anser vara möjligt idag är det mest centrala syftet och kommer 
enligt utredningen leda till ett antal positiva effekter såsom en förbättrad skattekontroll, 
tidiga lagändringsmöjligheter, ökad rättssäkerhet för skattskyldiga samt 
konkurrensneutralitet. Utredningen spekulerar även kring negativa konsekvenser och 
vi avser nu att kort redogöra för hur utredningen resonerar kring såväl positiva som 
negativa effekter. 
 
5.5.1 Positiva effekter 
Idag använder SKV en stor del av sina resurser på att upptäcka olika former av 
aggressiv skatteplanering och att samordna insatser för att motverka sådana typer av 
skattearrangemang. Om skattskyldiga åläggs en skyldighet att informera myndigheten 
kring rapporteringspliktiga arrangemang kan SKV istället lägga dessa resurser på annan 
verksamhet. Dessutom är det sannolikt att informationen åstadkommer en 
likabehandling av skattebetalare, eftersom skattemyndigheten kan utreda en viss typ av 
upplägg i ett tidigt skede för att sedan publicera ställningstaganden vilka förklarar hur 
bedömningen resulterat både internt inom myndigheten och externt på sin webbsida. 
Via det interna nätet klargörs för SKV:s övriga kontor hur uppläggen ska hanteras vilket 
förhindrar onödiga utredningar och detta genererar i sin tur likabehandling av 
skattskyldiga. Informationsplikten skulle också öka SKV:s förmåga att identifiera 
skatteundandragande och därför erhålla tydligare material att lägga till grund vid 
avgöranden om vilken kontrollinsats som behöver prioriteras. Detta medför att mindre 
resurser läggs på analyser och urval inför kontroller, utredningen menar sammantaget 
att lagförslagen leder till en förbättrad skattekontroll.176 
 
Att åstadkomma tidiga lagändringar är en betydelsefull effekt med den föreslagna 
regleringen. Det förekommer nämligen att SKV anträffar skatteupplägg som inte står i 
strid med befintlig lagstiftning, men som av olika skäl anses viktiga att stoppa och 
begränsa spridningen av. Myndigheten får med informationen ett bättre underlag för att 
påvisa för lagstiftaren att regleringen är i behov av förändring alternativt komplettering, 
och att detta kan göras på ett tidigt stadium innan upplägget har spridits är avgörande 
för potentialen att stoppa aggressiv skatteplanering.177 
  
Enligt utredningen medför förslagen ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Lika fall ska 
behandlas lika oavsett vilket av SKV:s skattekontor som hanterar den skattskyldige, 
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och för att uppnå detta utformar myndigheten olika ställningstaganden som är styrande 
för myndighetens verksamhet runt om i landet. Ställningstaganden utgör visserligen 
enbart vägledning för allmänheten och är inte bindande för domstolar utan syftar till att 
tydliggöra hur SKV tolkar lagstiftningen. Ställningstaganden anses ändock ge mycket 
effektiv ledning eftersom dessa publiceras såväl internt inom SKV så att SKV:s 
tjänstemän behandlar liknande situationer lika, men även externt så att allmänheten 
snabbt och smidigt kan se hur SKV kommer hantera ett tilltänkt förfarande. Andra 
vägar ger enligt utredningen inte motsvarande effekt då det särskilda svar SKV riktar 
enbart mot en specifik skattskyldig inte är bindande vilket gör att svaret inte bidrar med 
förutsebarhet för andra personer, och inte heller görs någon omfattande utredning av 
SKV vid dessa tillfällen. Ett avgörande från Skatterättsnämnden är å andra sidan 
bindande, men endast för den specifika personen i fråga och dessutom tar ett sådant 
besked ofta lång tid alternativt kan ansökan till och med bli avvisad. 178  
  
Utredningen menar även att informationsskyldigheten kommer generera 
konkurrensneutralitet. Aggressiv skatteplanering snedvrider nämligen konkurrensen 
genom att missgynna dem som inte väljer att använda sig av sådana förfaranden. I 
betänkandet framläggs att små företag inte använder aggressiva 
skatteplaneringsupplägg i samma omfattning som större företag vilket leder till att 
större företag kan tillskansa sig konkurrensfördelar genom att bruka sådana typer av 
arrangemang. Informationsplikten föreslås omfatta samtliga företag, stora som små 
samt i alla former, och detta bedömer utredningen kommer leda till en sundare 
konkurrens.179 Det kan påpekas att reglerna kommer träffa stora aktörer inom 
skatterådgivning såsom advokat- och redovisningsbyrårer, men också företag som 
endast sysslar med skatterådgivning till viss del såsom försäkringsbolag och 
begravningsbyråer.180 Dessa företag kommer således konkurrera på lika villkor vilket 
därmed utgör ett positiv effekt. På grund av nödvändiga avgränsningar kommer dessa 
konkurrenseffekter mellan internationella- respektive inhemska företag, mellan olika 
storlekar på företag eller mellan olika branscher (särskilt advokat- och 
redovisningsbyråer) inte i någon djupare utsträckning diskuteras i denna uppsats, utan 
berörs enbart i andra sammanhang. 
 
Sammanfattningsvis anser utredningen att informationsplikten bildar ett viktigt 
komplement till de verktyg SKV har idag för att upptäcka förekomsten av aggressiv 
skatteplanering då myndigheten får möjlighet till att tidigt publicera ställningstaganden, 
samordna insatser, prioritera kontrollåtgärder samt påvisa behov av lagändringar för 
lagstiftaren. Utredningen anser att dessa positiva effekter också kan bidra till färre 
utdragna och dyra domstolsprocesser.181 Utredningen har undersökt och presenterat 
nackdelar med att sätta detta lagförslag i kraft, en beskrivning av detta framkommer 
under nästföljande rubrik. 
  
5.5.2 Negativa effekter 
Ett problem i dagens läge är att det hela tiden används nya former av aggressiv 
skatteplanering och lagstiftningen inte kan hålla samma tempo. Regelverket behöver 
därför utformas så att såväl kända som okända arrangemang omfattas, vilket gör att 
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bestämmelserna inte kan formuleras med den detaljrikhet lagbestämmelser med mest 
fördel innehåller. Utredningen framhåller att i vissa avseenden är DAC 6 vagt och 
föremål för tolkning, eftersom flera definitioner av begrepp fattas eller brister i klarhet. 
Reglerna ska anpassas i den mån det är möjligt men detta kan resultera i att SKV, 
särskilt i ett initialt skede, får mycket information som inte är av intresse och därav kan 
kostnaderna för genomgång av material och kostnader för efterlevnad av regelverket 
bli höga.182 Utredningen är även medveten om att uppgiftslämnare belastas med en stor 
administrativ börda. Med ”administrativ börda” kommer vi genomgående i denna 
uppsats avse en börda som inbegriper tid, ansträngning och inte minst kostnad. 
Utredningen har dessutom konstaterat att om regelverket inte begränsas till att endast 
gälla de gränsöverskridande arrangemangen, dvs det DAC 6 föreskriver, utan även 
inhemska skattearrangemang kommer betydligt fler samt mindre företag att träffas av 
lagstiftningen än om enbart den tvingande regleringen infördes.183 
  
Trots ovan nämnda negativa konsekvenser anser utredningen att en informationsplikt 
ska införas för både gränsöverskridande och inhemska rapporteringspliktiga 
arrangemang, eftersom intresset av att SKV får informationen för att motverka 
aggressiv skatteplanering väger tyngre än den börda och kostnader som hamnar på SKV 
respektive uppgiftsskyldiga.184 
 
5.6 Rapporteringsskyldiga 
Utredningen har lagt fram ett lagförslag som innebär att uppgiftsskyldiga ska informera 
SKV om s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Vilka som omfattas av denna 
uppgiftsskyldighet kommer att redogöras för i det följande. 
  
5.6.1 Rådgivare 
Det är de som utredningen väljer att kalla för rådgivare som primärt kommer att stå för 
inrapporteringen av rapporteringspliktiga arrangemang.185 De som i första hand 
kommer träffas av begreppet är revisions- och advokatbyråer följt av redovisnings- och 
bokföringsbyråer, banker, försäkringsbolag, begravningsbyråer och även 
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, kommer vara av stor betydelse. Det finns alltså en 
mängd aktörer som kommer att anses vara rådgivare.186 Motiveringen till att det är just 
rådgivare som ska vara den primära uppgiftslämnaren är att utredningen har bedömt det 
som den mest proportionerliga lösningen för att kunna uppnå regelverkets syfte. Enligt 
utredningen kommer den information som lämnas av rådgivare vara så gott som felfri 
och fullständig, vilket gör att de administrativa kostnaderna som införandet av dessa 
regler kommer att medföra inte blir alltför stora.187  
 
5.6.2 Användare 
Utöver rådgivare kan också de som benämns användare vara skyldiga att lämna 
information till SKV. Användare definieras som en person ”för vilket ett 
rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang tillgängliggörs för 
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genomförande eller som är redo att genomföra ett rapporteringspliktigt 
gränsöverskridande arrangemang eller som har genomfört det första steget i ett sådant 
arrangemang”.188 Exempel på användare kan vara både storföretag, småföretagare 
likväl som privatpersoner.  
 
5.6.3 Advokaters undantagsmöjlighet  
En fråga som varit aktuell för diskussion i både lagförslaget som hos kritiker samt från 
utredningen utomstående personer är om advokater ska undantas från 
rapporteringsplikten på grund av den i lag stadgade advokatsekretessen. Vad som 
uppmärksammats i diskussionerna är delvis att det kan uppstå ett konkurrensproblem 
mellan advokater och rådgivare om inte även rådgivares tystnadsplikt beaktas och att 
det skulle bli en betydande inskränkning i advokatsekretessen om advokater omfattas 
av rapporteringsplikten.189 Detta är en stor fråga av intresse men kommer vidare i 
arbetet inte att diskuteras. 
 
5.7 Rapporteringspliktiga arrangemang med dess kännetecken 
De arrangemang som ska omfattas av den föreslagna rapporteringsplikten är 
rapporteringspliktiga arrangemang, som diskuterats under kapitel två. Det är ett för 
regelverket centralt begrepp men kommer inte att ges någon definition i själva 
lagtexten. Det är inte helt tydligt vad ett arrangemang faktiskt är så utredningen har valt 
ett system som återfinns i liknande regelverk om informationsskyldighet i andra länder, 
likväl som i DAC 6. Systemet bygger på s.k. kännetecken och det fungerar på så sätt 
att om det i ett arrangemang förekommer ett eller flera av dessa kännetecken är det en 
indikation på att arrangemanget är av otillåten karaktär och att risk för 
skatteundandragande finns. Enligt utredningens mening bör det fungera på detta vis 
även i Sverige då ett försök att definiera begreppet aggressiv skatteplanering på ett 
sådant sätt att både kända som okända arrangemang träffas, samtidigt som det är tydligt 
och förutsebart tordes vara mycket svårt.190 I DAC 6 ställs det upp tio kännetecken 
varav de första fem är tillämpliga på inhemska arrangemang. Dessa är omvandling av 
inkomst, användning av ett förvärvat företags underskott, standardiserade 
arrangemang, konfidentialitetsvillkor samt ersättning kopplad till skatteförmån. Av 
dessa kommer främst omvandling av inkomst att vara relevant och även till viss del det 
andra kännetecknet, medan de tre sista kommer ha en begränsad relevans i Sverige.191 
Det kommer här inte göras en redogörelse av vad varje kännetecken i detalj innebär då 
det inte kommer vara relevant för vår analys.  
 
5.7.1 Närmare om uppgiftslämnandet 
För att syftet med reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang ska uppfyllas 
behöver SKV få in tillräckligt mycket information. Detta måste samtidigt vägas mot att 
de administrativa kostnaderna för att samla in och bearbeta denna information inte får 
bli för höga. Det finns ingen reglering i DAC 6 som anger vilka uppgifter som ska 
lämnas gällande inhemska arrangemang, det finns däremot regler vad gäller de 
gränsöverskridande arrangemangen. Utredarna menar att regleringen i DAC 6 även ska 
tillämpas på de inhemska arrangemangen för att undvika för stora skillnader i 
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regelverken. De uppgifter som ska lämnas är bl.a. personuppgifter, en beskrivning av 
arrangemanget, vilka kännetecken som träffas och arrangemangets värde.192 Det finns 
vissa undantag193 till denna uppgiftsskyldighet som vi inte närmare kommer att beröra. 
 
Uppgifterna om det rapporteringspliktiga arrangemanget ska lämnas in till SKV inom 
30 dagar från att arrangemanget gjorts tillgängligt eller från att det första steget i 
arrangemanget genomfördes. Rapporteringen ska lämnas på ett fastställt formulär 
utifrån det av alternativen som genomförs först.194  
 
5.7.2 Undantagna skattearrangemang 
I utredningen föreslås det att inhemska arrangemang vars skattemässiga effekt är en 
direkt och förutsedd följd av skattelagstiftningen ska undantas från 
rapporteringsplikten. Syftet med detta undantag är att minimera inlämnande av 
uppgifter i onödan och därmed alltså överrapportering. Utredningen framhåller att det 
dock inte får röra sig om komplicerade arrangemang som utnyttjar skattelagstiftningen 
på ett sådant sätt som lagstiftaren ej kunnat förutse. För att lagstiftningen ska vara så 
flexibel som möjligt föreslår utredningen att regeringen bör kunna ge föreskrifter om 
undantag för rapporteringsplikt där de t.ex. kan ta upp redan kända arrangemang. Det 
föreslås även att olika aktörer, t.ex. näringslivet, ska ha möjlighet att till SKV lämna 
förslag på arrangemang som bör undantas.195  
 
5.8 Sanktionssystemet 
Ur direktivet DAC 6 framkommer att medlemsstaterna ska införa regler om sanktioner 
vid överträdelser av uppgiftsskyldigheten. Dessa sanktioner ska enligt direktivet vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande. Syftet med sanktionerna ska vara att 
säkerställa att SKV får information om rapporteringspliktiga skatteupplägg i ett tidigt 
skede, de ska alltså ha en avskräckande funktion mot att inte lämna uppgifterna i rätt 
tid.196 Sanktionsavgiften föreslås införas i form av en rapporteringsavgift som tas ut om 
rapporteringen inte har gjorts inom rätt tid. Tidsfristen är 30 dagar från att 
rapporteringsplikt uppkommit och om rapporteringen inte har inkommit inom 
ytterligare 60 dagar, dvs 90 dagar totalt, ska en andra avgift plockats ut. Det tas även ut 
en avgift om uppgifterna som har lämnats är felaktiga eller ofullständiga.197 
Rapporteringsavgiften varierar i storlek men uppgår som mest till 250 00 kronor för 
användare och 500 000 kronor för rådgivare.198  
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6. Analys 
 
6.1 Inledning 
Nu när bakomliggande relevant kunskap presenterats och vi givit en bild av 
betänkandets innehåll övergår uppsatsen till en analys av den föreslagna regleringens 
effekter. I detta kapitel återges vad remissinstanserna framfört överlag och vi beskriver 
även vad enskilda intressenter haft för åsikter. Att notera är dock att vi enbart redogör 
för kritik kring våra valda frågeställningar och att vi genomgående sammanväver 
remissinstansernas reflektioner med egna åsikter och slutsatser. 
 
Analysen tar sin utgångspunkt i att redogöra för SKV:s inställning till lagförslaget och 
detta läggs fram separat dels på grund av SKV:s viktiga betydelse såsom intressent, 
men också dels för att SKV är den enda remissinstansen som tillstyrker lagförslaget. 
Detta innebär dock inte att SKV:s yttranden utesluts helt från resterande delar. Därefter 
fortsätter analysen med att diskutera vår första frågeställning avseende eventuella 
konflikter med mänskliga rättigheter och huruvida föreslagen reglering anses vara 
proportionerlig. Vidare utreds hur lagförslagens effekter ställer sig i förhållande till 
betydelsen av den skatterättsliga legalitetsprincipen och vår uppfattning av 
rättssäkerhet. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring hur en eventuell konflikt kan 
hanteras gentemot Sveriges skyldighet att implementera ett EU-direktiv, i det fall 
problematiken är något som härstammar från DAC 6. 
 
6.2 Skatteverkets inställning till lagförslaget 
SKV tillstyrker utredningens förslag.199 Enligt SKV:s bedömning utifrån 
kontrollverksamheten, löpande analys och processer i domstolar är skatteupplägg något 
som förekommer i hög grad och avser betydande summor. Detta gäller för såväl 
gränsöverskridande som för inhemska skatteupplägg, vilket medför att det finns ett 
behov av regler om informationsskyldighet för bådadera.200 Det är viktigt att samtliga 
företag konkurrerar på lika villkor och därför ska Sveriges lagstiftning vara så neutral 
som möjligt. Företag som arbetar med gränsöverskridande skatteupplägg får en sämre 
konkurrenskraft i och med att de blir skyldiga att upplysa SKV om skatteupplägg, vilket 
inte företag utan verksamhet som rör sig över gränserna behöver. En avsaknad av ett 
motsvarande nationellt regelverk till DAC 6 kan framkalla förflyttningar av vissa 
former av skatteupplägg i syfte av att undvika ett gränsöverskridande led och därmed 
undgå en upplysningsplikt till SKV.201  
 
Av DAC 6 följer att nödvändiga system och specialkompetens kommer behöva byggas 
upp hos rådgivare, användare och SKV för att tillgodose sin skyldighet att informera 
angående rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Detta är något som 
kan uppgå till relativt stora belopp och det är inte rimligt att räkna med dessa räknas 
samman till en kostnad som ska sättas i relation till nyttan med det inhemska 
regelverket. Istället ska enbart de tillkommande kostnaderna för att fullfölja 
informationsskyldigheten angående inhemska skatteupplägg, vilka enligt SKV kommer 
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stå för en mindre del av de totala kostnaderna, vägas mot den administrativa bördan och 
nyttan med den föreslagna nationella regleringen.202  
 
SKV anser att den inhemska lagtexten bör anpassas mer till direktivets valda 
formuleringar då en EU-konform tolkning kommer göras på de bestämmelser som är 
tillämpliga på såväl gränsöverskridande som inhemska arrangemang. Arrangemang är 
ett exempel på ett begrepp som kommer definieras och utvecklas genom EU-rätten, 
därför ifrågasätter SKV lämpligheten i att dessa detaljerat definieras i 
författningskommentarer när riktlinjerna riskerar att avvika från direktivet.203  
Uppskattningarna av antalet inrapporterade arrangemang är enligt SKV tvivelaktiga. 
Myndigheten tror inte att totala antalet kommer överstiga 100 000 inrapporteringar och 
dessutom är det sannolikt att rapporteringsantalet minskar efter en introduktionstid.204 
SKV avser att ge ut föreskrifter och publicera ställningstaganden för att motverka 
överrapportering och begränsa inrapporteringsplikten till sådan information som är av 
intresse för lagstiftaren. Myndigheten har även för avsikt att under en inledningsfas på 
2–4 år införa s.k. tröskelvärden vilka anger ett beloppsminimum på den skatteförmån 
skatteupplägget ska medföra, för att vara rapporteringspliktigt.205 På så sätt undantas 
arrangemang där transaktionsvärdet eller skatteförmånen är liten och dessutom minskar 
den administrativa bördan samt risken för överrapportering. Ytterligare positiva 
effekter är att SKV i ett tidigt stadium kan klargöra myndighetens rättsliga uppfattning 
om en viss typ av arrangemang, vilket leder till att skattskyldiga som rapporterar om en 
viss typ av skattearrangemang automatiskt kan förvänta sig åtgärder av myndigheten, 
exempelvis ett beslut. Detta leder i sin tur till att lika fall behandlas lika och skapar 
enligt SKV en preventiv effekt. Informationen kommer enligt SKV generera ökade 
skatteintäkter och en mer rättvis skatteuppbörd.206 SKV har vanligtvis inga större 
svårigheter att upptäcka och identifiera de personer som brustit i sina plikter gentemot 
myndigheten, men påpekar att gällande denna rapporteringsplikt kan det bli svårare att 
fastställa detta förrän i ett senare skede och därför motiveras en hög sanktionsavgift för 
att säkerställa informationen på ett tidigt stadium.207 
 
6.3 Lagförslaget i relation till proportionalitetsprincipen  
En stor kritik som har riktats mot det föreslagna regelverket är att det inte upplevs som 
proportionerligt. En genomgående åsikt är att lagförslaget är mycket omfattande, 
kommer kosta mycket för de skattskyldiga och baseras på lösa grunder. Näringslivets 
Regelnämnd, NNR, poängterar att proportionaliteten måste vara positiv för att det 
liggande förslaget ska kunna genomföras och som det ser ut nu kan inte nyttan väga 
upp kostnaderna eller den administrativa bördan.208 Förslaget anses behöva bearbetas 
mer för att göra det möjligt att utröna huruvida det är proportionerligt att även omfatta 
inhemska arrangemang.209 LRF ifrågasätter att nyttan med lagförslaget överväger 
kostnaderna och den administrativa bördan. Det saknas enligt remissinstansen en 
ordentlig analys över skattebortfallets storlek och vilka aggressiva skatteupplägg som 
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ska rapporteras. Utan en sådan analys är det inte möjligt att se om det föreligger 
proportionalitet.210 Också SKV och lagförslagets skiljaktiga påpekar att det är svårt att 
avgöra om det föreligger proportionalitet när det i konsekvensanalysen saknas en 
uppdelning för den inhemska- respektive gränsöverskridande delen. SKV menar att för 
att kunna göra en korrekt avvägning kan inte samtliga kostnader för det föreslagna 
regelverket beaktas, utan enbart de kostnader som är att hänföra till den inhemska delen 
av lagförslaget.211 Detta anser vi är viktigt att belysa då utgifter för system och 
kompetens kommer förekomma alldeles oavsett en inhemsk informationsplikt införs 
eller ej, och då kan det anses vara mer effektivt att utnyttja detta till flera ändamål än 
enbart vid mer sällsynta tillfällen. Enligt vår uppfattning är denna omständighet inte 
ofta beaktad i remissinstansernas yttranden. 
 
6.3.1 Finns behov av informationsskyldighet på det inhemska planet? 
Av de remissinstanser som har skickat in ett svar om lagförslaget var det endast SKV 
som var av den meningen att det finns ett behov av en rapporteringsplikt avseende 
inhemska arrangemang.212 Resterande menar att SKV redan har tillräckliga verktyg för 
att få kännedom om nästintill samma information.213 Den tänkta skattevinsten kommer 
enligt Företagarna inte vara så stor att den rättfärdigar att företagares redan långtgående 
upplysningsplikt breddas än mer.214 Näringslivets skattedelegation, NSD, anser att det 
inte heller gjorts en analys över på vilket sätt SKV:s kontrollverksamhet blir till det 
bättre genom rapporteringsplikten. NSD tillägger att det enda utredningen konstaterar 
är att kontrollverksamheten inte anses vara tillräcklig.215 Enligt Regelrådet är det tydligt 
att lagförslaget går längre än vad DAC 6 kräver och att det inte går att utesluta att det 
hade funnits andra tillvägagångssätt för att uppnå syftet med rapporteringsplikten. I 
utredningens konsekvensanalys framkommer inte att utredningen gjort någon 
granskning över vad effekten skulle bli om man endast införde vad DAC 6 kräver, och 
alltså inte införde en informationsskyldighet för inhemska arrangemang. Det 
framkommer inte heller en välgrundad redogörelse över hur stort problem det är med 
inhemsk aggressiv skatteplanering, vilket Regelrådet menar är avgörande för att kunna 
bedöma om det finns ett behov av regleringen.216 
 
Enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF-konsulterna, är det mycket 
sällan det förekommer inhemska arrangemang som går att hänföra till aggressiv 
skatteplanering.217 Utredningen har inte kunnat ge något exempel på ett arrangemang 
som är att anse som rapporteringspliktigt, Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, 
menar därför att det inte finns skäl att införa den inhemska delen av lagförslaget.218 
SKV har på sin webbsida (Rättslig vägledning) sedan år 2006 publicerat sex stycken 
skatteupplägg som är otillåtna, där det senaste infördes år 2016. Av dessa upplägg har 
några resulterat i lagändringar, några har fallit under skatteflyktslagen och några har 

                                                
210 Fi2019/00102/S3 – LRF s. 10. 
211 SOU 2018:91 s. 431 och Fi2019/00102/S3 – SKV s. 5–6. 
212 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 2. 
213 Se bilaga. 
214 Fi2019/00102/S3 – Företagarna s. 2. 
215 Fi2019/00102/S3 – NSD s. 3. 
216 Fi2019/00102/S3 – Regelrådet s. 3. 
217 Fi2019/00102/S3 – SRF-konsulterna s. 2. 
218 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 2. 
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godkänts av domstol. Detta menar SRF-konsulterna pekar på att en så omfattande 
rapporteringsplikt som lagförslaget innebär är onödigt och helt oproportionerligt.219  
 
Vår uppfattning är att en stor del av de intressenter (remissinstanser, verksamma 
jurister, företagare etc.) som yttrat sig om lagförslaget, förutom utredningen och SKV, 
anser att det inte finns ett behov att införa denna typ av regler även för inhemska 
arrangemang. Med tanke på utredningens avsaknad av övertygande argument och 
bevisning över att det finns ett verkligt problem med inhemsk aggressiv skatteplanering 
och att en rapporteringsplikt skulle leda till en positiv ökning av skatteintäkterna, så ser 
vi detta som fullt förståeligt. Utan en konsekvensanalys som verkligen visar att det har 
gjorts en avvägning mellan för- och nackdelar kommer endast bristerna i det tänkta 
regelverket att synas. Detta kan ha en stor påverkan på huruvida lagförslaget kommer 
att ses som proportionerligt och om det kommer lösa den problematik som påstås ligga 
till grund för förslaget. För att återkoppla till vad som tidigare sagts om proportionalitet, 
finns det en risk att lagförslaget innebär att det kommer skjutas sparvar med kanoner. I 
anslutning till detta vill vi belysa att de skiljaktiga påpekar att utredningen har haft kort 
tid på sig att arbeta fram föreslagen lagstiftning. Dessutom har utredningen inte fått ett 
sådant ekonomiskt tillslag som vanligen krävs för att ha möjligheten att genomföra en 
välutvecklad konsekvensanalys.220 Detta är sannolikt en anledning till att utredningens 
arbete upplevs som undermåligt och oproportionerligt, vi tror att om tid och pengar 
hade funnits så skulle lagförslaget varit mer välmotiverat än det är nu. 
 
6.3.2 Skattebortfall till följd av aggressiv skatteplanering 
I utredningen uttrycks att det finns svårigheter med att beräkna det faktiska 
skattebortfallet som följer av aggressiv skatteplanering. Utgångspunkten läggs i det 
globala bortfallet av skatteintäkter, som är en följd av gränsöverskridande aggressiv 
skatteplanering och som uppskattas till ungefär fyra till tio procent av bolagsskatterna 
världen över. Utredningen menar att skattebortfallet i Sverige kan uppskattas till de 
lägre fyra procenten av det globala skattebortfallet trots de åtgärder som följt av BEPS-
projektet samt Sveriges redan vida system av uppgiftslämnande. Utredningen anser 
vidare att det saknas underlag att göra en traditionell beräkning av den 
offentligfinansiella effekten, eftersom lagförslaget inte kommer påverka skattebasens 
storlek i sig och inte heller någon skattesats. Men det anses att det utan tvekan finns ett 
skattebortfall till följd av aggressiv skatteplanering och att lagförslaget även utan en 
traditionell beräkning kan förväntas bidra till att säkerställa skattesystemets legitimitet 
och skatteuttaget från företag och enskilda.221 
 
Utredningens skiljaktiga anser att denna uppskattning är direkt felaktig och att BEPS-
åtgärder samt Sveriges skattesystem har underskattats. Det globala skattebortfallet 
hänför sig i stort till USA och andra länder som har relativt hög bolagsskatt, medan 
Sveriges påverkan är av mycket mindre beskaffenhet.222 Uppskattningen om att det är 
ett skattebortfall på fyra procent baseras på internationella siffror framtagna av OECD 
inom BEPS-projektet. OECD konstaterar till och med att dessa siffror är osäkra och att 
de bör användas med stor försiktighet. Trots detta väljer utredningen att införandet av 
en otydlig inhemsk reglering med höga sanktioner ska baseras på dessa siffror. Det är 
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220 SOU 2018:91 s. 435. 
221 A.a., s. 339–340. 
222 A.a., s. 424–425. 
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enligt NSD inte möjligt att lägga denna procentsats som grund för att regleringen ska 
omfatta även inhemska arrangemang och det är inte godtagbart att utredningen 
benämner skattebortfallet som betydande när detta är ett påstående som inte underbyggs 
tillräckligt.223 FAR menar att det nästan är som att utredningen friskriver sig från att 
göra en välgrundad uträkning över vad det svenska skattebortfallet uppgår till och det 
är tveksamt huruvida den nuvarande siffran är relevant eller har något samband med 
Sverige.224 Det framgår inte tydligt om utredningen menar att skattebortfallet är en följd 
av just gränsöverskridande aggressiv skatteplanering och att inhemsk skatteplanering 
inte bidrar till något skattefel, eller om det är så att en del av eller hela procenten hänför 
sig till inhemska arrangemang. NSD anser att detta är något utredningen tydligare borde 
redogöra för.225 
 
Skattebortfallet för endast inhemska arrangemang är något som inte går att uppskatta 
då det enligt utredningen saknas underlag för detta, samtidigt görs den bedömningen 
att inhemska skatteupplägg förekommer i betydande utsträckning. Detta ser 
utredningens skiljaktiga allvarligt på eftersom det saknas en reell analys som styrker 
det påståendet. De skiljaktigas uppfattning är den motsatta, att förekomsten av 
inhemska skatteupplägg är mycket begränsad. Det är mycket svårt att utforma en 
lagstiftning som denna och det är därför mycket olyckligt att utredningen, som har till 
uppdrag att utforma proportionerliga åtgärder mot aggressiv skatteplanering, grundar 
gjorda avvägningar på en överskattning av både skattebortfallet som förekomsten av 
inhemska upplägg.226 FAR ansluter i sitt remissvar till vad utredningens skiljaktiga 
anför och menar att det är helt oacceptabelt att en så omfattande och ingripande 
lagstiftning baseras på antaganden och uppskattningar.227 Det kan mycket väl vara 
riktigt att det finns ett skattefel, men utredningen ger enligt LRF inte något trovärdigt 
underlag för sina påståenden. Utredningen lyckas inte heller klargöra hur stor del av 
skattebortfallet som beror på fel i form av sådant som misstag eller felaktiga 
avdragsyrkanden jämfört med just aggressiva skattearrangemang.228  
 
Vi anser det anmärkningsvärt att den grund som hela lagförslaget ska baseras på, att det 
förekommer ett betydande skattebortfall genom aggressiv skatteplanering, inte 
underbyggs av en tydlig och klargörande analys. Likt remissinstanserna anser vi att 
utredningen friskriver sig från att ge en redogörelse över skattebortfallet. Det verkar 
anses att det är tillräckligt att poängtera att det förekommer ett skattebortfall för att 
legitimera hela lagförslaget. Enligt vår mening är det fullt rimligt att det finns ett 
skattebortfall, men det är av yttersta vikt att undersöka hur stort detta faktiskt är och om 
det är rimligt att införa en inhemsk rapporteringsplikt som är belagd med höga avgifter 
vid utebliven, felaktig eller sen rapportering. Om skattebortfallet är av i sammanhanget 
en relativt oansenlig summa kan vi inte se lagförslaget som proportionerligt, eftersom 
det leder till en grav inskränkning av den enskildes personliga integritet tillsammans 
med en risk att regleringen kan strida mot vissa mänskliga rättigheter, utan att det 
egentligen finns en legitim anledning. 
 

                                                
223 Fi2019/00102/S3 – NSD s. 3. 
224 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 7. 
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226 SOU 2018:91 s. 424–425. 
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6.4 Mänskliga rättigheter 
En kommentar om hur mänskliga rättigheter kommer påverkas av lagförslaget är att 
förslaget är otydligt presenterat och i viss mån har motstridiga syften vilket gör det svårt 
att ta ställning till hur de föreslagna reglerna förhåller sig till artiklarna i EKMR.229 Vi 
delar åsikten om att det är svårt att helt säkert säga om lagförslaget kommer eller inte 
kommer att innebära en inskränkning av någon av rättigheterna i EKMR. Vi anser ändå 
att det finns en märkbar risk att detta sker, särskilt eftersom det råder stora 
gränsdragningsproblem på grund av de vaga och odefinierade begreppen i kombination 
med att den tänkta rapporteringsavgiften är ovanligt hög, som riskerar att påföras 
frikostigt (se avsnitt 6.5.2). 
 
6.4.1 Rapporteringsavgiftens rättsliga karaktär 
För att det ska kunna föreligga en risk att det föreslagna regelverket strider mot 
mänskliga rättigheter krävs det att sanktionen, alltså rapporteringsavgiften, kan 
likställas med en anklagelse om brott. Denna diskussion kommer sedan vara viktig att 
bära med sig när vi går vidare med diskussionerna kring rätten att ej belasta sig själv 
och dubbelprövningsförbudet.  
 
För att utröna om rapporteringsavgiften kan ses som en anklagelse om brott enligt 
EKMR utgår utredningen från de s.k. Engel-kriterierna230, där det första kriteriet ser till 
den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, det andra gäller 
överträdelsens art och det tredje är arten av och strängheten i sanktionen som kan bli 
aktuell för den enskilde.231 Utredningen konstaterar att det första Engel-kriteriet inte är 
uppfyllt eftersom avgifterna enligt nationell rätt är att anse som en administrativ 
sanktion.232 Det första kriteriet kan dock inte ensamt avgöra om avgiften kan ses som 
en anklagelse om brott eller inte. Det andra och tredje kriterierna behöver även beaktas 
men det krävs inte att alla tre ska vara uppfyllda. Om det inte tydligt kan utrönas om 
anklagelse om brott kan anses föreligga genom att endast se till något av kriterierna kan 
det göras en samlad bedömning av situationen.233 Tanken med rapporteringsavgiften är 
att den ska vara avskräckande och i viss mån bestraffande, den ska alltså fungera som 
ett påtryckningsmedel för att rapporteringsplikten ska följas, detta gör att den kan 
betraktas som en anklagelse om brott enligt EKMR. Utredningen tar upp att det kan 
hävdas att avgifterna riskerar träffa endast en särskild grupp personer (dvs rådgivare) 
och alltså inte riktar sig till allmänheten. Enligt EU-praxis ska denna grupp personer ha 
en särskild ställning med särskilda skyldigheter, vilket utredningen inte anser att 
rådgivare har. Det ges inte någon förklaring till detta ställningstagande utan utredningen 
fortsätter endast med att säga att även användare kan bli påförda rapporteringsavgift. 
Det konstateras vidare att rapporteringsavgifterna kommer uppgå till, som utredningen 
uttrycker det, relativt höga belopp och att det kan vara av vikt vid denna bedömning. 
Det förs ingen vidare diskussion över hur utredningen tolkar dessa konstateranden mot 
Engel-kriterierna, men det finns enligt utredningen en risk att rapporteringsavgiften är 

                                                
229 Fi2019/00102/S3 – FR i Stockholm s. 4. 
230 Kriterierna uppfördes för första gången i mål nr 5100/71 – Engel m.fl. mot Nederländerna. 
231 Wessman, T., Ne bis in idem - om dubbelbestraffning på andra områden än skatteområdet, JP 2014 
s. 55–56. 
232 SOU 2018:91 s. 274. 
233 Wessman, T., Ne bis in idem - om dubbelbestraffning på andra områden än skatteområdet, JP 2014 
s. 56. 
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att anse som en anklagelse om brott och att reglerna därför bör utformas så att 
rättigheterna i EKMR inte inskränks.234  
 
Med beaktande av att kriterierna inte är kumulativa anser vi det sannolikt att 
rapporteringsavgiften är av straffrättslig karaktär, särskilt med beaktande av de mycket 
höga beloppen. Vi menar att det är oproportionerligt att ha en så kännbar sanktion till 
en rapporteringsplikt vars syfte är att motverka aggressiv skatteplanering genom att ge 
SKV information om dessa i ett tidigare skede. Informationen som lämnas ska endast 
användas i ett förebyggande syfte och kommer inte ligga till grund för den 
rapporteringspliktigas beskattning. Vi undrar hur detta syfte kan anses vara förenligt 
med en avgift på upp till 500 000 kronor. Utredningen skriver att rapporteringsavgiften 
ska ha en viss bestraffande funktion samtidigt som det menas att det bara rör sig om en 
administrativ avgift och alltså inte en sanktion av straffrättslig karaktär. Vi blir än mer 
fundersamma över utredningens egentliga tanke om sanktionen när utredningen 
uttrycker att det finns mycket som talar för att avgiften betraktas som en anklagelse om 
brott. Enligt vår mening framstår det som att utredningen ser en potentiell risk med 
karaktäriseringen av den tänkta rapporteringsavgiften och benämner den som en 
administrativ avgift för att ge sanktionen ett mildare intryck. 
 
Frågan om hur lagförslaget ställer sig gentemot rättigheterna om självangivelse och 
dubbelprövning berördes inte av alla de remissinstanser som valde att kommentera 
betänkandet. Några av de remissinstanser vi identifierat yttrar sig kring frågan lyfts i 
det följande där även vad utredningen och utredningens skiljaktiga har anfört kommer 
att framföras. 
 
6.4.2 Rätten att ej behöva belasta sig själv  
Rätten att ej behöva belasta sig själv blir i lagförslaget främst relevant kopplat till 
rapporteringsavgiften samt risken för att informationsplikten och deklarationen 
påverkar varandra. Utredningen menar att syftet med lagförslaget inte är att lämna 
uppgifter om brottsliga arrangemang eller om oriktiga uppgifter, vilka kan leda till 
skattetillägg, som redan har lämnats till SKV i deklarationen och att det främst är 
rådgivare som sköter rapporteringen och inte användaren själv. Det anses därmed att 
det inte är särskilt troligt att informationsplikten krockar med rätten att inte behöva 
belasta sig själv. Det medges att det ändå kan förekomma situationer där det faktiskt 
blir en konflikt och att man då ska följa EKMR.235 FAR håller inte med i utredningens 
bedömning och menar att en skattskyldig eller rådgivare som upptäcker ett 
rapporteringspliktigt arrangemang vid upprättandet av inkomstdeklaration riskerar att 
hamna i en position där ett öppet yrkande eller upplysning om arrangemanget kan utlösa 
en utredning om rapporteringsavgift.236 Detta kan tillsammans med att utredningens 
benämning på sanktionen som en administrativ avgift och inte en straffrättslig avgift 
inte påverka huruvida rapporteringsavgiften ändå kan anses som en anklagelse om brott 
och därmed innebära att den skattskyldige utövar självangivelse.237 Vi är, vilket 
framkommit ovan, av den meningen att avgiften är att likställa med en anklagelse om 
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brott och att den har straffrättslig karaktär, därmed anser vi att det i den situationen som 
FAR lägger fram finns en risk för att rätten att ej belasta sig själv kränks.  
 
Utredningens skiljaktiga anför att proportionalitetsprincipen och artikel 6 EKMR 
behöver beaktas vid själva utformningen av rapporteringsavgifterna.238 Detta har lyfts 
även av LRF som anför att rapporteringsavgifterna måste tillämpas med en balans 
mellan mål och medel för att kraven enligt artikel 6 EKMR ska vara uppfyllda och att 
denna rättighet får särskild vikt när det gäller straffliknande sanktioner.239 Den 
proportionalitetsavvägning som LRF talar om anser utredningens skiljaktiga att 
utredningen inte på ett tillfredsställande sätt har beaktat då sanktionerna inte lever upp 
till legalitetsprincipen eller artikel 6 EKMR på grund av att sanktionen tas ut på alldeles 
för oklara och oprecisa grunder (vaga begrepp etc.).240 Utredningen medger som 
tidigare sagt att rapporteringsavgiften kan ses som en anklagelse om brott och att den 
enskilde inte ska tvingas till att lämna uppgifter som kan ligga denne till last i en 
skattetilläggs- eller rapporteringsavgiftsprocess. De vill dock framhålla, precis som 
Pistone och Baker (se avsnitt 3.2.1), att det inte i sig strider mot artikel 6 EKMR att den 
skattskyldige har en uppgiftsskyldighet mot SKV, som har befogenhet att kräva in 
uppgifter. Rätten att ej belasta sig själv kan däremot innebära en begränsning för SKV 
att använda sig av sanktionerande förelägganden, som rapporteringsavgiften.241 
 
Vi kan alltså se att det inte går att ge ett absolut svar på hur lagförslaget kommer att 
påverkas av artikel 6 EKMR. Meningarna går isär mellan utredningen och de skiljaktiga 
tillsammans med några av remissinstanserna. Utredningen anför att artikel 6 kan 
innebära att SKV behöver begränsa sig vid påförandet av sanktionerande 
förelägganden. Vi finner det intressant att utredningen konstaterar detta utan att 
reflektera över om lagförslaget innebär en sådan situation där en sådan begränsning 
ligger för handen, vi uppfattar det som att en begränsning bör göras eftersom 
rapporteringsavgiften är att jämställa med ett straff. Vi ser en påtaglig risk för att rätten 
att inte behöva belasta sig själv kränks i och med att samma information kan lämnas 
både i rapporteringsplikten som i deklarationen och på så vis utlösa en utredning över 
om det ska påföras skattetillägg eller rapporteringsavgift i det ena eller andra 
förfarandet. Det ligger en sanning i det Hultqvist skriver (se avsnitt 3.2.1) om att den 
enskilde borde ha rätten att ej medverka om det är så att skatteutredningen kommer att 
utmynna i en sanktion av något slag. Ponera en situation när en skattskyldig vid 
deklarationstid upptäcker att denne missat att rapportera kring ett rapporteringspliktigt 
arrangemang. I detta skede är det sannolikt att tidsfristen för inrapporteringen, vilken 
är 30 dagar, har löpt ut och i värsta fall har 90 dagar passerat vid upptäckten. Personen 
ställs då inför två val, antingen beskriver denne skatteupplägget i deklarationen med 
risken av att SKV uppmärksammar att inrapportering inte skett vid utsatt tidpunkt och 
åläggs därför endera en eller två rapporteringsavgifter beroende på tidsaspekten. Det 
andra alternativet är att personen utelämnar dessa uppgifter även i deklarationen just 
för att inte riskera rapporteringsavgift, men riskerar då istället skattetillägg på grund av 
oriktig uppgift. Denna påtagliga risk behöver alltså i den vidare beredningen av 
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lagförslaget beaktas och det behöver göras en grundlig analys för att säkerställa att 
rapporteringsplikten inte kränker denna rättighet. 
 
6.4.3 Dubbelprövningsförbudet 
Utredningen är av den åsikten att ett uteblivet, ofullständigt eller felaktigt 
uppgiftslämnande, vilka är förfaranden som kan leda till påförd rapporteringsavgift, 
inte kan innebära att den uppgiftsskyldige har gjort sig skyldig till brottslighet. Detta 
ses inte som möjligt då en icke fullgjord informationsskyldighet inte är detsamma som 
att exempelvis lämna en oriktig uppgift, som är ett brott enligt SkbrL, eftersom 
informationen om rapporteringspliktiga arrangemang inte lämnas till ledning för 
beskattningen. Informationspliktens viktigaste syfte är istället att ge SKV tidig 
information om nya former av skatteplanering och i vilken utsträckning dessa 
används.242 De brott som möjligtvis kan bli aktuella om rapporteringsplikten på något 
av ovanstående vis ej har fullföljts är skatteredovisningsbrott och vårdslös 
skatteredovisning, enligt 7–8 § SkbrL. Det finns i dessa bestämmelser inget krav på att 
det ska föreligga en fara för just skatteundandragande, som är relevant vad gäller 
rapporteringsplikten, utan de tar bl.a. sikte på om någon uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet underlåter att lämna uppgifter till en myndighet som hänför sig till dennes 
eller någon annans skyldighet att betala skatt. Att ej uppfylla rapporteringsplikten är 
enligt utredningen inte detsamma som vad menas med underlåtelse i skattebrottslagens 
mening, gällande att lämna uppgifter som har betydelse för uttagandet av skatten för 
den uppgiftsskyldige. Utredningen anser därmed att uteblivet, ofullständigt eller 
felaktigt uppgiftslämnande sällan till aldrig kommer att innebära att den 
uppgiftsskyldige gjort sig skyldig till brott och att det inte är nödvändigt att införa en 
reglering rörande detta. Om det ändock sker en krock med dubbelprövningsförbudet 
ska artiklarna i EKMR tillämpas, eftersom de gäller som svensk lag.243 Stockholms 
universitet (juridiska fakulteten), SU, ställer sig dock frågande till om inte den från 
rådgivare inrapporterade informationen kan ses som uppgifter till ledning för annans 
beskattning alternativt som kontrolluppgifter. Att ej lämna in föreskriven 
kontrolluppgift klassas som brott enligt skattebrottsbestämmelsen i 2 § SkbrL vilket gör 
att dubbelbestraffning kan bli aktuellt. Oavsett om informationen som följer av 
rapporteringsplikten kan likställas med kontrolluppgifter kan bestämmelserna i 7–8 §§ 
SkbrL bli aktuella enligt utredningen, SU menar att det finns en risk för en konflikt med 
dubbelprövningsförbudet bara på den grunden att dessa regler existerar.244 
 
Vad gäller frågan om dubbelprövning blir även en andra situation av stort intresse 
nämligen då en uppgiftsskyldig först blir påförd en rapporteringsavgift på grund av 
uteblivet, ofullständigt eller felaktigt uppgiftslämnande och senare blir påförd ett 
skattetillägg avseende samma arrangemang på grund av oriktig uppgift. Här menar 
utredningen att eftersom informationen lämnas med olika syften och vid olika 
tidpunkter i rapporteringsplikten och deklarationen ses det inte som samma gärning, 
därmed finns det ingen risk för dubbelprövning.245 SU är av den meningen att om det 
lämnas ofullständig information i både rapporteringsförfarandet som i deklarationen, 
och sanktioner för de båda påförs, kommer dessa att träffa både samma skattesubjekt 

                                                
242 SOU 2018:91 s. 277. 
243 A.a., s. 277–278. 
244 Fi2019/00102/S3 – SU s. 9–10. 
245 SOU 2018:91 s. 278. 
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som samma gärning vilket kan innebära dubbelprövning. SU är inte heller helt säkra på 
att utredningens resonemang, om att eftersom det föreligger olika syften vid 
rapporteringsplikten och deklarationen kan det inte föreligga dubbelprövning, skulle 
hålla vid en prövning i Europadomstolen.246 Advokatsamfundet anknyter till detta 
genom att anmärka att de uppgifter som kommer lämnas med rapporteringsplikten i 
stort sett är samma som lämnas enligt 33 b:19 SFL, för att undvika skattetillägg. Det 
spelar enligt Advokatsamfundet ingen roll att uppgifterna lämnas med olika syften och 
vid olika tidpunkter, eftersom det är själva frånvaron av dessa uppgifter som leder till 
dubbelprövning, dvs att inte lämna uppgifterna kan leda till både rapporteringsavgift 
som skattetillägg. Det finns därmed en risk för att lagförslaget strider mot 
dubbelprövningsförbudet.247 FAR är däremot beredd att till viss del hålla med i 
utredningens bedömning att risken för dubbelprövning tordes vara relativt liten (i båda 
situationerna). Dock anser FAR att det är en fråga av vikt som därför behöver följas 
noggrant i den eventuella praktiska tillämpningen.248 
 
Vi ställer oss frågan om det är rimligt att riskera att bryta dubbelprövningsförbudet när 
det inte med säkerhet har kunnat visas att införandet av regelverket kommer leda till 
ökade skatteintäkter. Utredningens främsta argument för att dubbelprövning inte 
kommer förekomma är att uppgiftsskyldigheten har olika syften i deklarationen och 
rapporteringsplikten. Det är enligt oss inte ett tillräckligt argument och vi har liknande 
tankar som Advokatsamfundet om att det är själva frånvaron av informationen som 
särskilt kan leda till dubbelprövning. Likt vid rätten att ej behöva belasta sig själv ser 
vi även en problematik med rapporteringsavgiften, eftersom den kan klassas som ett 
straff och att påföring av avgiften kan likställas med en anklagelse om brott. Om det då 
utfärdas ett skattetillägg och en rapporteringsavgift på samma information ser vi här en 
potentiell konflikt med dubbelprövningsförbudet i EKMR. 
 
6.5 Rättssäkerhet 
Som ovan nämnts har det riktats kritik mot att betänkandet innehåller flera bristfälliga 
delar. Regelrådet skriver att den konsekvensanalys som gjorts, inte uppfyller kraven i 
6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.249 När 
det ska utredas huruvida lagbestämmelser ska införas är det viktigt att konsekvenserna 
av föreslagna åtgärder noga har analyserats så att det ges en, i den mån det är möjligt, 
tydlig bild av hur Sverige kommer påverkas dvs vad förslaget kommer innebära i 
praktiken. Redan det faktum att lagförslaget inte har beretts i tillräcklig omfattning 
identifierar vi uppsatsförfattare som en signal om att lagförslaget inte bör genomdrivas 
i sin nuvarande form. Det råder en ovisshet angående lagbestämmelsernas fulla effekter 
och det går därför inte att förutsäga om positiva konsekvenser kommer överväga 
negativa följder (se avsnitt 6.3). 
 
Rättssäkerhet är viktigt för vår demokrati och för att Sverige ska vara en rättsstat. 
Utredningen menar att rättssäkerheten värdesätts högt, men vi ser tecken på att den i 
lagförslaget har nedprioriterats.250 Vi skall här beskriva hur olika aspekter av 

                                                
246 Fi2019/00102/S3 – SU s. 10. 
247 Fi2019/00102/S3 – Advokatsamfundet s. 7. 
248 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 19. 
249 Fi2019/00102/S3 – Regelrådet s. 1, 10. 
250 Se exempelvis SOU 2018:91 s. 171–172. 



46	

	

rättssäkerhet inte tagits i tillräcklig beaktning vid utformandet av det föreslagna 
regelverket. 
 
6.5.1 Vag lagstiftning 
Något som framfördes av remissinstanserna överlag var att begrepp och uttryck inte 
förklarats och definierats av utredningen. Dessutom tillades att flera uttryck som 
faktiskt förklarats, trots det inte gav tillräcklig ledning.251 Nästintill samtliga 
remissinstanser uttryckte oro över att centrala begrepp såsom arrangemang 
(skatteupplägg) inte definieras varken i föreslagen lagtext eller i övrigt framkommer av 
betänkandet.252 FAR uppger att arrangemang är ett begrepp som är helt okänt i svenskt 
skattesammanhang och därför är det en mycket allvarlig brist att vad som utgör ett 
arrangemang inte ges tydliga gränser.253 Rent språkligt har ordet en väldigt bred 
betydelse och ger därför inte heller ledning.254 Det behöver även klargöras för när ett 
arrangemang är gränsöverskridande.255 Utredningen hävdar att begreppet arrangemang 
inte närmare definieras i DAC 6, vilket medför att en för ingående bestämning av detta 
begrepp gjord av Sverige skulle kunna innebära en begränsning av dess innehåll.256 
DAC 6 är ett minimidirektiv och detta betyder att det inte är tillåtet att kraven på vad 
som utgör ett arrangemang är mindre omfattande än direktivets. Utredningen förklarar 
att bestämmelserna behöver träffa såväl kända som okända skatteupplägg, och att vad 
som är ett arrangemang till följd av detta behöver ha låg tröskel. Det ska inte krävas att 
skatteupplägget uppnår någon särskild “verkshöjd”.257 Utredningen tillägger att 
“Begreppet torde vara bredare och mer vagt än begreppet transaktioner”258. 
 
FAR framför att det är Sveriges uppgift att fylla ut eventuella tomrum i DAC 6 och att 
en definition inte nödvändigtvis begränsar direktivets omfattning, utan tvärtom krävs 
för att lagstiftningen ska vara förenlig med legalitetsprincipen.259 I detta fall kan vi 
förtydliga att FAR sannolikt syftar på legalitetsprincipens krav på bestämdhet vilket 
fordrar att bestämmelser är klara, tydliga och precisa. Det är av avgörande vikt att 
rådgivare, användare och övriga berörda tydligt kan urskilja var gränserna går för 
arrangemang så att samtliga parter blir på det klara med vad som avgör huruvida en 
rapporteringsplikt ska åläggas, i annat fall saknas förutsebarhet. Vi ansluter oss till FAR 
då syftet med minimidirektiv är just att ge EU-medlemsstaterna en ram vilken staterna 
vid implementeringen ska fylla ut och anpassa till nationella förhållanden. Att DAC 6 
är vagt i sin formulering kan inte rättfärdiga att rådgivare och användare i Sverige inte 
ges den ledning som behövs för att förutse vilka förfaranden som kommer medföra 
rapporteringsplikt.  
 
Remissinstanserna ger en mängd exempel på begrepp som måste preciseras för att 
tillämpare ska veta vad som gäller och det påpekas även att utredningen använder stort 

                                                
251 Se exempelvis Fi2019/00102/S3 – FR i Stockholm s. 7–8 och Fi2019/00102/S3 – KamR i Sundsvall 
s. 1. 
252 Se exempelvis Fi2019/00102/S3 – LRF s. 3 och Fi2019/00102/S3 – NNR s. 3. 
253 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 10. 
254 Fi2019/00102/S3 – TR i Helsingborg s. 1. 
255 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 10. 
256 SOU 2018:91 s. 208, 211. 
257 A.a., s. 210. 
258 A.a., s. 210. 
259 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 11. 
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antal vaga uttryck såsom ”när det är lämpligt”.260 Såsom beskrevs i kapitel tre skapar 
vaga och opreciserade uttryck såsom skäligt eller lämpligt ett tolkningsutrymme vilket 
resulterar i osäkerhet samt ökad risk för olik bedömning. Förvaltningsrätten, FR, i 
Stockholm ställer sig frågande till vem som ska avgöra när det är “lämpligt” i lagens 
mening.261 Osäkerheten gör att det kommer rapporteras in för säkerhetens skull vilket 
leder till överrapportering. Utredningen medger att begreppens vaghet kan generera 
överrapportering, men framhåller samtidigt att SKV aktivt kommer arbeta för att 
begränsa antalet rapporteringspliktiga arrangemang genom ställningstaganden och 
genom att utnyttja undantagsmöjligheten dvs att det inte krävs rapportering om 
skatteupplägg som är en direkt och förutsedd följd av skattelagstiftningen.262 Mot detta 
anförs att SKV:s roll som utfärdare av ställningstaganden inte kan läka lagförslagets 
brister då detta är något lagstiftaren har ansvar för och inte bör övervältras på 
tillämpande myndighet.263 Det uttrycks också genomgående i remissvaren att osäkerhet 
kommer vara en mycket vanlig orsak till sanktionsavgift,264 vilket vi finner 
skrämmande särskilt med avgiftens storlek i åtanke. Uppsatsen fortsätter därför med att 
diskutera utredningens föreslagna sanktion dvs rapporteringsavgiften, och därefter 
övergår till vad normgivningsövervältringen får för effekter. 
 
6.5.2 Sanktionssystemets effekter 
Flera begrepp och uttryck definieras inte tillräckligt i lagförslaget, alternativt inte alls. 
Oklara och vaga rekvisit är i rättssäkerhetshänseende att anse såsom brister, eftersom 
skattskyldiga inte kan utläsa av regelverket huruvida de ålagts en skyldighet att 
rapportera. I sin tur medför detta att enskilda och företag inte kan förutse följderna av 
sina handlingar, och denna orättssäkerhet blir än mer betungande när den förenas med 
långtgående sanktioner. De skiljaktiga i utredningen tillsammans med övervägande del 
av remissinstanserna ställer sig mycket kritiska mot framförallt hur höga avgifterna 
föreslås vara, men även mot utformningen av sanktionssystemet. De skiljaktiga belyser 
att avgifterna är orimligt höga i förhållande till den effekt som sanktionerna avser att 
uppnå.265 I utredningen framkommer att avgiftens storlek bestämts utifrån att 
säkerställa informationspliktens efterlevnad och att det är särskilt viktigt att 
rapporteringen inkommer till SKV i ett tidigt stadium, varför det därmed blir 
nödvändigt att en första avgift tas ut om informationen inte lämnas inom 30 dagar, samt 
en andra avgift uttas efter 60 ytterligare dagar passerat. För att informationen skall 
kunna användas på det sätt den är tänkt är det också viktigt att uppgifterna är korrekta 
och fullständiga. Detta medför ett behov av att avgift också påförs i den händelse att 
informationen är bristfällig.266 Remissinstanserna motiverar sin negativa inställning till 
sanktionssystemet med att en missad inrapportering många gånger inte upptäckas 
förrän vid deklarationstider. Det är i detta skede sannolikt att tidsfristen för både första 
och andra rapporteringsavgiften passerats och den skattskyldige då påförs dubbla 
avgifter direkt, FAR anser således att flertalet underlåtelser att rapportera kommer 

                                                
260 Se exempelvis SOU 2018:91 s. 57, 72 och Fi2019/00102/S3 – KamR Göteborg s. 1 och 
Fi2019/00102/S3 – FAR, s. 10. 
261 Fi2019/00102/S3 – FR i Stockholm s. 20.  
262 SOU 2018:91 s. 176–178, 241–243. 
263 Fi2019/00102/S3 – LRF s. 11. 
264 Se exempelvis Fi2019/00102/S3 – Sparbankernas Riksförbund s. 2 och Fi2019/00102/S3 – SRF-
konsulterna s. 4. 
265 SOU 2018:91 s. 430. 
266 A.a., s. 250, 271–272. 
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utlösa båda avgifterna. Ytterligare en brist är att sanktionssystemet inte ger incitament 
att över huvud taget lämna uppgifter efter att 90 dagar passerat, dvs när båda 
tidsfristerna löpt ut. Vid denna tidpunkt påförs nämligen den skattskyldige två 
förseningsavgifter och riskerar att även belastas med en tredje avgift om informationen 
som lämnas är bristfällig, men utsätter sig inte för denna risk om ingen information alls 
lämnas.267 
 
Sammantaget menar flertalet remissinstanser att lagbestämmelserna är alltför vaga för 
att förenas med historiskt höga avgifter och så pass hårda krav. Remissinstanserna 
ställer sig frågande till om syftet med rapporteringsavgifterna verkligen är att 
säkerställa tidig inrapportering av information då avgiften i praktiken kommer att 
åläggas vid rena formaliafel.268 Skattskyldiga ska följa lagbestämmelser för att inte 
riskera rapporteringsavgift, men dessa regler är vaga och innehåller oklara rekvisit. 
Reglerna är tänkta att i viss mån preciseras både i lagbestämmelsernas förarbeten och 
av SKV, men med rapporteringsavgiftens straffrättsliga karaktär i åtanke måste rekvisit 
tydligt framgå av lagtext.269 Här kan jämföras med exempelvis skattetillägg som också 
är en avgift av straffrättslig karaktär och åläggs vid oriktig uppgift. I lagtext preciseras 
vad som anses utgöra oriktig uppgift och det framgår klart när den skattskyldige anses 
ha uppgivit oriktig uppgift.270 FR i Stockholm påtalar att tidpunkten vid vilken 
rapporteringsplikten inträder inte är lätt att identifiera.271 Minsta feltolkning av reglerna 
leder till skyldighet att betala stora belopp i avgift och detta i kombination med att 
reglerna är vaga, ger FAR uppfattningen av att regelverkets ändamål mer är att införa 
sanktion mot skatteplanering i sig snarare än att säkerställa informationslämnande.272 
FAR uttrycker att detta kan leda till att det förtroende FAR har för SKV kan gå 
förlorat.273 Här kan vi således identifiera kritik som sträcker sig längre än lagförslaget 
som sådant, utan istället riktar sig mot dolda bakomliggande avsikter SKV påstås ha för 
införandet av rapporteringsplikten. Enligt vår uppfattning är medborgarnas förtroende 
en av SKV:s högst prioriterade målsättningar eftersom förtroendet krävs för att 
acceptera skattesystemet. Skattskyldiga är mer benägna att göra rätt för sig och betala 
skatt om de upplever sina skyldigheter som motiverade, legitimerade och icke 
godtyckliga. Därför är det avgörande för SKV:s roll som tillämpande myndighet att inte 
äventyra ett förtroende som tar lång tid att etablera. Kritik som framförs är även att 
bevisbördan för påförande av rapporteringsavgift vilar på SKV, men att detta inte 
klargörs i tillräcklig grad.274 DAC 6 är ett direktiv Sverige måste implementera men 
utformningen av regleringen behöver inte, och bör inte heller enligt övervägande del av 
remissinstanserna, innefatta det föreslagna sanktionssystemet.275 
 
För att avsluta detta avsnitt kan vi se att lagförslaget resulterar i ett ifrågasättande av 
SKV:s trovärdighet avseende informationsinhämtande, och i värsta fall skulle detta 
även kunna smitta benägenheten att betala skatt överlag. När långtgående sanktioner 
                                                
267 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 19–20 och Fi2019/00102/S3 – FR Stockholm s. 5. 
268 Fi2019/00102/S3 – NSD s. 8 och Fi2019/00102/S3 – SRF-konsulterna s. 4. 
269 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 11 och Fi2019/00102/S3 – Advokatsamfundet s. 2. 
270 49:4–5 SFL. Se även Fi2019/00102/S3 – SU s. 9 och SOU 2018:91 s. 429–430. 
271 Fi2019/00102/S3 – FR Stockholm s. 5. Se även Fi2019/00102/S3 – LRF s. 7. 
272 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 19. 
273 A.a., s. 4. 
274 SOU 2018:91 s. 430 och Fi2019/00102/S3 – LRF s. 8 och Fi2019/00102/S3 – KamR i Sundsvall s. 
2. 
275 Se exempelvis Fi2019/00102/S3 – Advokatsamfundet s. 1 och Fi2019/00102/S3 – LRF s. 1. 
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kombineras med påtaglig osäkerhet kan en rädsla uppstå, och denna rädsla medför att 
varken användare vågar få råd eller rådgivare vågar ge råd. Beskattning är inte ett helt 
okomplicerat område och alla besitter inte tillräcklig kunskap för att på ett korrekt sätt 
hantera sin skattemässiga situation. Försämras möjligheten att be om råd blir det svårare 
att betala skatt på ett lagligt sätt och av detta följer ökade skattefel samt ökad 
arbetsbörda för SKV.276 Denna slutsats ställer sig således helt i motsats till SKV:s åsikt 
om att informationsplikten medför en effektivare fördelning av myndighetens resurser, 
eftersom de resurser som frigörs från att identifiera aggressiva skatteupplägg istället 
kommer behövas för att i olika former motverka dessa skattefel. Utredningen hävdar 
att SKV:s ställningstaganden leder till att kontrollresurser kan läggas på annat, men för 
oss framstår det som befogat att påstå det motsatta.277 Dessutom påverkas den 
ekonomiska aktiviteten i samhället negativt om investeringsviljan minskar och om 
affärstransaktioner inte genomförs i ängslan av att inte på ett lätt sätt ha tillgång till 
rådgivning.278 FAR menar att enbart det faktum att sanktionerna är av straffrättslig 
karaktär, gör att alla uppgifter som behövs för att förstå vad som utlöser 
rapporteringsavgiften måste framgå i lagtext. Enligt FAR är det oacceptabelt ur 
rättssäkerhetssynpunkt att hänvisa till SKV:s hemsida för att utröna sådana avgörande 
omständigheter.279 Detta för oss in i diskussionen kring normgivningsfördelningen. 
 
6.5.3 Normgivningsfördelningen 
I betänkandet framkommer att utredningen finner det svårt att ge närmare vägledning 
angående internprissättning280 då bedömningarna ofta beror på omständigheter i det 
enskilda fallet. Utredningen hänvisar därför till vägledning av SKV i form av 
ställningstaganden och yttranden på myndighetens hemsida.281 Detta anses inte 
förenligt med legalitetsprincipen eftersom SKV:s uppgift är att vägleda skattskyldiga 
inom ramen för gällande rätt, inte skapa gällande lagstiftning.282 Här kan vi tydliggöra 
att denna fråga gäller legalitetsprincipens föreskriftskrav om att skatteregler ska framgå 
av lag och lagar stiftas enbart av riksdagen. Men till stor del hänför sig saken också till 
bestämdhetskravet som innebär att bestämmelserna inte endast ska återfinnas i lagtext, 
utan att även vara så pass preciserade att det faktiskt går att hämta ledning från 
bestämmelserna. 
 
Såsom tidigare diskuterats har utredningen inte närmare bestämt vad ett arrangemang 
är utan detta upplevs av samtliga remissinstanser vara svårbedömt. Utredningen 
föreslår att SKV ska meddela föreskrifter om vilka arrangemang som inte ska vara 
rapporteringspliktiga och SKV får möjlighet att bestämma detta i samråd med olika 
aktörer, tex näringslivs- och branschorganisationer.283 För flera remissinstanser 
framstår denna normgivning som olämplig, dels på grund av att vilka arrangemang som 
inte är rapporteringspliktiga inte ska återfinnas på SKV:s hemsida utan i lagtext, och 
dels av den anledning att en lagstiftare bör ansvara för sin egen lagstiftning.284 SKV 

                                                
276 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 4. 
277 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 3 och SOU 2018:91 s. 170. 
278 Fi2019/00102/S3 – NNR s. 3–4. 
279 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 11. 
280 Innebörden av internprissättning är för denna uppsats inte nödvändig att känna till. 
281 SOU 2018:91 s. 241. 
282 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 14. 
283 SOU 2018:91 s. 243. 
284 Fi2019/00102/S3 – FAR s. 16 och Fi2019/00102/S3 – Advokatsamfundet s. 7. 
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avser att under en inledningsfas på 2-4 år reglera hur stor den skatteförmån 
arrangemanget ska generera för att vara rapporteringspliktig och avser även att arbeta 
aktivt för att begränsa rapporteringsplikten till sådana skatteupplägg som är av intresse 
för lagstiftaren.285 Enligt vår uppfattning innebär detta att vad som faktiskt utgör ett 
arrangemang, är något som kommer klargöras i efterhand. Lagstiftaren övervältrar 
precisering till SKV och till praxis. Förvisso syftar föreslagen lagstiftning till att utgöra 
ett verktyg för just SKV och då kan det tyckas att SKV är mest lämplig att göra 
bedömningar kring hur verktyget närmare bör se ut. Problematiken med detta är dock 
att förutsebarheten blir lidande och rättstillämpningen riskerar att bli, eller åtminstone 
framstå som, godtycklig.  
 
SKV ställer sig i annan riktning och beskriver att rättssäkerheten kommer öka genom 
att tidiga ställningstaganden ser till att alla skattskyldiga behandlas lika av samtliga 
skattekontor, och dessutom kan den enskilde kvickt söka fram svar på vilka följder ett 
upplägg medför.286 Mot detta kan vi anföra att SKV:s ställningstagande enbart visar hur 
SKV:s tolkning av lagstiftningen ser ut. Det är inte en uppfattning som är bindande för 
varken den enskilde eller domstolar. En skattskyldig kan i förevarande fall bestrida 
rapporteringsskyldighet på grund av att begreppet arrangemang inte har preciserats i 
lagtext och därför motsätta sig att det i lagens mening är ett arrangemang denne nyttjar. 
I detta skede inleds en domstolsprocess i vilken vi tror två ytterligare dilemman uppstår. 
Det första avser det faktum att lagtexten är så pass vag att domstolen inte har bättre 
ledning att bedöma frågan utifrån än att se till SKV:s uppfattning. Domstolen kan göra 
en egen bedömning av huruvida det är ett arrangemang som är rapporteringspliktigt 
alternativt välja att följa SKV:s tolkning, men varken domstolen eller SKV kan 
precisera begreppets innebörd på ett bindande vis. Denna normgivningsmakt finns hos 
riksdagen och inte ens riksdagen kan bestämma hur en domstol ska besluta i ett enskilt 
fall, utan detta måste göras i lagstiftningen. Det andra dilemmat är att SKV i praktiskt 
hänseende ändå har en normerande verkan på grund av att skattskyldiga ofta anpassar 
sig till skattemyndigheten i hopp om att slippa hamna i långdragna processer och inte 
minst av den anledning att sådana är mycket dyra.287 Ett juridiskt ombud behövs ofta 
och i en artikel288 skriven av Carl Göransson m.fl. på Rättvis Skatteprocess framgår att 
51 % av kostnaden för ombudet får den enskilde själv stå för, även i de mål den enskilde 
vunnit målet i sin helhet.289 Enligt oss innebär detta i praktiken att den skattskyldige 
inte kan ha råd att bestrida SKV:s beslut, eller i vart fall minskar incitamentet att ägna 
sig åt ekonomiska aktiviteter av den orsak att det i förlängningen inte blir gynnsamt. 
Här kan även lyftas att SKV i sitt remissyttrande föreslår att advokater inte bör undantas 
från rapporteringsplikt.290 Kring detta argumenteras i och med att advokater har en 
långtgående sekretess (se avsnitt 5.6.3). Som framkommit i uppsatsens tredje kapitel är 
tillvaratagande av den enskildes rättigheter centralt för att Sverige ska utgöra en 
rättsstat. Advokater och juridiska ombud behövs således för att skydda den enskildes 
rättigheter och på så sätt säkerställa förtroendet för myndighetsutövare och oberoendet 
från staten.  
 

                                                
285 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 14, 2. 
286 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 3. 
287 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 27. 
288 Realtid, rättssäkerhet skattemål, 2018. 
289 Realtid, rättssäkerhet skattemål, 2018. 
290 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 30. 
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Om informationsskyldigheten hade haft den funktionen att SKV givit uppgiftslämnaren 
svar om skatteupplägget ifråga, hade förhandsbeskedsinstitutet förstärkts vilket är något 
som påtalas av Företagarna.291 I utredningen framkommer att uppgiftslämnaren inte 
lämnar informationen i syfte av att få skatteupplägget godkänt och att uteblivet svar 
från SKV därför inte kommer innebära att upplägget är godtaget.292 SKV skriver dock 
i sitt remissyttrande att informationsplikten leder till ökad rättssäkerhet just för att 
likande skatteupplägg kommer behandlas lika, att en enskildes rapportering av ett visst 
typ av skattearrangemang kan förväntas leda till ett beslut av SKV.293 Det förefaller 
föreligga en obalans mellan SKV och skattskyldiga i och med att myndigheten kan välja 
att nyttja informationen294 medan den enskilde har en plikt att rapportera utan 
exempelvis ett beslut i utbyte.  
 
Med ovan angivna exempel har visats att lagförslaget stärker SKV:s normgivningsroll 
både vad gäller att lagbestämmelser är så pass vaga att de måste preciseras genom av 
myndigheten eller av praxis, men även genom att utredningen uttryckligen delegerar 
kompetens genom lagförslaget. Det faktum att det är centrala bedömningsfrågor som 
föreslås ska beslutas av SKV gör att vi anser att detta kan strida mot delegationsförbudet 
som föreskriver att regleringen ska ske genom lag. En farhåga vi ser i att SKV ges denna 
typ av normgivningsmakt är att reglerna inte behöver genomgå den lagstiftningsprocess 
en lagändring genomgår. SKV kan alltså snabbare skifta åsikt gällande ett visst 
arrangemang vilket påverkar förutsebarheten negativt. Detta kan inte rättfärdigas av att 
det anses vara ett problem att lagstiftning och domstolspraxis är något som produceras 
långsamt, utan då bör man enligt vår mening istället justera vid problemets kärna. 
Tanken med maktfördelningsläran är att de olika makthavande organen kontrollerar 
varandra så att risken för maktmissbruk minimeras. SKV har en vägledande funktion 
men är inte en normgivare utan är ett tillämpande organ. Här kan därför ifrågasättas 
huruvida det är välbetänkt att normgivaren och tillämparen i detta fall blir en och 
samma. Något Kammarrätten, KR, i Göteborg ifrågasätter är även huruvida det är 
rimligt att införa en lagstiftning avseende inhemska arrangemang när det redan från 
införandet bedöms vara lämpligt att SKV begränsar denna lagstiftning väsentligt.295  
 
6.5.4 Sammanfattande reflektioner rättssäkerhet  
Vi kan hittills konstatera att vag lagstiftning leder till flera anmärkningsvärda 
konsekvenser, men skapar framför allt ett stort tolkningsutrymme. Det tillkommer inte 
enbart fler rimliga tolkningar, utan även fler möjliga tolkningar, eftersom ju mer vagt 
desto fler utfall. Vag lagstiftning bereder svängrum för egna värderingar, också för 
godtycke. Även om SKV gör sitt allra bästa i att försöka tillämpa föreslagen lagstiftning 
utefter en tolkning SKV är övertygade lagstiftaren hade erkänt giltigheten av, uppstår 
en konflikt med legalitetsprincipens retroaktivitetsförbud då lagstiftningen inte får 
tillkomma i efterhand.296 Skattebetalare måste kunna förutse konsekvenserna av olika 
förfaranden för att kunna anpassa sitt agerande därefter, dvs för att kunna skatteplanera. 
Som tidigare lyfts kan det anses att skatteplanera är moraliskt fel, att skattskyldiga utan 
vidare eftertanke bör agera och sedan beskattas utefter detta agerande. Enligt vår åsikt 
                                                
291 Fi2019/00102/S3 – Företagarna s. 2. 
292 SOU 2018:91 s. 257. 
293 Fi2019/00102/S3 – SKV s. 3. 
294 Fi2019/00102/S3 – SU s. 7. 
295 Fi2019/00102/S3 – KamR Göteborg s. 1. 
296 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL 2015, s. 27, 18. 
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är skatteplanera något som inte bara bör göras, utan även ska göras, precis på samma 
sätt som de flesta människor planerar vardagsekonomin. Det kan finnas företag som 
inte är lönsamma att driva om näringsidkaren inte beaktar lagbestämmelsernas effekter 
och detta kommer i slutändan påverka marknaden, arbetslösheten och följaktligen 
Sveriges tillstånd som sådant. Lagrådet har vid ett flertal tillfällen påpekat att det är helt 
lagligt att skatteplanera, bl.a.  påpekades detta vid införandet av ränteavdragsreglerna: 
 

“Varje företagare måste söka minimera sina kostnader för att företaget ska överleva. Det gäller 
också skattekostnaderna. Det är självklart att när en företagare överväger alternativ för att 
genomföra en affär, han eller hon räknar på skatteutfallet och väljer det alternativ som ger det 
för företagaren totalt sett gynnsammaste resultatet”.297   

 
Den mindre enkla frågan blir när skatteplanering sätts i system att hela tiden undvika 
påförande av skatt och detta förfarande sker genom omfattande komplicerade 
beräkningar i kombination med ytterst grundligt planerande. Funderingen gäller således 
när godtagbar skatteplanering övergår till att inte anses vara godtagbar, utan det som 
brukar kallas för aggressiv sådan. Här har vi åsikten att sådana förfaranden med all rätt 
kan anses vara moraliskt tveksamma, och att SKV måste få rätt verktyg för att hantera 
och motverka dessa. Men viktigt att poängtera är att vi inte anser att aggressiv 
skatteplanering är olagligt av den anledning att den är omoralisk. Vad som är moraliskt 
fel är något subjektivt och antagligen är det skälet till varför varken skatteplanering 
eller aggressiv skatteplanering har en fastslagen definition, eftersom smärtgränsen för 
vad som är godtagbart går olika från person till person. Något vi uppmärksammat är att 
utredningen skriver att huvudsyftet med föreslagen lagstiftning är att motverka andra 
former av skatteundandraganden än skattefusk, och att utredningen avser att använda 
begreppet aggressiv skatteplanering om sådana förfaranden.298 Här kan påminnas om 
att utredningen definierar godtagbar skatteplanering såsom planering “inom ramen för 
gällande lagstiftning och utan att komma i uppenbar konflikt med lagstiftarens syfte”299 
samt beskriver att aggressiv skatteplanering är när man drar nytta av teknikaliteter av 
ett skattesystem eller oförenligheten mellan flera skattesystem.300 Vi ställer oss frågan 
om vad detta innebär i praktiken och vilka förfaranden som kommer hänföra sig var. 
För oss ges en väldigt otydlig bild av vad utredningen faktiskt siktar på att komma åt 
och till följd av att utredningen inte drar några klara gränser för vad som anses vara 
godtagen skatteplanering finns risken att omfattningen av vad som är godtagen 
skatteplanering minskar, medan aggressiv skatteplanering blir ett begrepp som breddas. 
Remissinstanser påpekar också att i den föreslagna lagstiftningen sker en 
sammanblandning av begrepp såsom skatteplanering, aggressiv skatteplanering och 
skatteflykt på ett sätt som är förvirrande.301  
 
Dessa centrala begrepp är således ytterligare exempel på vaga formuleringar, vilket som 
tidigare nämnts, öppnar upp för ett tolkningsutrymme. Vid sådant utrymme är moral 
något som ofta tar en mer eller mindre undermedveten plats. Det är därför möjligt att 
det ovan sagda väcker misstankar kring av vilken orsak lagstiftningen är så pass vag, 
nämligen för att förse SKV med en lagstiftning som ska legitimera myndigheten att ur 
inkommen information urskilja vilken skatteplanering som resulterar i sådana 
                                                
297 Prop. 2008/09:65 s. 115. 
298 SOU 2018:91 s. 83. 
299 A.a., s. 79. 
300 A.a., s. 79–80. 
301 Se exempelvis Fi2019/00102/S3 – Företagarna s. 2. 
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skattearrangemang SKV anser vara moraliskt felaktiga och därför bör motverkas. 
Kraftfullt uttryckt skulle den föreslagna lagstiftningen om den fullföljs kunna fungera 
som en skenlagstiftning för moralbaserade bedömningar.302 Vi medger att detta skulle 
vara en mycket stark reaktion på de framlagda förslagen, men att det olyckligtvis kan 
vara en risk i och med att remissinstanser uttryckt ett minskat förtroende för SKV, 
såsom framfördes ovan. Här kan vi också spekulera kring en koppling till CSR (se 
avsnitt 4.3) som förser marknaden med regler om hur företag bör sköta sin verksamhet 
utifrån ett moraliskt perspektiv. CSR:s rekommendationer är gynnsamma för företag 
att följa för att behålla, samt locka kunder. Trots att vi är eniga med utredningen om att 
SKV ska förses med bra förutsättningar för att upptäcka och motverka moraliskt 
tvivelaktiga typer av förfaranden, är en lagstiftning som stödjer sig på ett odefinierat 
begrepp såsom aggressiv skatteplanering inte rätt väg att gå. Utmärkande för aggressiv 
skatteplanering är ju att dessa förfaranden faktiskt håller sig inom lagens gränser just 
för att lagstiftaren inte förutsett dem, och det går inte att underkänna en transaktion av 
den orsaken att den inte kan anses godtagbar utifrån lagstiftarens synpunkt.303 Det 
skulle inte vara förutsebart och därav finns godtycklighetsförbudet i legalitetsprincipen. 
Föreslagen lagstiftning övervältrar ansvaret för att hitta felaktigheter i gällande 
skattelagstiftning på företagare och enskilda. Ansvaret är dock inte något som ska 
belasta skattebetalare, utan lagstiftaren och det allmänna. Dessutom förenas denna 
börda med orimligt höga sanktioner.304 Utan en klar definition av vad begreppet 
arrangemang innebär ska, i enlighet med straffrättens legalitetsprincip, inte någon 
rapporteringsavgift kunna påföras.305 
 
Flera remissinstanser tillsammans med de skiljaktiga vittnar om att SKV idag redan har 
tillräckliga verktyg för att få samma information vid nästintill samma tidpunkt. Det 
påstås att tidsvinsten rör sig högst om ett par månader.306 Det som alltså inte råder 
oenigheter kring är att SKV kommer erhålla uppgifterna ett par månader tidigare, 
sammanställda utifrån ett fastställt formulär och nedtecknade av skatterådgivare. Ett 
mycket hårt uttalande som framförs är att skatterådgivare i realiteten kommer agera 
såsom angivare åt staten och biträde åt SKV.307 I och med denna starka kritik reflekterar 
vi kring vad som kan utgöra andra, mindre skyldighetsbeläggande, åtgärder för att 
motverka skattearrangemang. Det mest centrala syftet med informationsskyldigheten 
är enlig utredningen att SKV får informationen i ett tidigt stadium eftersom 
myndigheten då, innan arrangemang hunnit sprida sig, kan använda informationen som 
underlag i hemställan om lagändring.308 Vi ser svårigheterna i att lagstiftningen inte 
hinner utformas och bli gällande i takt med att komplexa skattearrangemang utvecklas, 
men i detta fall anser vi det dock mer lämpligt att angripa problematiken vid sin kärna 
och ser därför att en snabbare lagstiftningsprocess skulle kunna utgör en lösning. 
Alternativt bör det utarbetas en mer homogen skattelagstiftning vilken medför att det 
exempelvis kommer kvitta huruvida en försäljning sker i inkomstslaget 
näringsverksamhet eller kapital, att skattesatsen 30 % hur man än vänder och vrider på 

                                                
302 Jfr Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va´?, SvNärL, 2015, s. 17-18. 
303 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 44–45. 
304 SOU 2018:91 s. 435. 
305 Fi2019/00102/S3 – Svenska Bankföreningen s. 10. 
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det, och att det därav finns mindre incitament att skatteplanera. Det viktiga är att beakta 
legalitetsprincipens fyra krav och särskilt bestämdhetskravet för att föreskriftskravet 
ska vara meningsfullt.  
 
Bestämdhetskravet är främst ett krav på lagstiftaren309 eftersom det är svårt att skapa 
en förutsebar rättstillämpning när grunden är otydlig. Skulle en lagstiftning utmärkt av 
obestämdhet ändå träda i kraft kan denna endera utnyttjas eller tillämpas med 
försiktighet. Domstolar och tillämpande myndigheter kan anpassa sitt beteende efter 
utefter bestämdhetskravets ändamål. De kan nämligen förhålla sig restriktiva till vag 
lagstiftning genom att ge bestämmelserna begränsad effekt. Till följd av detta kommer 
lagstiftaren vara mindre frestad att föreslå vaga normer, i vetskap om att dessa då inte 
fyller åsyftat ändamål.310 I förevarande fall finner vi det mest sannolikt att domstolarna 
kan fylla denna funktion genom att endast döma på det som ur den uppgiftsskyldiges 
perspektiv kan sägas följa av rapporteringsplikten. Med detta resonemang åsyftas inte 
att det behöver vara helt uteslutet att bestämmelserna skulle kunna träffa arrangemanget 
ifråga, utan det som menas är att domstolarna bör undvika tolkningar vilka inte framstår 
som uppenbara. Det är en annan sak att stark argumentation kan framläggas för att 
påvisa att denna typ av skatteupplägg bör vara straffbar, men då ligger det på 
lagstiftaren att arbeta fram en kriminalisering som är preciserad i den mån att 
legalitetsprincipens alla krav uppfylls. På detta vis bidrar domstolarna till att 
upprätthålla kompetensfördelningen och påvisar samtidigt för lagstiftaren att vag 
lagstiftning inte är acceptabel.311 Vi ställer oss därför frågande till varför inte en eller 
flera domstolar i sina remissyttranden uttryckte ett dylikt resonemang. 
 
Hur man än väljer att lösa problematiken med att motverka aggressiv skatteplanering 
är lösningen inte att genom vag lagstiftning i det närmaste tråla in skatteupplägg, 
eftersom detta görs på bekostnad av förutsebarheten därav rättssäkerheten. På ett vis är 
detta något som är inbyggt i DAC 6 vilket leder oss till problemet i ett större perspektiv; 
om DAC 6 är utformat på ett sätt som är orättssäkert och potentiellt strider mot 
mänskliga rättigheter, bör Sverige värdera bundenheten till EU högre än att tillvarata 
dessa grundläggande rättigheter? 
 
6.6 Sveriges skyldighet till EU-konform tolkning 
Såsom redogjorts för under föregående rubriker föreligger en stor risk att lagförslagen 
medför en orättssäker lagreglering främst på grund av den genomgående vaghet som 
präglar bestämmelserna. Förslagen har sin utgångspunkt i ett minimidirektiv från EU, 
DAC 6, vilket innebär att Sverige är skyldig att implementera direktivets innehåll utan 
att begränsa dess omfattning. Enligt utredningen utgör detta en betydande anledning till 
varför föreslagen reglering kan komma att upplevas som vag och oklar, då det inte är 
möjligt att precisera nationella lagregler på ett önskvärt sätt när det bakomliggande 
DAC 6 i vissa avseenden är vagt.312 Vi är beredda att hålla med i detta resonemang 
utifrån en aspekt samtidigt som vi ställer oss tvärtemot utifrån en annan. Det är 
onekligen svårt att bortse från att direktivet inte klargör för hur centrala begrepp och 
uttryck ska uppfattas just för att detta öppnar upp för olika tolkningar, och vi tror att 
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detta inte enbart kommer ske mellan olika personer utan också mellan olika stater. 
Syftet med EU-direktiv är att få till stånd en likalydande lagreglering mellan unionens 
medlemmar och ju mer vagt direktivet utformas, desto mindre sannolikt är det att detta 
ändamål uppfylls. Dessutom vittnas det om att DAC 6 utarbetades på för kort tid vilket 
medfört brister.313 Vi gör därför en liknelse till byggande rent generellt, det är svårt att 
konstruera något stabilt på en ostadig grund. 
 
Mot detta resonemang kan vi anföra att Sverige vid implementering av DAC 6 bör 
utnyttja bestämmelsernas otydlighet till att justera dessa utefter det svenska 
skattesystemet och svenska förhållanden. Det är inte EU:s avsikt att med ett direktiv 
tillhandahålla en fullständig reglering, utan detta är något som görs i form av en 
förordning. Direktiv är istället riktlinjer vilka ska fyllas ut och anpassas till varje stats 
egna förhållanden. Problematik uppstår dessvärre när en stat inte får tydligt klargjort 
vilka delar i direktivet som lämnats ofullständiga för staterna att fylla ut, och vilka delar 
som utformats opreciserade på grund av ett behov av att inte begränsa dess träffyta. Om 
Sverige definierar exempelvis begreppet arrangemang, riskerar denna precision att 
hamna i konflikt med EU:s tolkning av vad som utgör ett arrangemang. EU-domstolen 
kan förtydliga begreppet i kommande rättspraxis och i det fall Sveriges tolkning inte är 
enhetlig med domstolens klargöranden får EU-domstolens tolkning företräde, vilket gör 
att denna väg också skapar en oförutsebar tillämpning i Sverige. Varje unionsmedlem 
står därmed inför ett val där staten vid implementering antingen preciserar vaga uttryck 
till den mån att reglerna är begripliga och förutsebara men riskerar då att komma i 
konflikt med skyldigheten att implementera direktivet på ett korrekt vis, alternativt 
väljer staten att säkerställa direktivets breda träffbild genom att låta DAC 6:s vaga delar 
även motsvaras i nationell lagstiftning som medför att rättssäkerheten blir lidande. Vi 
anser att det tolkningsutrymme DAC 6 innehåller inte kan rättfärdiga en oförutsebar 
nationell lagstiftning, utan utredningen borde istället använt detta utrymme till att värna 
om rättssäkerheten. Rättssäkerhet tillsammans med mänskliga rättigheter är nämligen 
något även EU värderar högt varför vår uppfattning är att dessa intressen slutligen 
ändock kommer sättas främst, vilket här kort ska beskrivas.  
 
I uppsatsens avsnitt (4.2.1) angående direktivkonform tolkning förklarades att den 
svenska implementeringen ska tolkas EU-konformt, dvs i ljuset av det bakomliggande 
direktivet. Fastän det är diskutabelt hur långt denna direktivkonforma tolkning bör 
sträcka sig har EU-domstolen slagit fast att sådan kan göras i strid med svenska 
förarbeten, men inte är möjlig att göra i strid med unionsrättens allmänna principer 
exempelvis principerna om rättssäkerhet eller icke retroaktivitet.314 Förutom unionens 
primärrätt och sekundärrätt tillkommer understödjande rättskällor, däribland EU-
domstolens praxis, internationell rätt och allmänna principer, vilka sålunda är källor 
som kompenserar bristerna i primär- och sekundärrätten.315 EU-domstolen har en annan 
syn på regler i och med att domstolen ser på bestämmelser såsom uttryck för mer 
grundläggande principer. Det gör att det inte är bestämmelsens ordalydelse som är 
avgörande, utan dess syfte i ett större sammanhang. EU-domstolens metod skiljer sig 
sålunda från den svenska juridiska metoden och trots att det kan finnas svårigheter i att 
byta arbetssätt behöver det EU-rättsliga synsättet användas för att tillämpning av 
unionsrätten ska bli korrekt. Av detta drar vi slutsatsen att en orättssäker nationell 
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315 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 181, 139, 59. 
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lagstiftning inte kan stödja sig på argument om att regleringen hade sin utgångspunkt i 
ett vagt utformat EU-direktiv, eftersom denna argumentation om direktivkonform 
tolkning troligen inte kommer stå sig i EU-domstolen. Enligt EU-rätten väger enskildas 
rättssäkerhet tyngre än intresset av att tolka positivrättsliga regler strikt utifrån dess 
ordalydelse.316 Rättssäkerhet är följaktligen en grundläggande princip vilken 
direktivkonform tolkning inte kan övertrumfa.  
 
Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter hänger tätt ihop eftersom det är svårt att 
åstadkomma det ena utan det andra, vi vill påstå att rättssäkerhet är en del av mänskliga 
rättigheter. Tidigare i denna uppsats har vi redogjort för förslagens potentiella krock 
med mänskliga rättigheter, i synnerhet rätten att inte behöva utöva självangivelse. För 
att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter har Europarådet, en internationell 
organisation för europeiskt samarbete helt fristående från EU, till främsta uppgift att 
skydda och vidareutveckla dessa. Rättigheterna kommer till uttryck i EKMR och 
förenligheten mellan regler och rättigheterna avgörs ytterst av Europadomstolen.317 Det 
ska alltså skiljas mellan Europadomstolen, vilken upprätthåller skyddet av 
grundläggande mänskliga rättigheter, från EU-domstolen som avgör mål avseende 
unionsrätten. Viktigt att påpeka är dock att även EU-rätten inte får stå i strid med 
mänskliga rättigheter. EKMR är äldre än EU och det framkommer ur flera 
medlemsstaters, bl.a. Sveriges, grundlagar att EKMR gäller såsom lag i landet.318 I 
målen319 Solange I och Solange II vägrade Tyskland ge unionsrätten företräde i det fall 
den stod i strid mot EKMR på grund av att det i tysk grundlag framkom att nationell 
rätt måste säkerställa skyddet i EKMR. Av den anledning att EU inte är en stat kan 
unionen inte ansluta sig till EKMR med formell bundenhet och därför upprättades ett 
motsvarande skydd i en rättighetsstadga vilken är juridisk bindande enligt 
Lissabonfördraget år 2009. Stadgan har samma rättsliga position som fördragen, den 
tillhör således primärrätten.320 Det pågår förhandlingar om hur EU kan anslutas till 
EKMR med rättslig bundenhet så att all lagstiftning inom unionens verksamhet 
tillsammans med EU:s domstolar blir underkastade en yttersta kontroll av de mänskliga 
rättigheterna av Europadomstolen, men tills dess åstadkommer rättighetsstadgan en 
liknande effekt och åberopas allt oftare då unionsrätten aldrig får stå i strid med 
primärrätten. Exempelvis har EU-domstolen ogiltigförklarat EU-direktiv till följd av att 
det inte tog tillräcklig hänsyn till rättighetsskyddet och av detta resonemang kan vi göra 
följande konklusioner. 321 DAC 6 ska alltid tolkas mot rättighetsstadgan och ytterst mot 
EKMR vilken medför att utredningen vid implementering av EU-direktivet lika gärna 
kan vända på turordningen och tolka bestämmelserna direkt mot EKMR. Strider DAC 
6 mot mänskliga rättigheter är DAC 6 ett EU-direktiv inte ens EU-domstolen kommer 
erkänna giltigheten av. Därför bör Sverige inte implementera DAC 6 i den mån 
innehållet kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. 
  

                                                
316 Hettne, J., Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 
34–38. 
317 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 136. 
318 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 136 och 2:19 RF. 
319 Mål nr. BVerfGE 37 och BVerfGE 73. 
320 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 140–142 och Artikel 6 FEU. 
321 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 140–142. 
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7. Slutsats 
 
Sammantaget riktas det stark kritik mot det nya regelverket och vi har inte 
uppmärksammat att det framkommer motsvarande försvar. Vår bedömning är att 
förslag i SOU 2018:91 kommer i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter, i 
synnerhet rätten att inte utöva självinkriminering. I avsaknad av tillräcklig motivering 
för uppskattat skattebortfall eller behovet av föreslagen lagstiftning är regelverket att 
anse som oproportionerligt. Rättigheterna säkerställs ytterst av Europadomstolen 
genom tillämpning av EKMR, men ges även uttryck i EU:s rättighetsstadga som utgör 
en del av primärrätten inom EU. Unionsrätten får aldrig stå i strid med primärrätten och 
följaktligen kan EU-direktiv ogiltigförklaras i det fall direktivet inte tar tillräcklig 
hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Därför bör Sverige vid implementering av DAC 
6 tillgodose skyddet, även om direktivet inte innehåller tillräcklig ledning.  
 
Föreslagen reglering brister i rättssäkerhetshänseende då den präglas av opreciserade 
begrepp, vag ledning, normövervältring i kombination med ett mycket långtgående 
sanktionssystem. I det värsta av fall spekulerar vi kring om detta kan leda till ett eller 
en kombination av följande alternativ; 1) Den vaga och breda termen 
skattearrangemang används för att beteckna sådana transaktioner SKV vill ha 
information om i syfte att göra skatteplanering, som enligt myndighetens bedömning är 
omoralisk, till olaglig 2) Skattskyldiga skräms att inte skatteplanera över huvud taget 
3) De höga rapporteringsavgifterna åläggs vid små felaktigheter vilket genererar ett 
inflöde av betydande summor i sanktionsavgifter. 
 
Vissa problem har enligt utredarna av den föreslagna regleringen sin grund i att det 
bakomliggande direktivet DAC 6 innehåller diffusa delar. Vi har dock fått klart för oss 
att förvisso ska nationell lagstiftning tolkas i ljuset av unionsrätten, men att EU-
konform tolkning inte ska göras i strid med grundläggande principer om rättssäkerhet, 
vilket medför att en sådan argumentation inte kan rättfärdiga en orättssäker lagstiftning. 
DAC 6 må vara vagt vilket skapar ett gediget tolkningsutrymme. Vi föreslår då att man 
använder detta tolkningsutrymme till att värna om rättssäkerheten och till att säkerställa 
skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
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