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Summary 
The purpose of this thesis is to review the proposal to introduce a new 
reporting obligation, Mandatory Disclosure Rules, in the Swedish Tax 
Procedures Act. The proposal consists partly of an implementation of the EU 
directive DAC 6, partly of a domestic regulation without parallel in DAC 6. 
The main purpose of the proposal is to counter aggressive tax planning. In the 
thesis, the traditional legal method is used to investigate the content of the 
Inquiry’s proposal. Further, the proposed domestic regulation is analysed 
from a proportionality perspective. 
 
The proposed reporting obligation refers to reportable cross-border and 
domestic arrangements. The obligation primarily includes advisers but, in 
certain cases, includes users. An arrangement is reportable if it displays at 
least one of ten hallmarks. A new special charge, reporting charge, is 
proposed as a sanction. Existing reporting obligations in the Tax Procedures 
Act mainly cover all information that is necessary to ensure a correct taxation. 
The Inquiry’s proposal requires that further information has to be disclosed, 
such as certain information regarding so-called loopholes in the tax system. 
The new reporting obligation has to be fulfilled within a 30-day period which 
in general is earlier than existing reporting obligations. 
 
Certain aspects of the domestic proposal are vague. A risk is over-disclosure, 
meaning that arrangements that are insignificant from the Swedish Tax 
Agency’s perspective would be reported to a certain extent. Over-disclosure 
could also have a negative impact on the efficiency of the proposal. The 
proposed sanctions appear more than necessary stringent to ensure 
compliance. Although it is also likely that the proposal, in accordance with 
the Inquiry’s assumptions, will have some repressive effect on domestic 
aggressive tax planning such effect is associated with uncertainties and has 
no obvious support in existing research. The proposal is expected to entail 
heavy administrative costs for the persons required to disclose and for the 
Swedish Tax Agency. A shortcoming in the Inquiry is the lack of allocation 
of estimated costs between the directive based cross-border regulation and the 
purely domestic regulation, making it difficult to assess the costs and benefits 
of the purely domestic regulation. Overall, it is doubtful whether the 
estimated benefits of the domestic regulation are in reasonable proportion to 
the estimated costs. It should be considered to impose thresholds, define the 
proposed exceptions and mitigate the proposed sanctions in the continuing 
legislative procedure. Also, not only strict financial aspects should be further 
analysed including considerations regarding, inter alia, the needs to protect 
the communication between a legal adviser and its client and the relationship 
between the reporting obligation and the EU Market Abuse Regulation. 



 2 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av 
uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. 
Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av 
en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. Det huvudsakliga 
syftet med förslaget är att motverka aggressiv skatteplanering. I uppsatsen 
används den rättsdogmatiska metoden för att utreda innebörden av 
utredningens förslag. Vidare analyseras den inhemska delen av förslaget ur 
ett proportionalitetsperspektiv. 
 
Den föreslagna uppgiftsskyldigheten omfattar rapporteringspliktiga 
gränsöverskridande och inhemska arrangemang. Uppgiftsskyldigheten 
omfattar primärt rådgivare. Användare omfattas dock i vissa fall. Ett 
arrangemang är rapporteringspliktigt om det uppvisar minst ett av tio 
kännetecken. En ny särskild avgift, rapporteringsavgift, föreslås som 
sanktion. Befintliga regler om uppgiftsskyldighet i skatteförfarandelagen 
omfattar i huvudsak all information som är nödvändig för att säkerställa en 
korrekt beskattning. Enligt utredningens förslag behöver ytterligare 
information rapporteras in, såsom viss information om så kallade luckor i 
skattesystemet. Den nya uppgiftsskyldigheten ska fullgöras inom en 30-
dagarsperiod vilket i regel är tidigare än befintliga regler. 
 
Det inhemska förslaget är i vissa delar oprecist. En risk är överrapportering 
vilket skulle innebära att arrangemang som inte är av intresse för Skatteverket 
rapporteras in i viss omfattning. Överrapportering skulle förmodligen 
motverka förslagets effektivitet. De föreslagna sanktionerna framstår som 
onödigt hårda för att säkerställa regelefterlevnad. Även om det är sannolikt 
att förslaget, som utredningen antar, kommer att ha viss dämpande effekt på 
inhemsk aggressiv skatteplanering är en sådan effekt osäker och saknar klart 
stöd i existerande studier. Förslaget förväntas medföra betydande 
administrativa kostnader för de uppgiftsskyldiga och för Skatteverket. En 
brist är att utredningen inte fördelar de uppskattade kostnaderna på den 
direktivbaserade gränsöverskridande regleringen och den rent nationella 
regleringen, vilket gör det svårt att väga kostnaderna av en nationell reglering 
mot dess nytta. Sammantaget är det tveksamt om den förmodade nyttan av 
det inhemska förslaget står i rimlig proportion till dess förmodade kostnader. 
I den fortsatta beredningen bör det övervägas att införa tröskelvärden, 
precisera undantagen och mildra de förslagna sanktionerna. Vissa inte strikt 
ekonomiska aspekter bör även analyseras djupare. Det gäller bland annat 
överväganden angående behovet av att skydda kommunikationen mellan en 
juridisk rådgivare och dennes klient och hur uppgiftsskyldigheten förhåller 
sig till EUs marknadsmissbruksförordning. 
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Några förkortningar 
Advokatsamfundet Sveriges advokatsamfund 
 
BEPS  Base Erosion and Profit Shifting 
 
CBCR  Country-By-Country-Reporting 
 
CRS  Common Reporting Standard 
 
DAC Rådets direktiv (EU) 2011/16 av den 15 februari 

2011 
 
DAC 6  Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 

2018 
 
DOTAS  Disclosure of Tax Avoidance Schemes 
 
Europakonventionen Den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
FATCA  Foreign Account Tax Compliance Act 
 
HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
 
IL  Inkomstskattelagen (1999:1229) 
 
MDR  Mandatory Disclosure Rules 
 
MNEs Multinational Enterprises 
 
NSD Näringslivets skattedelegation 
 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling 
 
RAL  Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang1 
 
SFF  Skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 
 
SFL  Skatteförfarandelagen (2011:1244) 
 
Skatteflyktslagen Lagen (1995:575) mot skatteflykt 

                                                
1 RAL är ett förslag i SOU 2018:91 och saknar ännu SFS-nummer. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Världens olika nationella skattesystem har i huvudsak utformats före 
globaliseringens era efter modellen en sluten, nationell ekonomi.2 
Globaliseringen har generellt inneburit ett ökat ekonomiskt välstånd. Efter 
finanskrisen år 2008 blev det dock tydligt att den bristande harmoniseringen 
mellan de nationella skattesystemen i en alltmer globaliserad värld har 
inneburit ökade möjligheter för skattskyldiga, särskilt multinationella 
koncerner, (Multinational Enterprises) (MNEs), att genom s.k. aggressiv 
skatteplanering minska koncernens totala skattebörda. Till de 
uppmärksammade fallen hör bl.a. Starbucks, Amazon, Google och IKEA.3 
En annan förklaring till uppkomsten av aggressiv skatteplanering är sannolikt 
s.k. skattekonkurrens. Skattekonkurrens innebär att stater konkurrerar om att 
attrahera skattskyldiga och kapital till sina skattebaser genom att erbjuda 
förmånliga skattevillkor.4 I dess mest extrema form har den aggressiva 
skatteplaneringen gett upphov till vad som kan beskrivas som statslös inkomst 
(stateless income) vilket innebär att ingen stat gör anspråk på att beskatta den 
aktuella inkomsten.5 
 
Aggressiv skatteplanering anses snedvrida konkurrensen mellan företag, 
urholka de nationella skattebaserna och övervältra staternas behov av intäkter 
på övriga skattebetalare vilket på sikt riskerar att urholka förtroendet för det 
allmänna.6 Arbetet för att motverka aggressiv skatteplanering bedrivs på 
internationell och nationell nivå.7 Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) och G20-länderna bedriver sedan 2013 det 
internationella samarbetet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Inom 
BEPS har femton förslag på åtgärder antagits, det s.k. BEPS-paketet.8 Åtgärd 
12 utgör en rekommendation att införa obligatorisk upplysningsskyldighet, 
s.k. Mandatory Disclosure Rules (MDR). EU har vidare antagit 
ändringsdirektivet DAC 69 vilket innebär att Sverige är skyldigt att införa 
MDR för gränsöverskridande arrangemang. Syftet med MDR är främst att 
motverka aggressiv skatteplanering.10 

                                                
2 Jfr Lodin (2007) s. 489. 
3 Se Panayi (2015) s.14 ff.; Hilling, A. och Ostas (2017) s. 42; dir. 2017:38 s. 3. 
4 Se Panayi (2015) s. 4 f.; jfr Dahlberg (2014) s. 32 f. 
5 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 42; Panayi (2015) s. 4 f. 
6 Se 3.2. 
7 Se 3.2. 
8 Se Panayi (2015) s. 48; Dahlberg (2014) s. 33; prop. 2017/18:245 s. 61. 
9 Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018. 
10 Se 4.2. 
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Den svenska utredningen angående MDR och implementeringen av DAC 6 
presenterade sitt betänkande, SOU 2018:91, vid årsskiftet 2018–2019.11 
Utredningen föreslår att MDR införs som en ny form av uppgiftsskyldighet i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Enligt förslaget införs MDR för 
gränsöverskridande arrangemang, men också för inhemska arrangemang.12 
Förslaget har remissbehandlats. Företrädare från näringslivet avstyrker den 
inhemska delen av förslaget och kritiserar bl.a. att det svenska skattebortfallet 
till följd av aggressiv skatteplanering är otillräckligt belyst, att sanktionerna 
är för långtgående samt att nyttan med MDR generellt inte står i proportion 
till kostnaderna för de uppgiftsskyldiga. Skatteverket tillstyrker förslaget och 
konstaterar att även inhemska skatteupplägg förekommer i stor omfattning 
och avser betydande belopp och att sanktionerna är motiverade med 
anledning av de begränsade möjligheterna för Skatteverket att förutse vilka 
som är uppgiftsskyldiga.13 Betänkandet bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. I denna uppsats anläggs ett proportionalitetsperspektiv för 
att närmare undersöka förslaget att införa MDR i den svenska 
skatteförfarandelagstiftningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
DAC 6 innebär att en ny form av uppgiftsskyldighet, åtminstone i någon form, 
införs i svensk skatterätt. Förslaget ger upphov till en rad deskriptiva frågor. 
De deskriptiva frågorna rör bl.a. vilka arrangemang som omfattas av 
rapporteringsplikt, vilken information som ska rapporteras in och vid vilken 
tidpunkt samt vilka konsekvenser som följer för det fall den uppgiftsskyldige 
underlåter att fullgöra sin skyldighet. Förslaget ger även upphov till frågor 
som är av mer problematiserande karaktär. En oklarhet är i vilken 
utsträckning nyttan av den föreslagna inhemska regleringen står i rimlig 
proportion till bördan för de uppgiftsskyldiga och för Skatteverket.14 Mot 
denna bakgrund är syftet med uppsatsen att redogöra för och problematisera 
förslaget i SOU 2018:91 ur ett proportionalitetsperspektiv. 
 
Uppsatsen behandlar följande frågeställningar: 
 

- Finns det befintliga uppgiftsskyldigheter i SFL som skulle kunna ge 
Skatteverket information om aggressiv skatteplanering? 

- Vad innebär utredningens förslag i SOU 2018:91? 
- Framstår MDR som en proportionerlig åtgärd för att motverka 

aggressiv skatteplanering? 

                                                
11 Jfr dir. 2017:38, dir 2018:34. Se även Jönsson, Fagring och Sundberg (2019). 
12 Se 3.3.1. 
13 Se 4.3.1; 4.3.5. 
14 Se t.ex. Kleist (2018) s. 538 ff.; dir. 2017:38 s. 10. 
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1.3 Avgränsningar 
Området för undersökningen är omfattande och betänkandet SOU 2018:91 
uppgår till över 400 sidor. Med hänsyn till uppsatsens begränsade omfång har 
ett antal avgränsningar varit nödvändiga. Som framgår längre fram är 
uppsatsen trots de valda avgränsningarna relativt lång. Jag har övervägt att 
avgränsa den deskriptiva redogörelsen till den rent inhemska regleringen. 
Förslaget är dock även i denna del i stor utsträckning utformat efter DAC 6. 
Den inhemska och den gränsöverskridande regleringen har en i många delar 
likartad utformning. Min uppfattning är därför att en sådan avgränsning inte 
hade varit ändamålsenlig. 
 
Utredningen föreslår dels en implementering av DAC 6, dels en rent inhemsk 
reglering som inte styrs av DAC 6. Den direktivbaserade regleringen måste 
införas. Syftet med uppsatsen är inte att utreda om utredningens föreslagna 
implementering är korrekt. Proportionalitetsbedömningen avgränsas därför 
till de delar som inte är direktivbaserade, dvs. uppgiftsskyldigheten avseende 
s.k. inhemska arrangemang och de föreslagna sanktionerna.15 Förslaget 
undersöks med utgångspunkt i svenska skatteförfaranderättsliga 
förhållanden.16 I uppsatsen behandlas dock inte särskild avgift i form av s.k. 
återkallelseavgift vid återkallat beslut om tonnagebeskattning. 
Tonnagebeskattning är inte relevant för undersökningen.17 Det har inte heller 
funnits utrymme för komparativa jämförelser.18 Informationsutbytet inom EU 
behandlas endast översiktligt.19 
 
Det kan diskuteras i vilken utsträckning det är lämpligt att ålägga en juridisk 
rådgivare en plikt att informera staten om uppgifter som rör dennes klient.20 
Draget till sin spets kan det, med hänvisning till kritiken från Sveriges 
Advokatsamfund (Advokatsamfundet), beskrivas som att rådgivaren tvingas 
”anta rollen som angivare åt staten”.21 Frågan behandlas översiktligt för att 
fördjupa proportionalitetsperspektivet och även belysa de konsekvenser som 
inte är strikt ekonomiska.22 Det kan, likartat, diskuteras om utredningen i 
tillräcklig utsträckning beaktar de särskilda lagregler och etiska regler som 
gäller för vissa rådgivares verksamhet.23 Av utrymmesskäl behandlas 
emellertid inte dessa senare proportionalitetsaspekter i uppsatsen. 

                                                
15 DAC 6 är ett minimidirektiv. För tydlighetens skull bör framhållas att vissa smärre 
avvikelser föreslås i den gränsöverskridande regleringen, se t.ex. SOU 2018:91 s. 222. 
16 Jfr dir. 2017:38 s. 6. Andra möjligheter för Skatteverket att få information, t.ex. 
förhandsbeskedsinstitutet, behandlas därför inte, jfr SOU 2018:91 s. 139–145. 
17 Se t.ex. 49 a kap. SFL; prop. 2015/16:127. 
18 Se t.ex. SOU 2018:91 s. 103–121; Devereux, Freedman och Vella (2012). 
19 Jfr SOU 2018:91 s. 297–305; se härom t.ex. 3.2.3; 5.4. 
20 Se Kleist (2018) s. 533. 
21 Advokatsamfundet (2019a) s. 1. 
22 Se 5.1; 5.4. 
23 Se t.ex. SOU 2018:91 s. 90 f., s. 272; dir. 2017:38 s. 10 f.; Svensson (2000) s. 120. 
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Ytterligare en oklarhet gäller förhållandet mellan MDR och 
Europakonventionen.24  Det är troligt att Europadomstolen skulle likställa de 
föreslagna sanktionerna med straff och att rättssäkerhetsgarantierna i art. 6 
Europakonventionen är tillämpliga. Det kan därför diskuteras hur 
sanktionerna förhåller sig till rätten att inte belasta sig själv och 
dubbelbestraffningsförbudet.25 En annan aspekt rör det skydd för 
kommunikationen mellan en rådgivare och dennes klient som bl.a. följer av 
Europakonventionen. Den sistnämnda problematiken presenteras, som 
framgår ovan, mycket översiktligt.26 I övrigt behandlas förslagets förhållande 
till Europakonventionen av utrymmesskäl inte heller i uppsatsen. 

1.4 Metod 
Uppsatsens syfte är tudelat. Syftet är delvis att utreda vad som är, och föreslås 
bli, gällande rätt. Denna del är av deskriptiv karaktär. Syftet är också att 
analysera och problematisera vad som framkommer om gällande rätt. Denna 
del är kritiskt inriktad. För att uppnå syftet är rättsdogmatisk metod en lämplig 
utgångspunkt och har därför valts som metod i denna uppsats. 
 
Det korta svaret på vad som kännetecknar rättsdogmatisk metod är att 
rekonstruera gällande rätt.27 I en skatterättslig kontext kan ett rättsdogmatiskt 
synsätt beskrivas som att på förhand försöka utröna vad Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) skulle komma fram till.28 Utgångspunkten är 
de allmänt accepterade rättskällorna, den s.k. rättskälleläran, som i en 
skatterättslig kontext kan beskrivas enligt följande.29 Lagtexten har, med 
hänsyn till det skatterättsliga föreskriftskravet som innebär att tolkning måste 
rymmas inom lagtexten, en mycket stark ställning inom skatterätten och utgör 
en självständig, auktoritativ rättskälla.30 I Sverige råder vidare visserligen 
ingen formell prejudikatbundenhet men däremot troligen, åtminstone för 
skatterättens del, en informell sådan.31 Prejudikat har således en mycket stark 
ställning och brukar också hänföras till en självständig, auktoritativ 
rättskälla.32 Förarbeten, t.ex. utredningsbetänkanden och propositioner, 
tillskrivs också stor, närmast självständig, betydelse.33 Förarbetenas 
betydelse varierar dock beroende på tolkningsfrågans karaktär. Vid oklar 
lagtext tillmäts förarbetena i regel stor betydelse. Vid konflikt med lagtexten 
                                                
24 Formellt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, jfr 2 kap. 19 § regeringsformen. 
25 Se t.ex. RÅ 2000 ref. 66 (I); jfr SOU 2018:91 s. 156; Advokatsamfundet (2019a) s. 7. 
26 Se t.ex. 2.2 angående advokater och HFD 2012 ref. 12; Kleist (2018); 5.4. 
27 Se Hellner (2001) s. 22; Jareborg (2004) s. 4; Kleineman (2018) s. 21. 
28 Se Tjernberg (2018) s. 19; jfr Jareborg (2004) s. 4; se för delvis annan uppfattning Hellner 
(2001) s. 25 f. 
29 Se Kleineman (2018) s. 21 ff. 
30 Se Tjernberg (2018) s. 23; 8 kap. 2 § 2 p. regeringsformen; jfr Kleineman (2018) s. 28–33. 
31 Se Tjernberg (2018) s. 57; Kleineman (2018) s. 28. 
32 Se Tjernberg (2018) s. 55; Kleineman (2018) s. 28, s. 33. 
33 Se Tjernberg (2018) s. 23; Kleineman (2018) s. 28 f., s. 33. 
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har lagtexten, däremot, generellt företräde. Det finns även en hierarki  inom 
förarbeten. Förarbetena innehåller t.ex. ofta en allmän beskrivning av 
gällande rätt. Dessa uttalanden kan jämställas med rättsvetenskaplig 
doktrin.34 Rättsvetenskaplig doktrin tillskrivs i enlighet med rättskälleläran 
ingen självständig auktoritet som rättskälla.35 De skatterättsliga 
tolkningsfrågorna utvecklas inte mer än så med hänsyn till att, som framgår 
längre fram i uppsatsen, beskrivningen av gällande rätt inte aktualiserar några 
direkta ”svåra fall”.36 Det krävs därför inte heller några djupare överväganden 
angående s.k. direktivkonform tolkning i de delar som utredningens förslag 
innefattar en implementering av DAC 6. Det kan dock noteras att den framtida 
implementeringen ska tolkas direktivkonformt vilket innebär att bl.a. HFD är 
skyldig att tolka den svenska lagstiftningen mot bakgrund av direktivets 
ordalydelse och syfte.37  
 
Ovan beskrivs utgångspunkterna för uppsatsens deskriptiva redogörelse för 
gällande rätt. Den andra delen av uppsatsen analyserar vad som har 
framkommit om gällande rätt.38 Syftet med denna del av uppsatsen är att 
problematisera utredningens förslag ur ett proportionalitetsperspektiv.39 
Denna del av uppsatsen går utöver gällande rätt och jag vill redan 
inledningsvis betona vikten av att inte sammanblanda denna del med 
beskrivningen av gällande rätt (”rekonstruktionen”). Det är på motsvarande 
sätt centralt att skilja på argumentation de lege lata, dvs. en beskrivning av 
gällande rätt, och de lege ferenda, dvs. förslag på hur rätten skulle kunna 
utformas.40 Min förhoppning är att detta på ett transparent och konsekvent 
sätt framgår i analysen.   
 
Uppsatsen är skriven ur ett proportionalitetsperspektiv. 
Proportionalitetsperspektivet beskrivs mer ingående längre fram i 
uppsatsen.41 I korthet är syftet att undersöka i vilken utsträckning 
utredningens förslag innebär att det råder rimlig balans mellan mål (att 
motverka aggressiv skatteplanering) och medel (främst genom ökade 
administrativa kostnader för de uppgiftsskyldiga och för Skatteverket).42 Med 
hänsyn till det omfattande ämnesområdet och det begränsade omfånget har 
det inte funnits utrymme för en djupare rättsekonomisk analys, dvs. att 
undersöka i vilken utsträckning förslaget är ekonomiskt effektivt.43 

                                                
34 Se Tjernberg (2018) s. 84 f., s. 97 f. 
35 Se Kleineman (2018) s. 33 f.; Hellner (2001) s. 26; jfr Tjernberg (2018) s. 110. 
36 Jfr Tjernberg (2018) s. 19, s. 56.  
37 Se t.ex. Reichel (2018) s. 124 f.; C-212/04 Adeneler mot ELOG, EU:C:2006:443, punkt 
108-111; SOU 2018:91 s. 186. 
38 Jfr Hellner (2001) s. 24; Kleineman (2018) s. 33 ff.; Jareborg (2004) s. 4. 
39 Se 1.2; 2. 
40 Se Kleineman (2018) s. 24, s. 36 f., s. 40 f. För mina synpunkter de lege ferenda, se 6. 
41 Se 2. 
42 Se 2.3; 4.4; 5.5. 
43 Se t.ex. Bastidas Venegas (2018) s. 177; jfr Landström (2018). Landström analyserar 
skatteplanering ur ett nationalekonomiskt perspektiv. 
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1.5 Material 

1.5.1 Om val av material 
Av mitt val av metod följer, som framgår ovan, vissa begränsningar vid mitt 
val av material. I enlighet med en skatterättslig rättskällelära utgörs således 
materialet av lagtext, prejudikat, förarbeten och doktrin.44 Eftersom 
ämnesområdet utgörs av ett lagförslag finns det generellt begränsat material 
att tillgå på området. Materialet som specifikt berör förslaget består därför, 
utöver betänkandet SOU 2018:91, främst av remissvaren i ärendet.45 
 
Vad gäller doktrin används i huvudsak material som har producerats inom 
ramen för en rättsvetenskaplig, akademisk verksamhet. Enligt rättskälleläran 
anses det visserligen inte att vem som står bakom ett visst uttalande påverkar 
dess rättskällevärde.46 Samtidigt förväntas rättsvetenskapens forskare 
eftersträva ett neutralitetsideal och leva upp till vetenskapliga krav på 
oavhängighet och objektivitet. Motsvarande krav gäller inte för material som 
t.ex. produceras av den praktiskt verksamme juristen.47 Ett undantag görs 
emellertid för remissvaren som får jämställas med någon form av doktrin. 
Remissvaren är i flera fall troligen författade av praktiskt verksamma jurister 
och har i flera fall inte några krav på objektivitet. De fyller dock en viktig 
funktion ur ett proportionalitetsperspektiv genom att de belyser möjliga 
konsekvenser av förslaget från olika perspektiv.48 Remisstiden löpte ut den 
24 april 2019.49 I uppsatsen behandlas följande remissvar: Skatteverket, 
Regelrådet, Advokatsamfundet, FAR, dvs. branschorganisationen för 
revisorer, skatterådgivare m.fl., Svenskt Näringsliv genom remissvar av 
Näringslivets Skattedelegation (NSD) till vilket Svenskt Näringsliv ansluter 
sig och Företagarna.50 I denna uppsats behandlas bördan av MDR för de 
uppgiftsskyldiga och för Skatteverket. Det framstår därför som ett lämpligt 
val att behandla de remissvar som belyser rådgivar-, användar- och det fiskala 
perspektivet.51 Regelrådets synpunkter är vidare av intresse för 
konsekvensanalysen.52 Remissinstansernas synpunkter tas upp löpande i 
uppsatsen. 

                                                
44 Se Kleineman (2018) s. 27 f.; 1.4. 
45 OECD-material används, med hänsyn till det svenska perspektivet, i begränsad omfattning. 
Se angående värdet av OECD-material vid skatterättslig tolkning t.ex. Tjernberg (2018) s. 
114–123; Burmeister (2016); Hultqvist och Wiman (2014). 
46 Se Kleineman (2018) s. 33 f. 
47 Se t.ex. Hilling, M. (2015) s. 56; Tjernberg (2018) s. 15 ff.; Kleineman (2018) s. 26; jfr 
Dahlman (2006) s. 7, s. 34 f. 
48 Remissförfarandet är grundlagsförankrat, se 7 kap. 2 § regeringsformen. Se vidare t.ex. 
Regeringskansliet (2003). 
49 Se Regeringen (2019). 
50 Revisorsinspektionen har avstått från att lämna synpunkter, se Revisorsinspektionen 
(2019). 
51 Se 5. 
52 Angående Regelrådet, se 5.3.1. 
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Utöver dessa generella utgångspunkter är följande material särskilt centralt 
för uppsatsens olika avsnitt. I avsnitt 2 angående proportionalitet används 
förarbeten och i övrigt särskilt professor emerita Christina Moëlls 
Proportionalitetsprincipen i skatterätten. I avsnitt 3.2 angående aggressiv 
skatteplanering används särskilt professor Christiana HJI Panayis Advanced 
Issues in International and European Tax Law samt docent och 
universitetslektor Axel Hillings och professor Daniel Ostas Corporate 
Taxation and Social Responsibility. I avsnitt 3.3 angående SFL används 
primärt lagtext och förarbeten. Som komplement används särskilt justitieråd 
Karin Almgrens och advokat och adjungerade professor Börje Leidhammars 
Skatteprocessen. Leidhammar var Advokatsamfundets expert i den svenska 
utredningen angående MDR.53 Med hänsyn till att Skatteprocessen används 
för ett deskriptivt avsnitt angående SFL är det enligt min uppfattning inte 
olämpligt att använda Leidhammars material. 
 
I avsnitt 4–5 angående SOU 2018:91 används främst utredningens 
betänkande och remissvaren. Jag använder beteckningen utredningen, dvs. 
inte utredaren, i enlighet med hur utredningen har valt att göra. Som framhålls 
i utredningen ska detta inte förstås som att utredningens experter står bakom 
utredningens samtliga beslut och bedömningar.54 I avsnitt 5 hänvisas bl.a. till 
en brittisk studie från University of Oxford. Som framgår ovan anlägger 
uppsatsen i huvudsak ett svenskt perspektiv.55 MDR är dock en ny form av 
uppgiftsskyldighet i det svenska skatteförfarandet. Några studier över 
effekterna för svenskt vidkommande finns ännu inte. Det är därför enligt min 
uppfattning motiverat att behandla den brittiska studien eftersom den 
förefaller vara den enda oberoende studien angående effekter av MDR.56 

1.5.2 Om hänvisning 
I uppsatsen hänvisas till en del elektroniska källor, särskilt remissvaren i 
lagstiftningsärendet. För att inte onödigt tynga notapparaten och göra 
hänvisningarna svåröverskådliga hänvisas konsekvent till både litteratur och 
elektroniska källor i förkortad form. En fullständig hänvisning inklusive 
använda förkortningar finns att tillgå i den avslutande käll- och 
litteraturförteckningen. 
 
I uppsatsen hänvisas avslutningsvis löpande till föreslagen vidareläsning. 
Hänvisningar görs särskilt i de delar där det inte finns utrymme att i uppsatsen 
redogöra för ett visst område, t.ex. avseende innehållet i den materiella 
skattelagstiftningen. 

                                                
53 Se SOU 2018:91 s. 3. 
54 Se SOU 2018:91 s. 3. Vissa av utredningens experter har t.ex. kritiserat förslaget i ett 
särskilt yttrande, se SOU 2018:91 s. 423–436. 
55 Se 1.3. 
56 Angående studien, se 1.7. 
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1.6 Forskningsläge 
MDR är en ny form av uppgiftsskyldighet i det svenska skatteförfarandet och 
uppsatsens ämnesområde är knapphändigt berört i den svenska forskningen. 
 
Docent och universitetslektor David Kleist, verksam vid Göteborgs 
universitet, forskar inom skatterätt och bedriver för närvarande 
forskningsprojektet Mandatory Disclosure Rules for tax Advisers. 
Forskningsprojektet pågår till december 2019.57 Kleist avser bl.a. att 
undersöka hur informationsplikten förhåller sig till rådgivarrollen och till den 
rättsstatliga principen om skyddet för kommunikationen mellan en juridisk 
rådgivare och dennes klient.58 
 
Under 2018 hölls en skatterättslig konferens vid Högskolan i Gävle med 
temat ”Informationsskyldighet för skatterådgivare”. Vid tidpunkten var 
betänkandet SOU 2018:91 under utredning. Rättsliga och ekonomiska 
reflektioner över internationell skatteplanering, redigerad av 
universitetslektor Yvette Lind som är verksam vid Högskolan i Gävle, utgör 
en tvärvetenskaplig antologi av bidrag hänförliga till det som diskuterades på 
konferensen.59 Antologin behandlar dock inte uppsatsens omedelbara 
ämnesområde. Den är därför av begränsad relevans för undersökningen i 
uppsatsen. 
 
Storbritannien införde MDR, Disclosure of Tax Avoidance Schemes 
(DOTAS), redan 2004. Professor Michael P. Devereux, professor Judith 
Freedman och Dr. John Vella vid University of Oxford har under 2012 
utvärderat effekterna m.m. av DOTAS. Resultaten publicerades för 
allmänheten under 2013.60 Jag har inte funnit någon annan, oberoende 
granskning av MDR.61 Forskarnas slutsatser behandlas kortfattat längre fram 
i uppsatsen.62 
 
I uppsatsen anläggs ett proportionalitetsperspektiv. Christina Moëll, 
dåvarande docent i finansrätt vid Lunds universitet och idag professor 
emerita, har undersökt den närmare innebörden av proportionalitetsprincipen 
på skatterättens område i Proportionalitetsprincipen i skatterätten som 
publicerades 2003.63 
 

                                                
57 Se Göteborgs universitet (2018); Kleist (2018) s. 519–540. 
58 Se Kleist (2018) s. 533; 5.4; 5.5. 
59 Se Lind (2018a); Lind (2018b). 
60 Se Devereux, Freedman och Vella (2012). 
61 Se även Kleist (2018) s. 539; SOU 2018:91 s. 108, s. 427. 
62 Se 5.2. 
63 Se även Moëll (2004). 
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1.7 Disposition 
Uppsatsen behandlar förslaget i SOU 2018:91 och i vissa delar är uppsatsen 
disponerad på ett likartat sätt som utredningens betänkande. Detta förklaras 
av att bakgrunden till utredningens förslag, t.ex. BEPS/DAC 6 och befintliga 
regler i SFL, måste behandlas även inom ramen för denna uppsats. Det finns 
dock flera delar av betänkandet som inte behandlas i uppsatsen. För en 
närmare redogörelse härom hänvisas till mina valda avgränsningar.64 I 
uppsatsen belyses även vissa aspekter av MDR som betänkandet inte 
behandlar.65 
 
Den fortsatta framställningen är disponerad enligt följande: 
 
Avsnitt 2–3 utgör uppsatsens bakgrundsavsnitt och behandlar uppsatsens 
första frågeställning. I avsnitt 2 utvecklas den närmare innebörden av 
proportionalitetsperspektivet. I avsnittet framgår att 
proportionalitetsbedömningen i uppsatsen görs enligt tre kriterier: lämplighet, 
nödvändighet och s.k. strikt proportionalitet. I avsnitt 3 presenteras en 
bakgrund till utredningens förslag. En bakgrund till aggressiv skatteplanering 
behandlas först, därefter behandlas befintliga uppgiftsskyldigheter i SFL. 
Båda avsnitten avslutas med en sammanfattande analys. 
 
Avsnitt 4 behandlar förslagen i SOU 2018:91. Avsnittet behandlar således 
uppsatsens andra frågeställning. Utredningens förslag, och därmed även 
avsnittet, är relativt omfattande.66 Avsnittet avslutas med en sammanfattande 
analys. I analysen sammanfattas först utredningens förslag. Därefter 
behandlas de två första underkriterierna i proportionalitetsbedömningen: 
lämplighets- och nödvändighetskriteriet. 
 
Avsnitt 5 behandlar förslagets förmodade nytta och börda. Avsnittet behandlar 
således uppsatsens tredje frågeställning. Mer konkret behandlas följande. En 
redogörelse för den förmodade nyttan av MDR för att motverka aggressiv 
behandlas först. Därefter följer en redogörelse för förslagets förmodade börda 
i form av administrativa kostnader för de uppgiftsskyldiga och för 
Skatteverket. Dessutom presenteras översiktligt två inte strikt ekonomiska 
konsekvenser. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys. I analysen 
görs den avslutande proportionalitetsbedömningen. 
 
Avsnitt 6 utgör uppsatsens avslutande del. I denna del sammanfattas resultatet 
av undersökningen. Avslutningsvis framförs vissa synpunkter på 
utredningens förslag de lege ferenda. 

                                                
64 Se 1.3. 
65 T.ex. angående insiderregleringen, se 5.4. 
66 Se dock 1.3. 
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2 Skatterättslig proportionalitet 

2.1 Inledning 
I föregående avsnitt presenteras ramarna för denna uppsats. Det framgår att 
ett syfte är att problematisera förslaget i SOU 2018:91 ur ett 
proportionalitetsperspektiv. Proportionalitetsprincipens övergripande syfte 
är att säkerställa att det finns en balans mellan mål och medel.67 Principen har 
kanske störst betydelse i rättstillämpningen. Inom skatteförfarandet är 
proportionalitetsprincipen kodifierad i 2 kap. 5 § SFL. Samtliga åtgärder som 
vidtas med stöd av lagen ska föregås av en proportionalitetsbedömning.68 
Proportionalitet bör även eftersträvas vid lagstiftningen. Enligt 
kommittédirektiven till den aktuella utredningen innefattade uppdraget bl.a. 
att göra en noggrann avvägning mellan nyttan av MDR och de administrativa 
kostnader som uppkommer för de uppgiftsskyldiga och Skatteverket.69 Även 
OECD framhåller att nyttan av MDR bör vägas mot ökade administrativa 
kostnader.70 Förslagets förenlighet med proportionalitetsprincipen har 
dessutom ifrågasatts i remissbehandlingen.71 
 
I detta avsnitt utreds proportionalitetsprincipens närmare innebörd. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattande analys. 

2.2 Innebörd 
I den svenska rättsordningen förekommer ett antal rättsprinciper. Inom 
skatterätten hänvisas ofta till neutralitetsprincipen, likformighetsprincipen, 
kontinuitetsprincipen, legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen.72 
Någon entydig definition av en rättsprincip förefaller visserligen inte 
föreligga.73 Ett sätt att förklara innebörden är att göra en distinktion mellan 
rättsnormer i form av regler och rättsnormer i form av principer. En regel 
kännetecknas av att den sätter upp en gräns mellan det påbjudna respektive 
det förbjudna. En regel är annorlunda uttryckt en rättsnorm som man kan välja 
att följa respektive inte följa. En princip kännetecknas, däremot, av att den 
ställer upp ett ideal som gradvis kan förverkligas. Det är visserligen bättre ju 
närmare en handling ligger idealet, men principen saknar motsvarande (klara 
eller vaga) gräns som en regel har. Principen kan istället beskrivas som ett 

                                                
67 Se t.ex. Jermsten (2018) s. 218; Tikka (2004) s. 661. 
68 Se prop. 2010/11:165 s. 698; jfr t.ex. angående HFD 2012 ref. 12, 2.2. 
69 Se dir. 2017:38 s. 10; se härom även särskilda yttrandet i SOU 2018:91, s. 424, s. 428. 
70 Se 2.2. 
71 Se t.ex. NSD (2019) s. 1; FAR (2019) s. 3, s. 6, s. 15, s. 18. 
72 Se Lodin m.fl. (2019a) s. 41–49; Tikka (2004) s. 656. 
73 Se Moëll (2003) s. 18; jfr Tikka (2004) s. 656 f. 
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optimeringspåbud.74 I vissa fall har principerna kodifierats och kommer 
direkt till uttryck i lagstiftningen. I andra fall kommer principerna indirekt till 
uttryck i rättsordningen genom att t.ex. åberopas som skäl i lagstiftningen 
eller rättspraxis. Kodifieringen är inte av avgörande betydelse för 
klassificeringen av rättsnormen som en regel eller som en princip. Syftet med 
en kodifiering kan istället vara att rikta särskild uppmärksamhet mot 
principen.75 
 
Proportionalitetsprincipen ska beaktas vid lagstiftningen och 
rättstillämpningen.76 Principen utgör ett slags ideal och en målsättning.77 
Innebörden av proportionalitetsprincipen beskrivs på många olika sätt. En 
gemensam nämnare är balansen och sambandet mellan mål och medel.78 En 
proportionerlig (juridisk) åtgärd ska stå i rimligt förhållande till de men som 
åtgärden kan förorsaka ett eller flera motstående intressen.79 Åtgärden ska 
även vara nödvändig för att uppnå dess syfte.80 Proportionalitet kan också 
förklaras som balans mellan skatteåtgärdens vikt och de skyldigheter som 
skatteåtgärden ålägger de skattskyldiga.81 En mer ingående beskrivning av 
principen är följande: en ingripande åtgärd ska vara ägnad att tillgodose det 
åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå det åsyftade ändamålet och 
medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada som åtgärden 
förorsakar.82 I ett lagstiftningsärende angående sanktioner kan 
proportionalitetsbedömningen mer konkret t.ex. innebära att bedöma  dels 
vilka fall som ska träffas av sanktionerna, dels hur hårda sanktionerna ska 
vara.83 OECD framhåller, likartat, att de ökade administrativa kostnaderna för 
de skattskyldiga som införandet av MDR innebär bör stå i proportion till 
nyttan av MDR för de nationella skattemyndigheterna.84 Den svenska 
proportionalitetsprincipens innebörd är som framgår av det hittills sagda inte 
entydig.85 Somliga ställer upp den svenska proportionalitetsprincipen i dess 
helhet enligt tre underkriterier med EU-rättslig förebild.86  Andra separerar de 
tre underkriterierna i olika svenska principer (ändamåls-, behovs- och 
proportionalitetsprincipen).87 
 
 
                                                
74 Se Moëll (2003) s. 16 ff.; jfr Tikka (2004) s. 656 f. 
75 Se t.ex. 5 § 3 st. förvaltningslagen (2017:900); 2 kap. 5 § SFL; HFD 2012 ref. 12; prop. 
2010/11:165 s. 301 f.; prop. 2016/17:180 s. 62; Moëll (2003) s. 19. 
76 Se Moëll (2003) s. 221; Lodin (2007) s. 478; Tikka (2004) s. 657. 
77 Jfr Moëll (2003) s. 18 f. 
78 Se Moëll (2003) s. 21; Moëll (2004) s. 675 f.; Tikka (2004) s. 661; Höglund (2008) s. 72. 
79 Se Moëll (2003) s. 21; jfr Tikka (2004) s. 661. 
80 Se Höglund (2008) s. 72. 
81 Se Lodin (2007) s. 478; jfr dir. 2017:38 s. 2, 10. 
82 Se Jermsten (2018) s. 218; prop. 2016/17:180 s. 62. 
83 Se Moëll (2003) s. 221. 
84 Se OECD (2015a) s. 9. 
85 Se Höglund (2008) s. 74; Moëll (2003) s. 170. 
86 Se Moëll (2003) s. 113 ff., s. 178. 
87 Se Moëll (2003) s. 199; Jermsten (2018) s. 218; prop. 2016/17:180 s. 62 ff. 
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De tre underkriterierna kan ställas upp enligt följande: 
1. Lämplighetskriteriet: Är åtgärden lämplig för att uppnå det 

eftersträvade ändamålet (syftet)? 
2. Nödvändighetskriteriet: Är åtgärden nödvändig för att uppnå det 

eftersträvade ändamålet (syftet)?  
3. Strikt proportionalitet: Medför åtgärden fördelar som står i rimlig 

proportion till den skada som åtgärden förorsakar?88 
 
EU-domstolen använder ibland 1–3 ovan för att bedöma om en åtgärd är 
proportionerlig.89 Moëll diskuterar även om det finns utrymme för en egen 
”svensk” proportionalitetsprincip med hänsyn till Sveriges åtaganden enligt 
Europakonventionen och EU-rätten.90 Som framgår av underkriteriernas 
innebörd måste syftet med åtgärden fastställas först.91 Prövningen kan 
därefter sammanfattningsvis beskrivas enligt följande. Lämplighetskriteriet 
innebär att undersöka om åtgärden är ägnad att tillgodose det fastställda 
syftet. Annorlunda uttryckt ska en lämplig åtgärd kunna antas leda till det 
avsedda resultatet. Nödvändighet innebär att undersöka om det finns någon 
alternativ, mindre ingripande åtgärd för att uppnå det fastställda syftet. En 
förutsättning för att nödvändighetskriteriet ska bli aktuellt är följaktligen att 
det finns alternativa åtgärder. Om så är fallet ska det minst betungande 
alternativet följas. Strikt proportionalitet innebär, även om distinktionen 
mellan underkriterierna är något oklar, att trots eventuell lämplighet och 
nödvändighet undersöka om åtgärden medför fördelar som står i rimlig 
proportion till den skada som åtgärden förorsakar.92 I samband med den 
strikta proportionalitetsbedömningen görs ofta även en helhetsbedömning av 
samtliga kriterier.93 I praktiken är det heller inte alltid möjligt att separera 
underkriterierna från varandra.94  
 
I RÅ 2000 ref. 66 (I) prövade HFD skattetilläggens förenlighet med 
proportionalitetsprincipen.95 HFD konstaterade följande. Ett 
sanktionsförfarande riktat mot överträdelser av enskildas deklarations- och 
uppgiftsskyldighet tillgodosåg ett betydande allmänt intresse. Eftersom 
skattetillägget skulle efterges om det var uppenbart oskäligt kunde sanktionen 
efterges om påföljden inte stod i rimlig proportion till den uppgiftsskyldiges 
försummelse m.m. HFD beaktade även att det skattetillägg som påfördes 
aldrig skulle kunna överstiga ett belopp som motsvarade viss bråkdel av den 
                                                
88 Se Moëll (2003) s. 113 f., s. 173 ff.; prop. 2016/17:180 s. 61; Jermsten s. 218; jfr Höglund 
(2008) s. 74. 
89 Se Moëll (2003) s. 122. 
90 Se Moëll (2003) s. 175 ff. 
91 Se Moëll (2003) s. 122, s. 193. Syfte och ändamål används synonymt i uppsatsen, se 
Nationalencyklopedin (2019). 
92 Se Moëll (2003) s. 114 ff.; jfr prop. 2016/17:180 s. 61 ff. 
93 Se Moëll (2003) s. 117 f. 
94 Se Moëll (2003) s. 178. 
95 Se härom Moëll (2003) s. 228 ff.; Höglund (2008) s. 75. HFDs prövning av skattetilläggens 
förenlighet med art. 6 Europakonventionen lämnas utanför, se 1.3. 
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skattelättnad som den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten att lämna 
uppgift skulle ha medfört. Skattetilläggslagstiftningen innefattade därför 
sammanfattningsvis en rimlig proportionalitetsavvägning.96 
 
I HFD 2012 ref. 12 prövade HFD om Skatteverkets beslut om s.k. 
tredjemansrevision var proportionerligt.97 Revision får t.ex. beslutas för att 
kontrollera att en uppgiftsskyldig har fullgjort sina skyldigheter enligt SFL. 
Tredjemansrevision innebär dock att Skatteverket kontrollerar någon annan 
än den som revideras. Enkelt uttryckt är syftet med tredjemansrevision att 
revidera en skattskyldig för att få fram uppgifter om en annan skattskyldig.98 
I detta fall hade Skatteverket beslutat om tredjemansrevision mot 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). Tredjemansrevisionen syftade 
till att hämta in uppgifter på klientmedelskonton.99 Kontoinnehavarna var 
enligt SEB till övervägande del advokater eller advokatbyråer. SEB valde att 
inte följa Skatteverkets beslut om tredjemansrevision. HFD hade bl.a. att ta 
ställning till om beslutet om tredjemansrevision var proportionerligt. HFD 
konstaterade följande. Skatteverket hade i samband med beslutet om 
tredjemansrevision varit skyldigt att väga intresset av de aktuella uppgifterna 
om klientmedelskontona mot det intrång eller men som uppgiftshämtandet i 
övrigt skulle innebära för den reviderade eller andra motstående intressen. 
Det var uppenbart att revisionen medförde olägenhet för SEB i form av 
merarbete m.m. Av större betydelse var dock att det i materialet troligen fanns 
uppgifter om vad advokaternas klientuppdrag avsåg. Möjligheten att undanta 
vissa uppgifter erbjöd i den aktuella situationen inte ett effektivt rättsskydd. 
HFD framhöll bl.a. vikten av att skydda konfidentiell information i relationen 
mellan en advokat och dennes klient trots att uppgifterna hade ett mycket 
starkt sekretesskydd hos Skatteverket. Med hänsyn till den vikt som måste 
tillmätas den enskildes möjlighet att i skydd av advokaters tystnadsplikt söka 
råd och biträde fick Skatteverkets beslut sammantaget anses som 
oproportionerligt.100 
 
 
 
 

                                                
96 Idag utgår skattetillägg som huvudregel med 40 procent av skatten som skulle undanhållits 
det allmänna, se 3.3.4. 
97 Se vidare t.ex. RÅ 1986 ref. 69; jfr Moëll s. 194 f. 
98 Se 41 kap. 2 § SFL; prop. 2010/11:165 s. 413 f.; 3.3.4; Höglund (2013) s. 23. 
99 Klientmedelskonto kan, förenklat, definieras som ett bank- eller girokonto som är öppnat 
i klientens namn, se Advokatsamfundet (2009) s. 1. 
100 Se HFD 2012 ref. 12, HFDs domskäl; jfr 1.3; 5.4; 5.5. 
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2.3 Sammanfattande analys 
Proportionalitetsprincipen utgör en rättsprincip och innebär i denna uppsats 
att proportionalitet är ett mål vid lagstiftningen.101 Enligt kommittédirektiven 
till betänkandet SOU 2018:91 innefattade utredningens uppdrag dessutom 
explicit att göra en avvägning mellan nyttan av MDR och den administrativa 
bördan för de uppgiftsskyldiga och för Skatteverket. Vad gäller sanktionerna 
följer även av DAC 6 bl.a. att de ska vara proportionerliga.102  
 
Proportionalitetsprincipens innebörd är ett omfattande ämnesområde som det 
skulle kunna skrivas hela avhandlingar om. I denna uppsats finns det endast 
utrymme för en översikt. Följande iakttagelser kan göras. 
Proportionalitetsprincipens närmare innebörd är inte entydig. Det finns därför 
ett behov av att förklara hur bedömningen görs i denna uppsats. Jag väljer att 
använda mig av de tre underkriterierna enligt EU-rättslig förebild. Skälen är 
följande. De tre underkriterierna förefaller, om än inte uttryckligen, hänvisas 
till i det nyare material som behandlas i uppsatsen.103 Utan att diskutera frågan 
närmare kan det även, med hänvisning till Moëll, principiellt diskuteras om 
det finns utrymme för en egen ”svensk” proportionalitetsprincip. Enligt min 
uppfattning är det dessutom förhoppningsvis ett tydligare och mer transparent 
val jämfört med att enbart hänvisa till en abstrakt intresseavvägning. 
Underkriterierna behöver förstås alltjämt fyllas med en närmare innebörd.104 
 
I denna uppsats görs proportionalitetsbedömningen, som syftar till att besvara 
uppsatsens tredje frågeställning, mer konkret enligt följande: 

1. Lämplighet: Är MDR en lämplig åtgärd för att motverka aggressiv 
skatteplanering? I denna del undersöks således om utredningens 
förslag framstår som ägnat att uppnå detta syfte. Lämplighetskriteriet 
behandlas i huvudsak i avsnitt 4. 

1. Nödvändighet: Är MDR en nödvändig åtgärd för att motverka 
aggressiv skatteplanering? I denna del undersöks således i vilken 
utsträckning det skulle kunna finnas mindre betungande alternativ till 
utredningens förslag. Även nödvändighetskriteriet behandlas i 
huvudsak i avsnitt 4.  

2. Strikt proportionalitet: Framstår det vid en helhetsbedömning som att 
det råder en rimlig balans mellan förslagets dämpande effekt på 
aggressiv skatteplanering (nytta) och förslagets kostnader för de 
uppgiftsskyldiga och för Skatteverket (börda)? I denna del görs den 
avslutande intresseavvägningen och helhetsbedömningen. Strikt 
proportionalitet behandlas i huvudsak i avsnitt 5. 

                                                
101 Se 2.2. 
102 Se 4.3.5. 
103 Se t.ex. Jermsten (2018) och prop. 2016/17:180. 
104 Jfr Moëll (2003) s. 16. 
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3 Bakgrund till MDR 

3.1 Inledning 
I föregående avsnitt förklaras hur proportionalitetsperspektivet definieras i 
denna uppsats. Det konstateras att principens innebörd förklaras på olika sätt 
och att någon form av avvägning mellan mål och medel ska göras. Mer 
konkret förklaras vidare att bedömningen i denna uppsats görs enligt tre 
underkriterier: lämplighet, nödvändighet och s.k. strikt proportionalitet. 
 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till utredningens förslag. I avsnittets 
första del behandlas aggressiv skatteplanering, BEPS-projektet och DAC, 
Directive on Administrative Co-operation.105 Syftet med avsnittet är att 
förklara innebörden av aggressiv skatteplanering och att sätta utredningens 
förslag i en större kontext. I avsnittets andra del sammanfattas befintliga 
regler om uppgiftsskyldighet och befintliga särskilda avgifter i SFL. 
Skattedeklaration är i huvudsak inte relevant mot bakgrund av 
tillämpningsområdet för MDR och behandlas kortfattat.106 Utredningens 
uppdrag innefattade bl.a. att analysera om MDR skulle kunna utgöra ett 
komplement till befintliga regler om uppgiftsskyldighet i SFL.107 Syftet med 
avsnittet är att utreda rättsläget och att diskutera om befintliga regler skulle 
kunna ge Skatteverket information om aggressiv skatteplanering. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattande analys. 

3.2 Aggressiv skatteplanering 

3.2.1 Allmänt 
Globaliseringens ökade möjligheter för skattskyldiga att undkomma skatt 
genom aggressiv skatteplanering har särskilt under det senaste decenniet 
alltmer uppmärksammats som ett problem.108 Aggressiv skatteplanering 
anses vara problematiskt av flera skäl. För det första anses potentiella 
skatteintäkter gå förlorade.109 Skatteintäkter är dock nödvändiga för att 
finansiera gemensam välfärd och andra offentliga utgifter.110 Offentliga 
kostnader övervältras istället på skattskyldiga som inte ägnar sig åt aggressiv 
skatteplanering. Tilltron till det allmänna riskerar därför att försvagas.111 För 
                                                
105 Rådets direktiv (EU) 2011/16 av den 15 februari 2011. 
106 Se 2.2.3; 3.3.2; 4.3.1; jfr även 1.3. 
107 Se dir. 2017:38 s. 1, s. 6 f. 
108 Se Panayi (2015) s. 4, s. 48; jfr skäl (2) DAC 6. 
109 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 45. 
110 Se t.ex. prop. 2017/18:1 Utg.omr.3 s. 22. 
111 Se Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 52; Hilling, A. och Ostas (2017) s. 45. Att BEPS 
m.m. försämrar ekonomiskt välstånd kan dock ifrågasättas, se Panayi (2015) s. 133; 3.3.2. 
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det andra anses aggressiv skatteplanering problematiskt eftersom det 
snedvrider konkurrensen mellan skattskyldiga.112 Aggressiv skatteplanering 
möjliggörs särskilt genom att utnyttja bristande harmonisering (arbitrage) 
mellan nationella skattesystem och MNEs får därför en konkurrensfördel 
gentemot inhemska företag.113 Det anses även att aggressiv skatteplanering 
generellt missgynnar den stora majoritet som ”vill göra rätt för sig”114, dvs. 
som inte ägnar sig åt aggressiv skatteplanering. Ett alltför ensidigt fokus på 
att motverka aggressiv skatteplanering anses dock också medföra vissa risker, 
bl.a. att ett alltför ensidigt fokus inom EU kan ha en negativ inverkan på den 
inre marknadens effektivitet.115 
 
Skatteflykt, som bl.a. regleras i lagen (1995:575) mot skatteflykt 
(skatteflyktslagen), definieras i allmänhet som transaktioner som vidtas i 
huvudsakligt syfte att uppnå en väsentlig skatteförmån inom ramen för 
lagstiftningens ordalydelse men i strid med dess syfte. 
Skatteflyktstransaktioner bortses från vid beskattningen.116 Skattebrott syftar 
på kriminella handlingar och definieras i nationell strafflagstiftning.117 
Aggressiv skatteplanering, däremot, kan definieras som skattedrivna 
transaktioner som resulterar i skattefördelar som lagstiftaren inte har förutsett, 
men som inte heller nödvändigtvis kan angripas med nationella 
skatteflyktsregler.118 Aggressiv skatteplanering möjliggörs särskilt genom att 
utnyttja teknikaliteter i ett skattesystem, eller oförenligheter mellan två 
skattesystem, för att minska det skattepliktiga beloppet. Aggressiv 
skatteplanering har därför företrädesvis internationella inslag.119 Begreppet 
kan även förstås som ett normativt snarare än ett rättsligt begrepp som syftar 
på transaktioner som borde klassificeras som skatteflykt. Aggressiv 
skatteplanering kan utmana skattesystems funktion i lika stor utsträckning 
som skatteflykt och skattebrott. Vissa definierar därför även aggressiv 
skatteplanering som skatteflykt.120 Generellt saknas en samstämmighet om 
begreppens innebörd.121 Advokatsamfundet framför t.ex. att aggressiv 
skatteplanering kan angripas med skatteflyktslagen.122 

                                                
112 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 45. 
113 Se Panayi (2015) s. 48; Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 52; prop. 2017/18:245 s. 75. 
114 Dir. 2017:38 s. 3. 
115 Se Panayi (2015) s. 317. 
116 Se 2–3 §§ skatteflyktslagen; prop. 1996/97:170 s. 9; Hilling, A. och Ostas (2017) s. 19 f.; 
Thuronyi, Brooks och Kolozs (2016) s. 134; Svensson (2000) s. 113; jfr rådets direktiv (EU) 
2016/1164 av den 12 juli 2016.  
117 Se Thuronyi, Brooks och Kolozs (2016) s. 132; Kleist (2018) s. 536; Svensson (2000) s. 
113. Utredningen använder begreppet skattefusk, se SOU 2018:91 s. 79. 
118 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 45; Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 51; SOU 
2018:91 s. 79 f.; Calderón Carrero och Quintas Seara (2016) s. 211; se för delvis annan 
uppfattning Ogazón Juarez och Hamzaoui (2015) s. 6 f. 
119 Se Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 51; Happé (2008) s. 160; SOU 2018:91 s. 79 f. 
120 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 45; Calderón Carrero och Quintas Seara (2016) s. 210; 
Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 52 f. 
121 Se t.ex. Kleist (2018) s. 535 f.; Företagarna (2019) s. 2. 
122 Se Advokatsamfundet (2019a) s. 2; jfr SOU 2018:91 s. 423. 
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IP IP 

Royalties 

Ett exempel på aggressiv skatteplanering är en s.k. Double Irish with a Dutch 
Sandwich (dubbel irländare) som har använts av bl.a. Google:123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den dubbla irländaren fungerar, förenklat, enligt följande. Ett amerikanskt 
moderbolag (MB) överför immateriella rättigheter (IP-rättigheter) till ett 
irländskt holdingbolag, Holding 1. Holding 1 har dock s.k. dubbel 
skatterättslig hemvist (dual residence) och beskattas i enlighet med 
lagstiftningen i en jurisdiktion som tar ut ingen eller mycket låg bolagsskatt 
(s.k. lågskattejurisdiktion). Holding 1 licensierar IP-rättigheterna till ett 
Besloten Vennootschap (BV), en holländsk associationsform. BVt licensierar 
IP-rättigheterna vidare till annat ett irländskt holdingbolag, Holding 2. 
Holding 2 tar i sin tur betalt av koncernens aktiva, inkomstbringande 
dotterbolag för användandet av IP-rättigheterna. De aktiva dotterbolagen 
redovisar därför inga eller mycket låga vinster i sina respektive jurisdiktioner 
(s.k. högskattejurisdiktioner). Holding 2 får stora intäkter från de 
inkomstbringande dotterbolagen. Intäkterna skulle kunna resultera i en 
beskattningsbar vinst. För att reducera intäkterna betalar Holding 2 
motsvarande i royaltybetalningar till det holländska BVt. Enligt EUs ränte- 
och royaltydirektiv tas inte någon källskatt ut på royaltybetalningar inom 
EU.124 Det holländska BVt reducerar vidare sina royaltyinkomster från 
Holding 2 genom att betala motsvarande i royaltybetalningar till Holding 1. 
Eftersom Holding 1 enligt irländsk lag har dubbel skatterättslig hemvist 
beskattas vinsterna enligt lågskattejurisdiktionens skattelagstiftning, dvs. 
ingen eller mycket låg bolagsskatt.125 
                                                
123 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 42; se dock angående nya regler Sonning (2014). 
124 Rådets direktiv (EG) 2003/49 av den 3 juni 2003. Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 42; 
Ståhl m.fl. (2011) s. 246. Angående definitionen av royalty, se Dahlberg (2014) s. 133 ff. 
125 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 42 f. 
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Ett annat exempel är att använda ränteavdrags- och koncernbidragsregler för 
att eliminera beskattningsunderlaget genom en s.k. debt-push-down-struktur. 
Lånestrukturen innebär, förenklat, att t.ex. ett förvärv av en svensk koncern 
finansieras av ett svenskt holdingbolag (förvärvsbolaget). Förvärvet 
finansieras i princip uteslutande med lån från banker, ägare m.m. Skulderna 
”trycks” därmed ner (debt-push-down) förvärvsbolaget.  Förvärvsbolagets 
ränteavdrag för dessa bank- och ägarlån uppgår vanligen till så pass höga 
belopp att de överstiger vinsterna inom hela den svenska koncernen. Övriga 
koncernbolag lämnar koncernbidrag till förvärvsbolaget. Koncernbidragen är 
avdragsgilla hos givarna och skattepliktiga hos mottagaren, dvs. 
förvärvsbolaget. Förvärvsbolaget kvittar koncernbidragen  mot 
ränteavdragen. Den svenska koncernen redovisar därigenom ingen eller 
mycket låg beskattningsbar vinst.126 
 
Den aggressiva skatteplaneringen har inneburit ett tilltagande 
motverkansarbete på nationell och internationell nivå. Rent nationella 
åtgärder mot aggressiv skatteplanering anses i regel ha begränsad effekt.127  
Det övergripande syftet med de olika internationella samverkansprojekten är 
att bistå de nationella staterna med regleringsförslag, eller gemensamma 
regler, som i högre utsträckning än tidigare skyddar de nationella 
skattebaserna.128 

3.2.2 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
Den internationella organisationen OECD har i ett historiskt perspektiv 
huvudsakligen arbetat med åtgärder för att undvika skadlig 
dubbelbeskattning. Efter finanskrisen blev det dock, som framgår ovan, allt 
tydligare att de nationella skattesystemen inte hade lyckats hålla jämna steg i 
en alltmer globaliserad världsekonomi.129 För att minska möjligheterna till 
internationell avancerad skatteplanering beslutade G20-länderna att inom 
ramen för OECD genomföra det s.k. BEPS-projektet.130  BEPS beskrivs av 
OECD enligt följande: 
 
”[T]ax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to 
make profits ‘disappear’ for tax purposes or to shift profits to locations where 
there is little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no 
overall corporate tax being paid.”131 
                                                
126 Se prop. 2017/18:245 s. 83; Skatteverket (2017) s. 14 f. Notera att ränteavdragsreglerna 
fick en ny utformning under 2019, se t.ex. Lodin m.fl. (2019b) s. 370. 
127 Se Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 51 ff.; Panayi (2015) s. 49; Calderón Carrero och 
Quintas Seara (2016) s. 211; Kommissionens meddelande ”Meddelande om ytterligare 
åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteundandragande och 
skatteflykt”, COM(2016) 451 final, s. 2; prop. 2017/18:245 s. 61. 
128 Se Hilling, A. och Hilling, M. (2016) s. 53; Hilling, A. och Ostas (2017) s. 46. 
129 Se 1.1; 3.2.1. 
130 Se Panayi (2015) s. 4 f., s. 47; Ogazón Juárez och Hamzaoui (2015) s. 9. 
131 OECD (2019a); jfr Panayi (2015) s. 48. 
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Som framgår av citatet är dessa skatteplaneringsstrategier i allmänhet inte 
illegala.132 Syftet med BEPS är inte heller primärt att bekämpa illegalt 
skatteundandragande.133 Genom BEPS har OECD skiftat fokus från sitt 
tidigare huvudsakliga arbete för att motverka dubbelbeskattning till att istället 
arbeta för att motverka dubbel icke-beskattning.134 OECD uppskattade år 
2015 att gränsöverskridande aggressiv skatteplanering medför ett globalt 
årligt skattebortfall uppgående till 4–10 procent av bolagsskatterna.135 Den 
svenska utredningen konstaterar att uppskattningen är osäker, att vissa 
åtgärder mot bl.a. aggressiv skatteplanering har vidtagits sedan 2015 och att 
det svenska skatteförfarandet kännetecknas av en långtgående 
uppgiftsskyldighet. Det svenska skattebortfallet till följd av 
gränsöverskridande aggressiv skatteplanering kan enligt utredningen dock 
uppskattas till en nivå i det lägre spannet i OECDs uppskattning, dvs. 4 
procent av skatten på företagsvinster.136 
 
BEPS syftar till att samordna de deltagande länderna ur tre perspektiv: 
samstämmighet, substans och transparens.137 BEPS-projektet har resulterat i 
slutrapporter inom 15 åtgärdsområden, det s.k. BEPS-paketet.138 
Rekommendationen att införa MDR presenterades som åtgärd 12 i en 
slutrapport från 2015. Av slutrapporten framgår att det huvudsakliga syftet 
med MDR är ökad transparens. Skattemyndigheterna ska få mer och tidigare 
information om potentiella aggressiva och olagliga (abusive) 
skatteplaneringsarrangemang, kunna identifiera vilka som ger råd angående 
dessa arrangemang och vilka som använder dem. Informationen ska 
möjliggöra för skattemyndigheterna att t.ex. vidta kontrollåtgärder eller 
initiera lagändringar. Ett annat syfte med MDR är att avskräcka. Antagandet 
bygger på att de skattskyldiga tänker efter en gång extra om de vet att de 
måste informera skattemyndigheterna om arrangemanget. I slutrapporten 
framhålls vidare att reglerna bör vara tydliga och lättförståeliga. De ökade 
kostnader som MDR innebär för de skattskyldiga och deras rådgivare bör stå 
i proportion till nyttan av regelverket för de nationella skattemyndigheterna. 
OECD framhåller även att reglerna på ett effektivt sätt bör uppnå de 
eftersträvade målen och att informationen som kommer de nationella 
skattemyndigheterna tillhanda bör användas på ett effektivt sätt.139 
 
 

                                                
132 Se OECD (2019b). 
133 Se OECD (2019c). 
134 Se Panayi (2015) s. 310; Tjernberg (2018) s. 114, fotnot 242. 
135 Se OECD (2015c) s. 15; jfr SOU 2018:91 s. 87; s. 339 f.; prop. 2017/18:245 s. 61. 
136 Se SOU 2018:91 s. 339 f. 
137 Se Landström (2018) s. 53. 
138 Se Panayi (2015) s. 50 f.; prop. 2017/18:245 s. 61. 
139 Se OECD (2015a) s. 9 f.; Panayi (2015) s. 134 f. 
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3.2.3 Directive on Administrative Co-operation 
(DAC) 

DAC antogs år 2011. Enligt art. 1 DAC är syftet att fastställa regler och 
förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska samarbeta med varandra för att 
utbyta upplysningar som kan vara av betydelse för administration och 
verkställighet av nationell skattelagstiftning.140 Tillämpningsområdet 
omfattar enligt art. 2 DAC alla skatter som tas ut av medlemsstaterna med 
undantag för mervärdesskatt, tull, punktskatter som omfattas av annan 
unionslagstiftning om administrativt samarbete och obligatoriska sociala 
avgifter. DAC har implementerats i lagen (2012:843) om administrativt 
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lagens 
tillämpningsområde motsvarar tillämpningsområdet för DAC och omfattar 
bl.a. skatter enligt inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), kupongskattelagen 
(1970:624) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.141 

Tillämpningsområdet motsvarar huvudsakligen området för direkt skatt.142 
DAC innebär att de skattskyldiga åläggs en skyldighet att rapportera in 
uppgifter om sina ekonomiska förehavanden som den nationella 
skattemyndigheten delar med övriga skattemyndigheter inom EU.143 DAC 
innehåller tre former för informationsutbyte: utbyte av upplysningar på 
begäran, automatiskt utbyte och utbyte utan föregående begäran.144 I skälen 
till DAC 6 framgår att DAC har ändrats flera gånger för att lämna nya initiativ 
inom området skattetransparens och för att förbättra skattemyndigheternas 
metoder för att reagera på aggressiv skatteplanering men att det fortfarande 
finns ett behov av att stärka det befintliga skatteramverket.145  
 
Ändringsdirektiven DAC 2–6 har sammanfattningsvis inneburit följande: 

- DAC 2: Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 
Regleringen bygger på OECDs rapporteringsnorm Common 
Reporting Standard (CRS) som i hög utsträckning utformats med de 
bilaterala avtalen med USA angående Foreign Account Tax 
Compliance Exchange Act (FATCA) som förebild.146 

- DAC 3: Automatiskt utbyte av upplysningar avseende 
förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och 
förhandsbesked för prissättning.147 

                                                
140 Se Dahlberg (2014) s. 450. 
141 Se prop. 2012/13:4 s. 27 f., 78; SOU 2018:91 s. 181 ff. Kupongskatt är statlig källskatt på 
utdelning till begränsat skattskyldiga i Sverige, se Dahlberg (2014) s. 76–81; SOU 2018:91 
s. 181 f. 
142 Se SOU 2018:91 s. 334. 
143 Jfr skäl (6) DAC 6.  
144 Se Dahlberg (2014) s. 451. 
145 Se skäl (1) DAC 6. Angående transparens, se även Hilling, A. och Ostas (2017) s. 47 f. 
146 Rådets direktiv (EU) 2014/107 av den 9 december 2014. Se SOU 2018:91 s. 85; 3.3.1. 
147 Rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015. Se prop. 2016/17:19; SOU 
2018:91 s. 85. 
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- DAC 4: Country-by-Country-Reporting (CBCR).148 
- DAC 5: Åtgärder mot finansiering av penningtvätt och terrorism.149 
- DAC 6: MDR för gränsöverskridande arrangemang.150 

3.3 SFL 

3.3.1 Kontrolluppgifter 
Skatteverket får information bl.a. genom de kontrolluppgifter som lämnas av 
andra än den skattskyldige. Kontrolluppgifter utgör därför ett 
samlingsbegrepp för uppgifter om beskattning som lämnas av någon annan 
än den skattskyldige själv. Den skattskyldiges uppgift består istället i att 
kontrollera och bekräfta att uppgifterna är korrekta.151  Många skattskyldiga 
beskattas idag uteslutande på grundval av kontrolluppgifter och eventuella 
övriga registrerade uppgifter.152 Kontrolluppgifterna regleras i huvudsak i 
14–25 kap. SFL. Enligt 14 kap. 1 § SFL är syftet med kontrolluppgifterna att 
vara till ledning vid bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift, 
bl.a. vid uttagande av skatt enligt IL och vid beskattning utomlands.153 Skälet 
för att kontrolluppgifter i vissa fall behöver lämnas till ledning för beskattning 
utomlands förklaras av att Sverige i vissa fall har åtagit sig att lämna uppgifter 
till andra länder om inkomster i Sverige.154 
 
Kontrolluppgifter omfattar enligt 15–23 kap. SFL följande: 

- Intäkt i inkomstslaget tjänst (15 kap. SFL), 
- Intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet (16 kap. SFL), 
- Ränteinkomst och annan avkastning på fordringsrätter (17 kap. SFL), 
- Ränteutgifter (18 kap. SFL), 
- Avkastning på delägarrätter (19 kap. SFL) 
- Avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag (20 kap. SFL), 
- Avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter (21 kap. 

SFL), 
- Vissa andra förhållanden, innefattande bl.a. överlåtelse av 

privatbostadsrätt, privatbostad, samfällighet, pensionsförsäkring 
m.m. (22 kap. SFL), 

- Rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (22 a 
kap. SFL), 

                                                
148 Rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016. Se prop. 2016/17:47; SOU 2018:91 
s. 85; 3.3.3. 
149 Rådets direktiv (EU) 2016/2258 av den 6 december 2016. Se prop. 2016/17:173; SOU 
2018:91 s. 85. 
150 För en redogörelse för det svenska förslaget, se 4. 
151 Se 14 kap. 1 § 1 st. SFL; Skatteverket (2013), s. 1 ff. 
152 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 42. 
153 Se även Almgren och Leidhammar (2016) s. 41. 
154 Se prop. 2010/11:165 s. 756. 
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- Rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av 
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (22 b kap. 
SFL), 

- Utländska förhållanden (23 kap. SFL). 
 
24 kap. SFL innehåller gemensamma uppgifter om alla kontrolluppgifter. 
Enligt 24 kap. 1 § SFL lämnas kontrolluppgifter varje kalenderår. 
Kontrolluppgifterna ska som huvudregel ha inkommit till Skatteverket senast 
den 31 januari påföljande kalenderår.155 Av 24 kap. 4 § SFL framgår vad en 
kontrolluppgift ska innehålla. Kontrolluppgiften ska bl.a. innehålla 
nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och för den som 
kontrolluppgiften lämnas för. Uppgift ska även lämnas om skatteavdrag. 
Kompletterande bestämmelser om kontrolluppgifternas innehåll finns i 5 kap. 
skatteförfarandeförordningen (2011:1261) (SFF). 
 
I sammanhanget kan två likartade kontrolluppgifter särskilt uppmärksammas: 
22 a kap. SFL, kontrolluppgifter angående FATCA, och 22 b kap. SFL, 
kontolluppgifter angående CRS.156 FATCA är amerikansk lagstiftning med 
huvudsakligt syfte att ge amerikanska skattemyndigheter tillgång till 
information om amerikanska personers kapitaltillgångar som förvaltas av 
eller betalas till icke-amerikanska (foreign) finansiella institut.157 FATCA har 
i stor utsträckning legat till grund för utformningen på CRS som genom DAC 
2 infördes inom hela EU.158 Syftet med FATCA och CRS är främst att 
motverka olagligt undanhållande av beskattningsbar inkomst genom att 
skattskyldiga använder finansiella institut för att placera tillgångarna i ett 
annat land än sitt hemland (offshore tax evasion).159 CRS har beskrivits som 
ett globalt genombrott för kampen mot skatteundandragande och 
skattefusk.160 
 
FATCA har införlivats i 22 a kap. SFL och lagen (2015:62) om identifiering 
av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL). 
FATCA trädde i kraft 2015.161 CRS har införlivats i 22 b kap. SFL och lagen 
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt 
utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDKAL). CRS trädde i kraft 
2016.162 FATCA och CRS är mycket likartade men CRS har, med hänsyn till 
dess multilaterala utformning, ett bredare tillämpningsområde och har 
anpassats i vissa delar.163 FATCA är generellt mindre krävande för finansiella 

                                                
155 Vissa undantag finns, t.ex. kontrolluppgift enligt CRS/FATCA, se 24 kap. 2 a § SFL. 
156 Se prop. 2014/15:41; prop. 2015/16:29. 
157 Se prop. 2014/15:41 s. 1, s. 52. 
158 Se prop. 2015/16:29 s. 57 f.; 3.2.3. 
159 Se OECD (2017b) s. 9 ff.; SOU 2018:91 s. 337; IRS (2019a); jfr prop. 2014/15:41 s. 94. 
160 Se prop. 2015/16:29 s. 63. 
161 Se prop. 2014/15:41 s, 145, s. 149 f. 
162 Se prop. 2015/16:29 s. 1, s. 63, s. 65 ff. 
163 Se prop. 2015/16:29 s. 72; jfr 2 kap. 20–22 §§ IDKAL. 
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institut än CRS.164 FATCA och CRS skiljer sig från övriga kontrolluppgifter 
såtillvida att uppgiftsskyldigheten är utformad enligt en s.k. konto-för-konto-
rapportering. Innebörden är att kontrolluppgifterna lämnas per konto även om 
flera konton innehas av samma person.165 
 
De finansiella instituten ska enligt FATCA och CRS granska s.k. 
lågvärdekonton (balans eller värde 1 000 000 US-dollar eller mindre) och s.k. 
högvärdekonton (balans eller värde 1 000 000 US-dollar eller mer). 
Granskningskraven är mer omfattande för högvärdekonton.166 
Kontrolluppgiften ska enligt 22 a kap 5 § SFL respektive 22 b kap. 5 § SFL 
bl.a. innehålla uppgift om att kontot är rapporteringspliktigt, kontots saldo 
eller värde samt, vad gäller CRS, den förmodade hemvisten för den person 
som kontrolluppgiften lämnas för. Genom det internationella 
informationsutbytet får Skatteverket motsvarande uppgifter om svenska 
personers tillgångar i utlandet (offshore).167 I förarbetena till FATCA 
framförs att det inte kan uteslutas att dessa upplysningar medför att skatt kan 
tas ut i något fler fall än före FATCA-avtalets tillkomst.168 

3.3.2 Deklarationer 
Bestämmelser om inkomstdeklaration regleras i huvudsak i 29–32 kap. SFL. 
Kompletterande bestämmelser finns i 6 kap. SFF. Syftet med 
inkomstdeklarationen är enligt 29 kap. 1 § SFL bl.a. att ge ledning för att 
bestämma underlag för skatt enligt IL.169 Skyldigheten att lämna 
inkomstdeklaration omfattar enligt 30 kap. 1–4 §§ SFL fysiska och juridiska 
personer. Enligt den gemensamma bestämmelsen i 31 kap. 2 § SFL ska 
inkomstdeklarationen alltid innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter, 
uppgifter om intäktsposter och kostnadsposter hänförliga till respektive 
inkomstslag m.m. Att bestämmelsen är gemensam innebär att den omfattar 
samtliga inkomstslag.170 Fysiska personer ska enligt 32 kap. 1 § SFL lämna 
inkomstdeklaration senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret. 
För de flesta juridiska personer styrs deklarationstidpunkten enligt 32 kap. 2 
§ SFL av beskattningsårets utgång. Juridiska personer som har den 31 
december som beskattningsårets utgång ska t.ex. lämna inkomstdeklaration 
senast den 1 juli efter beskattningsårets utgång. 
 
De uppgifter som en deklarationsskyldig ska lämna enligt den gemensamma 
bestämmelsen ovan är inte uttömmande. Enligt den gemensamma 
bestämmelsen i 31 kap. 3 § SFL ska den uppgiftsskyldige även lämna 
                                                
164 Se prop. 2014/15:41 s. 55. 
165 Se prop. 2014/15:41 s. 154; prop. 2015/16:29 s. 6  
166 Jfr prop. 2015/16:29 s. 75. 
167 Se prop. 2014/15:41 s. 152; jfr 3.2.3. 
168 Se prop. 2014/15:41 s. 152. 
169 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 42. 
170 Jfr prop. 2010/11:165 s. 817 f. 
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samtliga övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta ett 
riktigt beslut om slutlig skatt m.m. Omfattningen på uppgiftsskyldigheten i 
31 kap. 3 § SFL beror på den materiella skattelagstiftningen och kan 
följaktligen inte läsas isolerat från IL. Enligt 14 kap. 2 § IL ska t.ex. resultatet 
i inkomstslaget näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga 
grunder. Mot denna bakgrund har det framförts som närmast självklart att 
deklarationsskyldigheten för den som redovisar intäkter i inkomstslaget 
näringsverksamhet omfattar uppgifter om bokslutsdispositioner, tillgångar, 
skulder och justeringar i förhållande till bokföringen.171 Skyldigheten att 
enligt 31 kap. 3 § SFL lämna samtliga nödvändiga uppgifter är av central 
betydelse. En skattskyldig som underlåter att lämna en nödvändig uppgift 
anses nämligen ha lämnat en oriktig uppgift och riskerar skattetillägg.172 En 
inkomstdeklaration ska sammanfattningsvis innehålla samtliga uppgifter som 
är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna fatta ett korrekt beslut om 
beskattning. I 6 kap. 15 § SFF anges dessutom att Skatteverket har rätt att 
meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en inkomstdeklaration ska 
innehålla. 
 
Skattedeklaration ska enligt 26 kap. 7–9 §§ SFL i lämnas för s.k. 
redovisningsperioder eller vid vissa händelser m.m. En redovisningsperiod 
uppgår enligt 26 kap. 10 § SFL som huvudregel till en månad. En 
skattedeklaration ska enligt 26 kap. 18 § SFL innehålla nödvändiga uppgifter, 
uppgift om redovisningsperiod och de ytterligare uppgifter som Skatteverket 
behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten och avgifterna. 
Tidpunkten för när skattedeklarationen ska ha inkommit till Skatteverket 
följer av 26 kap. 26–37 §§ SFL. Skattedeklaration kan enligt 26 kap. 3–7 §§ 
SFL avse en av följande fem varianter: arbetsgivardeklaration, förenklad 
arbetsgivardeklaration, mervärdesskattedeklaration, punktsskattedeklaration 
och särskild skattedeklaration.173 
 
Avslutningsvis finns en möjlighet att enligt 27 kap. 1 § SFL lämna s.k. 
skalbolagsdeklaration i syfte att undantas från skalbolagsbeskattning enligt 
25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § IL. Av 25 a kap. 11 § IL följer att en juridisk 
person som avyttrar en delägarrätt som är hänförlig till ett s.k. skalbolag ska 
ta upp ersättningen som kapitalvinst. Av 49 a kap. 13 § IL följer vidare att en 
fysisk person som avyttrar en andel i ett s.k. skalbolag ska ta upp kapitalvinst 
som överskott av passiv näringsverksamhet. Säljaren beskattas dock inte om 
skalbolaget redovisar överskott eller underskott i en skalbolagsdeklaration 
och ställer säkerhet för skatten.174 

                                                
171 Se prop. 2010/11:165 s. 818. 
172 Se prop. 2010/11:165 s. 817. Angående skattetillägg, se 3.3.4. 
173 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 44 f. 
174 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 46. Angående skalbolag, se t.ex. Lodin m.fl. 
(2019b) s. 496 f.   
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3.3.3 Country-By-Country-Reporting (CBCR) 
Åtgärd 13 i BEPS-projektet innehåller en rekommendation att införa CBCR. 
Efter Sveriges undertecknande av ett multilateralt avtal för CBCR år 2016 
stod det klart att OECDs standard för CBCR skulle införas i den svenska 
skatteförfarandelagstiftningen. Vidare antogs DAC 4 i huvudsak i syfte att 
genomföra OECDs standard för CBCR på EU-nivå.175 Syftet med CBCR är 
bl.a. att öka skattemyndigheternas möjligheter att göra riskvärderingar inom 
internprissättning och att motverka skatteflykt och skatteundandragande.176 
CBCR innebär enligt 33 a kap. 4 § SFL att vissa MNEs är skyldiga att lämna 
en s.k. land-för-land-rapport till Skatteverket. 
 
Sverige har implementerat CBCR-regler i 33 a kap. SFL och i lagen 
(2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter (UtbytesL).177 
Syftet med att införa CBCR i SFL är att lagens förfaranderegler blir 
tillämpliga. Enligt 33 a kap. 4, 6–7 §§ SFL är det främst svenska moderföretag 
i multinationella koncerner vars intäkter föregående räkenskapsår översteg 7 
miljarder kronor, dvs. större MNEs,  som är skyldiga att lämna land-för-land-
rapporter.178 Enligt EU-kommissionens uppskattningar omfattas över 6 000 
MNEs inom EU.179 Syftet med att undanta mindre MNEs är att använda 
offentliga medel mer effektivt och att minska den administrativa bördan hos 
mindre MNEs. OECD uppskattar att 85–90 procent av alla MNEs faller under 
omsättningsgränsen på motsvarande 7 miljarder kronor och att de MNEs som 
ligger ovanför gränsen kontrollerar 90 procent av alla bolagsintäkter.180 
Skälet för att ålägga moderföretaget rapporteringsskyldigheten är att det är 
moderföretaget som har kännedom om de förhållanden som uppgift ska 
lämnas om i land-för-land-rapporten.181  
 
I 33 a kap. 10 § SFL framgår vilka uppgifter land-för-land-rapporten ska 
innehålla. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om, uppdelad på varje stat 
eller jurisdiktion i vilken koncernen har bedrivit verksamhet under det 
rapporterade räkenskapsåret, storleken på intäkter, vinst eller förlust före 
inkomstskatt, betald inkomstskatt, årets ackumulerade inkomstskatt, 
aktiekapital, ackumulerade vinstmedel, antal anställda och materiella 
tillgångar. Enligt 33 a kap. 11 § SFL ska rapporten ha inkommit till 
Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade 
räkenskapsåret. 
 
                                                
175 Se prop. 2016/17:47 s. 50 f. Liksom med CRS och DAC 2 finns vissa mindre avvikelser 
från OECDs standard för CBCR i DAC 4. Se även 3.2.3; 3.3.1. 
176 Se prop. 2016/17:47 s. 50. 
177 Se prop. 2016/17:47 s. 30. 
178 Se prop. 2016/17:47 s. 51 ff. 
179 Se Hilling, A. och Ostas (2017) s. 48. 
180 Se skäl (7) i DAC 4; prop. 2016/17:47 s. 54; OECD (2015b) s. 21. 
181 Se prop. 2016/17:47 s. 52; 33 a kap. 2 § SFL. 



 29 

Skatteverkets möjlighet att använda uppgifterna i land-för-land-rapporterna i 
sin verksamhet regleras i UtbytesL. Enligt 7 § UtbytesL får uppgifterna 
användas för övergripande analys av risker på internprissättningsområdet och 
andra risker för erodering av skattebasen och flyttning av vinster, inbegripet 
bedömning av risker för att någon enhet i en MNE inte följer gällande 
internprissättningsregler, samt för ekonomisk och statistisk analys. Det är inte 
tillåtet att justera resultatet av en näringsverksamhet enbart baserat på 
innehållet i rapporten.182 Skatteverket får dock använda uppgifterna för att 
utreda internprissättning och andra skattefrågor inom koncernen varigenom 
resultatet kan komma att justeras genom revision m.m.183 Land-för-land-
rapporterna ligger således inte direkt till grund för ett beslut om 
beskattning.184 Det har inte ansetts nödvändigt att införa särskilda sanktioner. 
SFLs allmänna förfarandregler med föreläggande m.m. är tillämpligt. Det har 
inte heller ansetts nödvändigt att införa bestämmelser om förseningsavgift för 
land-för-land-rapport.185 

3.3.4 Sanktioner m.m. 
Enligt 37 kap. 2 § SFL får Skatteverket förelägga en uppgiftsskyldig som inte 
fullgjort denna skyldighet att fullgöra skyldigheten. Enligt 41 kap. 2 § SFL 
kan Skatteverket även under vissa omständigheter besluta om revision för att 
kontrollera att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Revision kan ske 
planmässigt för att allmänt kontrollera skattesystemets funktion eller 
urvalsmässigt vid misstankar mot en viss skattskyldig.186 Revision får dock 
inte genomföras i rena ”kartläggningssyften”.187 Den som underlåter att 
fullgöra sin uppgiftsskyldighet m.m. riskerar även särskilda avgifter i form av 
förseningsavgift, skattetillägg, dokumentationsavgift och kontrollavgift.188 
 
Förseningsavgift ska enligt 48 kap. 1 § SFL tas ut av den som inte har lämnat 
in bl.a. deklaration i rätt tid. Av 48 kap. 2 § SFL framgår att en 
inkomstdeklaration inte heller anses ha inkommit i rätt tid om uppgifterna är 
så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för 
beskattningen. Enligt 48 kap. 6 § SFL uppgår förseningsavgift för 
inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar till 6 250 
kronor och för övriga till 1 250 kronor. Förseningsavgift för skattedeklaration 
uppgår till 625 kronor.189 
                                                
182 Jfr korrigeringsregeln och s.k. armlängdsprincipen vid internprissättning i 14 kap. 19 § 
IL; vidare Lodin m.fl. (2019b) s. 594 ff. 
183 Se prop. 2016/17:47 s. 83. Angående revision, se 3.3.4. 
184 Se prop. 2016/17:47 s. 51. 
185 Se prop. 2016/17:47 s. 60 f. 
186 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 56 f. 
187 Se SOU 2018:91 s. 169; jfr 41 kap. 2 § SFL. 
188 Se 3 kap. 17 § SFL. Vid en eventuell omprövning kan även s.k. efterbeskattning 
aktualiseras enligt 66 kap. 27–34 §§  SFL, se Almgren och Leidhammar (2016) s. 110 ff.; 
Lodin m.fl. (2019b) s. 708. Angående särskilda avgifter, se t.ex. prop. 2018/19:9 s. 96.  
189 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 190 f. 
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Skattetillägg ska enligt 49 kap. 4 § SFL tas ut av den som på annat sätt än 
muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen 
beskattning m.m.190 Bestämmelserna om skattetillägg innebär 
sammanfattningsvis följande. I 49 kap. 5 § 1 st. SFL anges att en uppgift ska 
anses oriktig om det klart framgår att den är felaktig eller om en uppgift som 
ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.191 Av 49 kap. 5 § 2 
st. SFL framgår bl.a. att uppgiften inte ska anses oriktig om den tillsammans 
med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt 
underlag för ett riktigt beslut. Enligt 49 kap. 11 § SFL är skattetillägg i fråga 
skatt enligt IL som huvudregel 40 procent av den skatt som, om den oriktiga 
uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som har lämnat 
uppgiften. 
 
Skattetillägg får enligt 49 kap. 10 § 1 st. SFL inte tas ut vid tillgängliga 
avstämningsuppgifter, rättelse på eget initiativ eller obetydligt skattebelopp. 
Det första undantaget, avstämningsuppgifter, avser bl.a. kontrolluppgifter.192 
Det andra undantaget, s.k.  frivillig rättelse, skärptes under 2018 för att 
motverka skattefusk och skatteundandragande.193 Enligt 49 kap. 10 § 2 st. IL 
anses en rättelse inte längre ha skett på eget initiativ om den skattskyldige 
vidtar rättelsen efter att Skatteverket har informerat om att en generell 
kontroll ska genomföras m.m. Vid tillämpning av det tredje undantaget, 
obetydligt skattebelopp, ska effekten för varje skatt och beskattningsperiod 
bedömas separat. Enligt Skatteverket är ett skattebelopp obetydligt om det 
inte överstiger 10 procent av prisbasbeloppet (PBB) enligt 2 kap. 7 § 
socialförsäkringsbalken. Synsättet delas i ett propositionsuttalande från 
2011.194 Slutligen bör noteras att skattetillägg kan undvikas genom att 
använda ett s.k. öppet yrkande i inkomst- eller skattedeklarationen. Öppet 
yrkande kan användas om den skattskyldige t.ex. är osäker på om avdragsrätt 
föreligger. Den skattskyldige yrkar då öppet på avdrag i deklarationen och 
överlåter till Skatteverket att bedöma om avdragsrätt föreligger i den aktuella 
situationen eller inte.195 
 
Dokumentationsavgift ska enligt 49 b kap. 1 § SFL tas ut av 
rapporteringspliktiga finansiella institut som underlåter att fullgöra särskilda 
dokumentationskrav enligt FATCA/CRS. Dokumentationsavgift uppgår 
enligt 49 kap. 2 § 1 st. SFL till 7 500 kronor per finansiellt konto som inte har 
dokumenterats riktigt.196 

                                                
190 Angående innebörden av oriktig uppgift, se t.ex. Simon Almendal (2005) s. 114–140. 
191 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 195; Lodin m.fl. (2019b) s. 699. 
192 Se Almgren och Leidhammar (2016) s. 198 f.; Lodin m.fl. (2019b) s. 714. 
Avstämningsuppgifter definieras i 49 kap. 10 d § SFL. 
193 Se prop. 2017/18:144 s. 13. 
194 Se Skatteverket (2015); prop. 2010/11:165 s. 1117; Almgren och Leidhammar (2016) s. 
199. PBB uppgår till 46 500 kronor år 2019, se Statistiska centralbyrån (2019). 
195 Se Kardvik och Samuelsson (2019); Lodin m.fl. (2019b) s. 688. 
196 Se prop. 2018/19:9 s. 91–104. Angående FATCA/CRS, se 3.3.1. 
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Kontrollavgift ska enligt 50 kap. 1–3, 7 §§ SFL bl.a. tas ut om Skatteverket 
vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda 
kassaregister eller att dokumentera identifikationsuppgifter i en 
personalliggare m.m. inte fullgör dessa skyldigheter. Kontrollavgift uppgår 
enligt 50 kap. 2, 4 §§ SFL som huvudregel till 10 000 per kontrolltillfälle. Vid 
nya överträdelser inom ett års tid som inträffar inom ett år från det att beslut 
om tidigare kontrollavgift meddelades uppgår kontrollavgiften som 
huvudregel till 20 000 kronor.197 
 
Sanktionssystemet i SFL bygger i regel på strikt ansvar.198 Viss hänsyn till 
subjektiva kriterier tas dock genom bestämmelserna om befrielse från särskild 
avgift i 51 kap. SFL.199 Befrielse från särskild avgift innebär att Skatteverket 
får besluta om hel eller delvis befrielse från särskild avgift om det är oskäligt 
att hel avgift tas ut. Omständigheter att beakta vid bedömningen är enligt 51 
kap. 1 § 2 st. SFL bl.a. om felaktigheten eller passiviteten kan antas ha berott 
på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska förhållandena 
alternativt om avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller 
passiviteten.200 

3.4 Sammanfattande analys 
Den aggressiva skatteplaneringens uppkomst kan huvudsakligen förklaras av 
följande: dels av att de nationella skattesystemen inte har utformats efter en 
globaliserad ekonomi, dels av s.k. skattekonkurrens mellan stater. Aggressiv 
skatteplanering anses problematiskt av ekonomiska skäl eftersom det 
urholkar skattebaserna, men även av rättviseskäl eftersom behovet av 
skatteintäkter övervältras på andra skattebetalare. Det finns dock ingen 
enhetlig definition av begreppet. Att förklara hur begreppet används i denna 
uppsats är därför nödvändigt. 
 
I denna uppsats förklaras aggressiv skatteplanering enligt följande. Aggressiv 
skatteplanering kännetecknas av skattedrivna transaktioner som inte har 
förutsetts vid lagstiftningen men som primärt inte heller kan ifrågasättas 
enligt gällande rätt. Ett relativt sofistikerat exempel är en s.k. dubbel irländsk. 
Aggressiv skatteplanering kan dock även möjliggöras genom att utnyttja 
teknikaliteter inom ett skattesystem.201 Ett sådant exempel, som jag 
återkommer till, är fastighetspaketeringar genom s.k. kattrumpor. 
Kattrumporna stoppades med en stoppskrivelse år 2016.202 
                                                
197 Angående personalliggare, se t.ex. prop. 2017/18:82; Lodin m.fl. (2019b) s. 681 f; 
Almgren och Leidhammar (2016) s. 200 som dock hänvisar till numera inaktuella uppgifter. 
198 Se SOU 2018:91 s. 281; prop. 2002/03:106 s. 136; prop. 2010/11:165 s. 472. 
199 Se t.ex. Lodin m.fl. (2019b) s. 716 f. 
200 Angående felbedömning av en regel i samband med transaktioner som underkänns med 
stöd av skatteflyktslagen, se t.ex. von Bahr (2018b) s. 66 ff.; jfr RÅ 2004 ref. 26. 
201 Se 3.2.1. 
202 Se 4.3.1; 4.3.2.2, kännetecken 3. 
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Mot bakgrund av ovanstående är syftet med denna analys att besvara 
uppsatsens andra frågeställning: 
 
Finns det befintliga uppgiftsskyldigheter i SFL som skulle kunna ge 
Skatteverket information om aggressiv skatteplanering? 
 
Kontrolluppgifter lämnas av någon annan än den skattskyldige för att ge 
ledning vid beskattningen. Kontrolluppgifter lämnas årligen. Traditionella 
kontrolluppgifter omfattar t.ex. skatteavdrag i inkomstslaget tjänst och 
inkomstslaget kapital medan nyare kontrolluppgifter omfattar saldo m.m. för 
vissa rapporteringspliktiga finansiella konton utomlands. Enligt min 
uppfattning bör kontrolluppgifterna i begränsad omfattning ge Skatteverket 
information om aggressiv skatteplanering. Aggressiv skatteplanering kräver 
någon form av ”utnyttjande” av teknikaliteter inom eller mellan skattesystem, 
dvs. någon form av upplägg. Den aggressiva skatteplaneringen behöver 
förstås inte vara så sofistikerad som det ovan refererade exemplet dubbel 
irländsk men någon form av upplägg genom att använda bolagsstrukturer, 
avdragsregler eller liknande bör i alla fall krävas.203 Det framstår därför 
sammantaget som osannolikt att Skatteverket, enbart genom uppgift om 
avdrag i inkomstslaget tjänst, realiserad vinst i inkomstslaget kapital, saldot 
på ett finansiellt konto m.m., skulle kunna identifiera ett sådant upplägg. 
Undantagsfall kan förstås förekomma. Möjligen skulle Skatteverket i 
förening med uppgifter i deklaration kunna få indikationer på ett visst 
skatteplaneringsarrangemang, t.ex. för det fall uppgifterna från den 
skattskyldige (via deklarationen) och från den uppgiftsskyldige (via 
kontrolluppgift, t.ex. ett finansiellt institut) inte stämmer överens. 
 
Deklarationer lämnas av den skattskyldige för att ge ledning vid 
beskattningen. I denna uppsats är det främst uppgifter i inkomstdeklarationen 
som är relevant.204 Inkomstdeklaration lämnas årligen. Uppgiftsskyldigheten 
är särskilt omfattande eftersom den, utöver ett antal preciserade uppgifter, 
omfattar all information som är nödvändig för att säkerställa beskattning i 
enlighet med gällande rätt. Omfattning styrs således av den materiella 
skattelagstiftningen: är en uppgift nödvändig för att kunna beskatta den 
skattskyldige korrekt i enlighet med IL är den skattskyldige skyldig att 
informera Skatteverket härom. Aggressiv skatteplanering är visserligen enligt 
definitionen i denna uppsats inte olaglig de lege lata och uppgiftsskyldigheten 
i inkomstdeklarationen omfattar inte nödvändigtvis information om aggressiv 
skatteplanering. Enligt min uppfattning är det dock troligt att Skatteverket får 
viss information om aggressiv skatteplanering via inkomstdeklarationen. För 
det första är de materiella skattefrågorna ofta komplicerade. Det kan vara 
svårt för en skattskyldig att avgöra om Skatteverket bedömer ett 

                                                
203 Jfr t.ex. innebörden av ett arrangemang, 4.3.2. 
204 Se 3.1; 3.2.3; 4.3.1. 
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”arrangemang” som förenligt med gällande rätt. Skatteverket bör därför få 
viss information om aggressiv skatteplanering genom s.k. öppna yrkanden. 
För det andra bör Skatteverket även i övrigt få viss information som kanske 
inte på ett fullständigt viss presenterar ett arrangemang som utgör aggressiv 
skatteplanering, t.ex. en fullständig bolagsstruktur i ett visst upplägg, men 
som däremot kan vara av värde och ge Skatteverket vissa indikationer på att 
det kan förekomma förfaranden som skulle kunna uppfattas som 
problematiska.205 I enlighet med upplägget enligt en s.k. debt-push-down 
skulle det t.ex. kunna framgå att förvärvsbolaget gör omfattande ränteavdrag 
och tar emot motsvarande belopp i koncernbidrag. Inkomstdeklarationen bör 
därför ge Skatteverket viss, men kanske inte fullständig, information om 
”upplägg” som skulle kunna utgöra aggressiv skatteplanering. Enligt dess 
nuvarande utformning omfattar dock inte uppgiftsskyldigheten i strikt 
hänseende information om t.ex. rena luckor som den skattskyldige använder 
men som inte är nödvändig information för att säkerställa en korrekt 
beskattning.206 
 
Land-för-land-rapport lämnas årligen av större MNEs. Uppgifterna syftar till 
att tillhandahålla information för övergripande analys av risker på 
internprissättningsområden och andra risker för erodering av skattebasen och 
flyttning av vinster m.m.  Land-för-land-rapporter ligger inte direkt till grund 
för uttagande av beskattning och det är följaktligen inte heller tillåtet att 
justera resultatet i en koncern enbart på grund av uppgifter i en land-för-land-
rapport. Uppgifterna i land-för-land-rapporterna bör ge Skatteverket viss 
information om aggressiv skatteplanering, särskilt gränsöverskridande sådan 
inom området internprissättning.207 Uppgiftsskyldigheten omfattar dock 
endast cirka 10–15 procent av alla MNEs. Inhemska företag omfattas således 
inte.208 

                                                
205 Skatteverkets och näringslivets representanter i utredningen har olika uppfattning härom, 
se SOU 2018:91 s. 167. 
206 Se 3.3.2. 
207 Angående internprissättning, jfr 4.3.2.3, kännetecken 10. 
208 Se 3.3.3. 
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4 Förslaget att införa MDR 

4.1 Inledning 
I föregående avsnitt konstateras att aggressiv skatteplanering i denna uppsats 
betecknas som lagliga ”arrangemang” som utnyttjar teknikaliteter inom eller 
mellan skattesystem för att på ett sätt som inte har förutsetts vid lagstiftningen  
minska den totala skattebördan. Det konstateras även att uppgiftsskyldigheten 
i SFL, särskilt genom den generella bestämmelsen i 31 kap. 3 § SFL, är 
långtgående och omfattar samtliga uppgifter som är nödvändiga för att 
säkerställa ett korrekt beskattningsuttag. Det konstateras att 
sanktionssystemet i huvudsak är strikt men att viss hänsyn till subjektiva 
kriterier tas inom ramen för befrielse från särskild avgift. 
 
Detta avsnitt behandlar utredningens förslag att införa MDR. Inledningsvis 
behandlas syftet med MDR. Därefter behandlas innebörden av utredningens 
förslag. Tillämpningsområdet, inklusive övervägandena om en inhemsk 
reglering bör införas, behandlas först. Vidare behandlas begreppet 
rapporteringspliktigt arrangemang, innebörden av uppgiftsskyldigheten och 
de förslagna sanktionerna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys. 

4.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med förslaget att införa MDR är att motverka 
aggressiv skatteplanering.209 Mer specifikt förväntas MDR 
sammanfattningsvis leda till: 

- att förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet, 
- ökade möjligheter att täppa till luckor i skattelagstiftningen, 
- ökade skatteintäkter och sundare konkurrens, 
- ökad rättssäkerhet för de skattskyldiga.210 

 
Uppgifterna om arrangemangen ska få användas för analys av risker i 
skattesystemet, skattekontroll och, för gränsöverskridande arrangemang, 
informationsutbyte i enlighet med DAC.211 Uppgiftsskyldigheten ska inte 
förstås som någon form av förhandsbeskedsinstitut och innebär inte att ett 
arrangemangs rättsliga effekter prövas i varje enskilt fall. Att Skatteverket 
underlåter att agera på en rapporterad uppgift ska därför inte förstås som att 
Skatteverket accepterar arrangemanget.212 

                                                
209 I betänkandet framförs även att MDR ska motverka skatteflykt, skattefusk, 
skatteundandragande m.m., se t.ex. SOU 2018:91 s. 19 f., s. 83, s. 147, s. 337. 
210 Jfr SOU 2018:91 s. 337 f. 
211 Se SOU 2018:91 s. 51. Angående DAC, se 3.2.3. 
212 Se SOU 2018:91 s. 257; jfr lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
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Utredningen bedömer att ett av de viktigaste syftena med MDR är att 
tillhandahålla tidig information om nya former av aggressiv skatteplanering 
och i vilken utsträckning skatteuppläggen används. Enligt utredningen är 
befintliga möjligheter för Skatteverket att få sådan information otillräckliga. 
Tidig information om skatteupplägg kan enligt utredningen förbättra 
Skatteverkets kontrollverksamhet och täppa till luckor i skattelagstiftningen. 
Eftersom aggressiv skatteplanering anses snedvrida konkurrensen bedöms 
MDR vidare kunna leda till en sundare konkurrens. Det konstateras att MDR 
visserligen innebär en tung administrativ börda för uppgiftslämnarna men 
enligt utredningen väger intresset av att Skatteverket får uppgifter om 
skatteupplägg tyngre än de uppgiftsskyldigas kostnader av det föreslagna 
regelverket.213 
 
MDR förväntas ha begränsad effekt på brottsliga förfaranden.214 De 
kännetecken som utlöser rapporteringsplikt utgör en indikation på att det 
föreligger en risk för skatteundandragande.215 Regleringstekniken med 
kännetecken härrör från DAC 6. Av skälen till DAC 6 framgår t.ex. att 
aggressiva skatteplaneringsarrangemang under åren har blivit alltmer 
komplexa och förändras, anpassas m.m. som en reaktion på motåtgärder från 
skattemyndigheterna och att det är mer ändamålsenligt att försöka fånga upp 
potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang genom att sammanställa 
en förteckning över de egenskaper och inslag i en transaktion som utgör en 
tydlig indikation, dvs. ett kännetecken, på skatteflykt eller skattemissbruk 
snarare än att definiera aggressiv skatteplanering.216 Kleist kritiserar att det i 
skälen till DAC 6 har skett en sammanblandning mellan å ena sidan laglig 
och oönskad skatteplanering och å andra sidan olagliga eller rentav brottsliga 
förfaranden. Enligt Kleist innebär sammanblandningen att MDR delvis 
motiveras med skenargument.217 

4.3 Innebörd 

4.3.1 Tillämpningsområde 
Av DAC 6 följer att MDR måste införas för gränsöverskridande 
arrangemang. Utredningens uppdrag innefattade att överväga om och i vilken 
utsträckning MDR bör införas även för inhemska arrangemang. Som framgår 
tidigare i uppsatsen föreslår utredningen att MDR införs för inhemska 
arrangemang.218 Utredningen bedömer att också de inhemska 
skatteuppläggen medför ett betydande skattebortfall. Utredningens generella 

                                                
213 Se SOU 2018:91 s. 29 f. 
214 Se bl.a. Kleist (2018) s. 536 f.; SOU 2018:91 s. 83. 
215 Se SOU 201891 s. 21. Angående kännetecknen, se 4.3.2.1; 4.3.2.2. 
216 Se skäl (9) i DAC 6; jfr definitionen av kännetecken i art. 1 DAC 6. 
217 Se Kleist (2018) s. 537. 
218 Se t.ex. 1.1; 1.2. 
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utgångspunkt är även att ett likalydande regelverk är tydligare och minskar 
den administrativa bördan. Enligt utredningen kan syftet med MDR, vad 
gäller inhemska arrangemang, förmodligen inte uppnås på något annat sätt.219 
Skatteverket delar utredningens bedömning. Enligt Skatteverket bör en 
likartad utformning även motverka ett kringgående genom att inhemska 
arrangemang ökar och gränsöverskridande arrangemang minskar.220 Andra 
remissinstanser ifrågasätter bedömningen. Regelrådet konstaterar att det 
saknas närmare uppgifter om alternativa lösningar och att det inte går att 
utesluta att det hade funnits andra tillvägagångssätt för att uppnå syftet 
avseende inhemska arrangemang. Att hänvisa till att det blir enklare med en 
likartad regleringen för inhemska respektive gränsöverskridande 
arrangemang är enligt Regelrådet inte heller tillräckligt.221 FAR föreslår ett 
alternativ till den inhemska regleringen i form av en s.k. svart lista hos 
Skatteverket. FAR hänvisar till att den svarta listan kan utformas efter 
amerikansk förebild.222 I USA styrs motsvarande rapporteringsplikt bl.a. av 
transaktioner som den amerikanska skattemyndigheten har ”listat”  (listed 
transactions).223  
 
FAR framför att rådgivarens roll i hög utsträckning präglas av 
regelefterlevnad och att samhället inte längre accepterar att företag 
missbrukar eller överträder skattelagstiftningen. Enligt FAR är behovet av 
regelverket överspelat för svensk del och till viss del internationellt. FAR 
framför även att merparten av den aggressiva skatteplaneringen bör vara 
gränsöverskridande.224 Skatteverkets uppfattning är däremot att 
gränsöverskridande och inhemska skatteupplägg har stor omfattning och 
uppgår till stora belopp. Inhemska ”upplägg” som kan röra ett stort antal 
personer är enligt Skatteverket bl.a.:225 

- Fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL, de s.k. 3:12-reglerna. 
Skatteverket hänvisar bl.a. till HFD 2018 ref. 31 angående 
beskattningen av s.k. carried interest.226 

- Fastighetspaketeringar genom s.k. kattrumpor. Medförde enligt 
Skatteverkets beräkningar ett skattebortfall uppgående till 555 

                                                
219 Se SOU 2018:91 s. 175 ff., s. 337 f. Angående snedvridande av konkurrens m.m., se 3.2.1. 
220 Se Skatteverkets (2019) s. 1, s. 7 f. 
221 Se Regelrådet (2019) s. 3. 
222 Se FAR (2019) s. 5, s. 16. 
223 Se IRS (2019b); SOU 2018:91 s. 114. 
224 Se FAR (2019) s. 2, s. 5 ff.; 3.2.1. 
225 Se Skatteverket (2019) s. 6 f. 
226 Carried interest utgör i korthet en extra vinstandel som tillkommer vissa nyckelpersoner 
i riskkapitalbolag för det fall en riskkapitalfond överstiger en viss nivå. Avgörandet i HFD 
rörde bl.a. om verksamhet i ett annat bolag kunde tillmätas betydelse i fråga om den 
skattskyldige varit verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget. HFD fann att så var 
fallet. Avgörandena har i denna del fått kritik. Se härom von Bahr (2018a); Tjernberg (2017); 
Lodin m.fl. (2019b) s. 428 f.; Kammarrätten (2017); jfr även HFD 2013 ref. 11. 
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miljoner kronor under 1 juni 2015–30 september 2016. Kattrumporna 
stoppades med en stoppskrivelse år 2016.227 

- Lån från utländska holdingbolag och kringgående av 
aktiebolagslagens (2005:551) låneförbud. Lånebelopp uppgående till 
30 miljarder kronor under 2005-2007.228 

 
Vad gäller skatter som omfattas föreslår utredningen följande. För 
gränsöverskridande arrangemang styrs tillämpningsområdet av DAC.229 För 
inhemska arrangemang gör utredningen följande överväganden. Nya upplägg 
för aggressiv skatteplanering är vanliga på inkomstskattens område. 
Tillämpningsområdet för inhemska arrangemang måste därför åtminstone 
omfatta skatt enligt IL. Aggressiv skatteplanering skulle i och för sig skulle 
kunna förekomma på områden som inte omfattas av DAC, t.ex. 
mervärdesskatt. Det är dock svårt att på förhand beräkna effekterna av ett nytt 
regelverk vad gäller antalet inrapporteringar och det är viktigt att MDR inte 
utformas så att Skatteverket får fler inrapporteringar än myndigheten kan 
hantera. Hänsyn bör även tas till de uppgiftsskyldigas administrativa 
kostnader. För att inte göra tillämpningsområdet alltför brett för inhemska 
arrangemang föreslås därför inledningsvis att det begränsas till skatt enligt 
IL samt skatt på lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.230 

4.3.2 Arrangemang 
4.3.2.1 Allmänt 
Begreppet arrangemang är styrande för omfattningen på den föreslagna 
uppgiftsskyldigheten. Utredningens föreslår att någon definition av 
arrangemang inte tas in i den föreslagna lagen om rapporteringspliktiga 
arrangemang (RAL) eller SFL. I DAC 6 definieras inte begreppet och enligt 
utredningen riskerar en legaldefinition att begränsa direktivets 
tillämpningsområde. Tröskeln för vad som kan utgöra ett arrangemang är 
mycket låg och bör förstås som ett bredare och mer vagt begrepp än t.ex. 
transaktion. Arrangemanget behöver inte heller uppnå någon grad av 
komplexitet. Någon form av konkretion bör dock krävas.231 Ett arrangemang 
är enligt 6 § RAL gränsöverskridande om det berör mer än en medlemsstat i 
EU och minst ett av sex villkor är uppfyllda, t.ex. att samtliga deltagare i 
arrangemanget inte är hemmahörande i samma jurisdiktion.232 Enligt DAC 6 
kan ett arrangemang vara marknadsförbart (marketable) eller anpassat 
(bespoke). Ett marknadsförbart arrangemang ska sammanfattningsvis kunna 

                                                
227 Angående kattrumpor, se prop. 2016/17:99 s. 27–34; skr. 2016/17:38; Nilsson (2015). 
228 Angående låneförbuden, se prop. 2009/10:12; 21 kap. aktiebolagslagen (2005:551). 
229 Se SOU 2018:91 s. 181; 3.2.3. 
230 Se SOU 2018:91 s. 181 ff. 
231 Se SOU 2018:91 s. 208 ff.; jfr Kleist (2018) s. 525 f. 
232 Se SOU 2018:91 s. 38. Definitionen innefattar även arrangemang som berör en EU-
medlemsstat och ett tredjeland. 
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genomföras utan att anpassas i väsentlig omfattning, s.k. ”produktifierad 
skatterådgivning”. Ett marknadsförbart arrangemang anses existera när det är 
redo att marknadsföras. Ett anpassat arrangemang omfattar samtliga övriga 
arrangemang och kan inte existera innan det finns en klient eller presumtiv 
klient som arrangemanget kan anpassas till.233  
 
Utredningen föreslår att ett inhemskt arrangemang är rapporteringspliktigt 
enligt 13 § 1 st. RAL om det uppvisar något av kännetecken 1–5 nedan, dvs. 
16–20 §§ RAL. Utredningen föreslår vidare att ett gränsöverskridande 
arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 13 § 2 st. RAL om det uppvisar 
något av kännetecken 1–10 nedan, dvs. 16–28 §§ RAL.234 Kännetecknen för 
rapporteringsplikt är följande: 

1. Omvandling av inkomst (16 § RAL) 
2. Användning av ett förvärvat företags underskott (17 § RAL) 
3. Standardiserade arrangemang (18 § RAL) 
4. Konfidentialitetsvillkor (19 § RAL) 
5. Ersättning kopplad till skatteförmånen (20 § RAL) 
6. Cirkulära transaktioner (21 § RAL) 
7. Gränsöverskridande betalningar m.m. (22–23 §§ RAL) 
8. Påverkan på rapporteringsskyldigheten vid automatiskt utbyte av 

upplysningar om finansiella konton (24 § RAL), 
9. Verkligt huvudmannaskap (25 § RAL),  
10. Internprissättning (26–28 §§ RAL).235 

 
Kännetecknen indikerar att det kan finnas en risk för skatteundandragande. 
För rapporteringsplikt krävs enligt 13 § 3 st. RAL i vissa fall att en 
skatteförmån är den viktigaste fördel, eller en av de viktigaste fördelar, som 
en person rimligen kan förvänta sig av arrangemanget, det s.k. 
skatteförmånskriteriet. Skatteförmånen behöver inte vara den enda eller den 
övervägande fördelen med arrangemanget. Kriteriet är dock i regel inte 
uppfyllt om ett arrangemang har ett direkt samband med den huvudsakligen 
kommersiella verksamheten i ett bolag och inte betingas av överväganden för 
att uppnå en skatteförmån. Om skatteförmånen uppgår till ett mycket litet 
belopp bör kriteriet normalt inte vara tillämpligt. Bedömningen ska göras 
objektivt. Kriteriet kan således vara uppfyllt oberoende av den skattskyldiges 
syfte och oberoende av om skatteförmånen uppnås eller inte.236 I 
sammanhanget kan noteras att de skatterättsliga konsekvenserna ofta är av 
central betydelse i kommersiella sammanhang, t.ex. vid företagsförvärv.237 

                                                
233 Se SOU 2018:91 s. 395. Angående marknadsförbara arrangemang, se 4.3.2.2, 
kännetecknen 2. 
234 Se SOU 2019:91 s. 21. 
235 Se SOU 2018:91 s. 21; 4.3.2.2; 4.3.2.3. 
236 Se SOU 2018:91 s. 370 f. 
237 Se t.ex. Henkow och Kleist (2014) s. 17. Jfr dock angående s.k. debt-push-down, 3.2.1. 
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Vidare föreslås två undantag från rapporteringsplikt för inhemska 
arrangemang. Enligt 14 § RAL är ett inhemskt arrangemang inte 
rapporteringspliktigt om de skattemässiga effekterna av arrangemanget är en 
direkt och förutsedd följd av skattelagstiftningen.238 Syftet är att undanta 
legitima skatteplaneringsarrangemang som är kända och vanligen 
förekommande. Undantaget är t.ex. tillämpligt om lagstiftningen möjliggör 
och närmast förutsätter att den skattskyldige använder sig av viss 
skatteplanering. Enligt utredningen är det lämpligt att Skatteverket 
exemplifierar när undantaget kan vara tillämpligt.239 NSD ifrågasätter hur en 
uppgiftsskyldig ska kunna skilja mellan vad som är en förutsebar följd och 
inte om det inte framgår uttryckligen. NSD gör därför antagandet att 
undantaget kan förväntas få begränsad betydelse.240 Enligt 15 § RAL får 
regeringen m.fl. meddela föreskrifter om ytterligare undantag för inhemska 
arrangemang.241 Skatteverket framför att myndigheten avser att, med 
föreskriftsrätt, under en inledande period utfärda föreskrifter med 
tröskelvärden baserat på transaktionsvärde eller skatteförmån.242  

4.3.2.2 Kännetecken 1–5: Inhemska och 
gränsöverskridande arrangemang 

Kännetecken 1 är omvandling av inkomst. Enligt 16 § RAL är ett arrangemang 
rapporteringspliktigt ”om det innebär att en inkomst omvandlas till en tillgång 
eller gåva, eller till en annan [inkomstkategori] […] som beskattas lägre eller 
undantas från beskattning.”243 Kännetecknet är endast tillämpligt om 
skatteförmånskriteriet är uppfyllt. Kännetecknet kan t.ex. bli tillämpligt på 
arrangemang som syftar till att undvika tjänstebeskattning av utdelningar och 
andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna.244 Kännetecknet är tillämpligt 
på inkomstomvandling mellan inkomstslag och kategorier inom inkomstslag 
om beskattningen blir lägre. En försäljning av aktier som utgör lagertillgångar 
beskattas t.ex. annorlunda än en försäljning av aktier som utgör 
kapitaltillgångar.245 Kännetecknet omfattar vidare inte renodlade gåvor men 
kan bli tillämpligt om viss ersättning betalas ut för gåvan samtidigt som 
transaktionen i sin helhet beskattas som gåva vid inkomstbeskattningen.246 
Vad gäller inhemska arrangemang bedömer utredningen att det absoluta 
flertalet inrapporteringar sannolikt kommer att avse just kännetecken 1. 
Kännetecken 3–5 bedöms däremot ha begränsad relevans i Sverige.247 

                                                
238 Se SOU 2018:91 s. 41. 
239 Se SOU 2018:91 s. 242, s. 372 f. 
240 Se NSD (2019) s. 7. 
241 Se SOU 2018:91 s. 41. 
242 Se Skatteverket (2019) s. 1 ff., s. 14; jfr SOU 2018:91 s. 373. 
243 SOU 2018:91 s. 41. 
244 Se SOU 2018:91 s. 373 f. Angående 3:12-reglerna, se Lodin m.fl. (2019b) s. 419–448; 
56–57 kap. IL; jfr 4.3.1. 
245 Se SOU 2018:91 s. 374. Angående kapital/lager, se Lodin m.fl. (2019a) s. 341 f., s. 358.  
246 Se SOU 2018:91 s. 374. Angående s.k. blandat fång, se Lodin m.fl. (2019a) s. 179. 
247 Se SOU 2018:91 s. 21. Uppfattningen delas av Bartels och Rydin (2019) s. 12. Bartels 
och Rydin är skattejurister vid LRF. 
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Kännetecken 2 är användning av ett förvärvat företags underskott. Enligt 17 
§ RAL är ett arrangemang rapporteringspliktigt ”om 

1. det innefattar förvärv av andelar i ett företag, 
2. den huvudsakliga verksamheten i företaget avvecklas i samband med 

förvärvet, och 
3. förvärvaren, eller en till förvärvaren anknuten person, använder 

företagets underskott hänförliga till tid före förvärvet för att minska 
sin skattepliktiga inkomst.”248 

 
Kännetecknet är endast tillämpligt om skatteförmånskriteriet är uppfyllt. En 
gränsöverskridande situation som skulle kunna omfattas är att det förvärvade 
företagets förluster är hänförliga till ett fast driftställe i en annan stat.249 Det 
krävs inte att det förvärvade företaget är ett s.k. underskottsföretag enligt 40 
kap. IL.250 
 
Kännetecken 3 är standardiserade arrangemang. Enligt 18 § RAL är ett 
arrangemang rapporteringspliktigt ”om arrangemanget 

1. väsentligen är standardiserat till dokumentation eller struktur, och 
2. är tillgängligt för fler än en användare utan att i väsentlig mån behöva 

anpassas för att kunna genomföras.”251 
 
Kännetecknet är endast tillämpligt om skatteförmånskriteriet är uppfyllt. 
Standardiserad dokumentation i 1 p. innebär att arrangemanget förutsätter att 
användaren använder viss på förhand bestämd dokumentation, t.ex. avtal, och 
att dokumentationen inte behöver anpassas i någon högre utsträckning till 
varje enskild användare. Standardiserad struktur i 1 p. innebär att användaren 
behöver genomföra en viss eller vissa specifika transaktioner som 
tillsammans utgör arrangemanget, t.ex. genom att förvärva ett visst finansiellt 
instrument eller genom att bilda en viss typ av bolag. 2 p. klargör att 
arrangemang som i större utsträckning behöver anpassas till den enskilde 
användaren inte omfattas. Kännetecknet omfattar i princip endast s.k. 
marknadsförbara arrangemang.252 Utredningens gör bedömningen att dessa 
”skatteprodukter” förekommer i begränsad utsträckning i Sverige. De s.k. 
kattrumporna som stoppades under 2016 skulle t.ex. inte ha omfattats. 
Kännetecken 3 är i princip endast tillämpligt om det är en professionell 
rådgivare som har tillhandahållit arrangemanget.253 
 

                                                
248 SOU 2018:91 s. 41. 
249 Se SOU 2018:91 s. 375. Angående fast driftställe, se 2 kap. 29 § IL och Lodin m.fl. 
(2019b) s. 572 ff. 
250 Se SOU 2018:91 s. 376. Angående underskottsföretag, se Lodin m.fl. (2019b) s. 520 ff. 
251 SOU 2018:91 s. 41. 
252 Se SOU 2018:91 s. 376 f.; 4.3.2.1. 
253 Se SOU 2018:91 s. 376 f. Angående s.k. kattrumpor, se 4.3.1. 
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Kännetecken 4 är konfidentialitetsvillkor. Enligt 19 § RAL är ett arrangemang 
rapporteringspliktigt ”om användaren eller en deltagare i arrangemanget har 
förbundit sig att inte röja för andra rådgivare, eller för Skatteverket eller en 
utländsk skattemyndighet, hur en skatteförmån kan uppnås genom 
arrangemanget.”254 Kännetecknet är endast tillämpligt om 
skatteförmånskriteriet är uppfyllt.255 
 
Kännetecken 5 är ersättning kopplad till skatteförmånen. Enligt 20 § RAL är 
ett arrangemang rapporteringspliktigt ”om rådgivarens ersättning 

1. fastställs med hänsyn till storleken av den skatteförmån som 
arrangemanget medför, eller 

2. är beroende av om arrangemanget verkligen medför en 
skatteförmån.”256 

 
Kännetecknet är endast tillämpligt om skatteförmånskriteriet är uppfyllt. 2 p. 
omfattar även villkor med innebörden att rådgivaren är skyldig att helt eller 
delvis reducera eller återbetala ersättningen om skatteförmånen helt eller 
delvis inte uppnås.257 

4.3.2.3 Kännetecken 6–10: Gränsöverskridande 
arrangemang 

Kännetecken 6 är cirkulära transaktioner. Enligt 21 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om det innefattar 
cirkulära transaktioner som resulterar i att medel förs ut ur och sedan tillbaka 
in i en jurisdiktion, genom 

1. mellanliggande företag utan annan kommersiell huvudfunktion, eller 
2. transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra eller som har 

andra liknande egenskaper.”258 
 
Kännetecknet är endast tillämpligt om skatteförmånskriteriet är uppfyllt. 
Kännetecknet kan t.ex. tillämpas om medel förs runt mellan jurisdiktioner i 
syfte att omvandla inhemskt kapital till utländskt kapital.259 
 
Kännetecken 7 är gränsöverskridande betalningar m.m. Kännetecken 7 
regleras i 22–23 §§ RAL. Enligt 22 § RAL är ett gränsöverskridande 
arrangemang rapporteringspliktigt ”om det innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera anknutna personer, och 

1. mottagaren inte är hemmahörande i någon jurisdiktion, 
2. mottagaren är hemmahörande i en jurisdiktion som 

                                                
254 SOU 2018:91 s. 42. 
255 Se SOU 2018:91 s. 377. 
256 SOU 2018:91 s. 42. 
257 Se SOU 2018:91 s. 378. 
258 SOU 2018:91 s. 42. 
259 Se SOU 2018:91 s. 379. 
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a) inte tar ut någon inkomstskatt för juridiska personer eller där 
skattesatsen för sådan skatt uppgår till noll, eller i det närmaste 
noll, procent, eller 

b) är upptagen i en förteckning över jurisdiktioner utanför [EU] […] 
som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för 
[OECD][…] har bedömts vara icke samarbetsvilliga, 

3. betalningen är helt undantagen från beskattning i den jurisdiktion där 
mottagaren är hemmahörande, eller 

4. betalningen är föremål för en förmånlig skatteregim i den jurisdiktion 
där mottagaren är hemmahörande.”260 

 
22 § 1 p., 2 p. b) i RAL är tillämpliga oberoende av om skatteförmånskriteriet 
är uppfyllt men är en förutsättning för att tillämpa 22 § 2 p. a), 3–4 p. i RAL.261 
 
2 p. a) avser den nominella skattesatsen. Skattesatsen bör anses uppgå till det 
närmaste noll för det fall en jurisdiktion har en fastställd inkomstskatt för 
juridiska personer men skattesatsen är helt obetydlig och uppgår till mellan 
noll och en procent. Vidare avses den skattesats som gäller generellt och inte 
de fall där vissa bolagsformer beskattas med en nollskattesats. 2 p. b) omfattar 
endast förteckningar över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet som har antagits gemensamt inom EU eller inom OECD. 3 p. 
kan t.ex. tillämpas på arrangemang där deltagarna utnyttjar s.k. hybrida 
missmatchningar.262 Förmånlig skatteregim i 4 p. innebär att regimen 
erbjuder någon form av skattemässigt förmånligare behandling jämfört med 
de generella beskattningsprinciperna i det aktuella landet. Den skattemässigt 
förmånligare behandlingen kan t.ex. bestå i en reducerad skattesats, att 
beskattningsunderlaget jämkas eller en schablonbeskattning av vissa 
verksamhetstyper. Det krävs dock inte att regimen är skadlig. Två exempel 
på förmånliga skatteregimer som omfattas av kännetecknet är den 
nederländska innovation box-regimen och den brittiska patent box-
regimen.263 
 
Vid tillämpning av 2–4 p. är hemmahörande centralt. Hemmahörande 
definieras i 5 § RAL.264 En  person anses enligt 5 § RAL vara hemmahörande 
i en jurisdiktion om personen enligt jurisdiktionens lagstiftning hör hemma 
där i skattehänseende, med bortseende av vad som följer av skatteavtal. För 
handelsbolag och andra delägarbeskattade juridiska personer är 
utgångspunkten delägarnas hemvist.265 
                                                
260 SOU 2018:91 s. 42 f. 
261 Se SOU 2018:91 s. 369, s. 381. 
262 Se SOU 2018:91 s. 379 f. Angående hybrida missmatchningar, se prop. 2017/18:245 s. 
157–169; Lodin m.fl. (2019b) s. 376; Hilling, A. och Ostas (2017) s. 44. 
263 Se SOU 2018:91 s. 380 f. Angående patent box-begreppet, se t.ex. Fensby (2018); Ogazón 
Juárez och Hamzaoui (2015) s. 10 f. 
264 Se SOU 2018:91 s. 381. 
265 Se SOU 2018:91 s. 38, s. 381. 
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Kännetecken 7 regleras vidare i 23 § RAL. Enligt 23 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om 

1. avdrag för samma värdeminskning på en tillgång begärs i mer än en 
jurisdiktion, 

2. befrielse från dubbelbeskattning av samma inkomst eller tillgång 
begärs i mer än en jurisdiktion, eller 

3. arrangemanget innefattar överföringar av tillgångar och det i de 
berörda jurisdiktionerna finns en betydande skillnad i det belopp som 
ska anses utgöra betalning för tillgångarna.”266 

 
1 p. omfattar bl.a. fall där avskrivningar på en leasad tillgång görs i två olika 
jurisdiktioner för att det i den ena jurisdiktionen är leasegivaren som har rätt 
att göra avskrivningen och i den andra jurisdiktionen är leasetagaren. 2 p. 
omfattar bl.a. hybridöverföringar. Syftet är att fånga in fall där befrielse från 
dubbelbeskattning begärs i flera jurisdiktioner trots att inkomsten inte har 
tagits upp till beskattning i samtliga berörda jurisdiktioner. 3 p. omfattar 
situationen att två eller flera stater värderar en tillgång olika vilket kan leda 
till dubbelbeskattning eller dubbel icke-beskattning. Ett exempel är en 
överföring av tillgångar från ett bolag till ett annat om värdet som får 
tillgodoräknas förvärvaren inte motsvarar värdet som överlåtaren får 
tillgodoräkna sig som betalning eller uttagsbeskattas för.267 
 
Kännetecken 8 är påverkan på rapporteringsskyldigheten vid automatiskt 
utbyte av upplysningar om finansiella konton. Enligt 24 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om det kan antas leda 
till eller syfta till ett kringgående av skyldigheten att lämna kontrolluppgift 
[om finansiella konton] enligt 22 b kap. [SFL] […] eller motsvarande 
skyldighet i en utländsk jurisdiktion, eller om det utnyttjar avsaknaden av en 
sådan skyldighet.”268 Kännetecknet omfattar således arrangemang som är 
utformade för att kringgå OECDs globala rapporteringsstandard CRS.269 
Kännetecknet ska vidare endast tillämpas om effekten, eller den åsyftade 
effekten, med arrangemanget kan anses strida mot syftet med reglerna i 22 b 
kap. SFL eller motsvarande utländsk reglering. Att ta ut pengar från ett konto 
för att förvärva en lägenhet omfattas således inte. Det kan observeras att 
kringgående av 22 a kap. SFL, dvs. FACTA, inte omfattas.270 
 
 

                                                
266 SOU 2018:91 s. 43. 
267 Se SOU 2018:91 s. 381 ff. Hybridöverföring definieras i art. 2.9(l) i rådets direktiv (EU) 
2016/1164 av den 12 juli 2016. 
268 SOU 2018:91 s. 43. 
269 Se SOU 2018:91 s. 383; jfr skäl (5) till DAC 6. Angående CRS, se 3.3.1. 
270 Se SOU 2018:91 s. 384 f. Angående FATCA, se 3.3.1. 
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Kännetecken 9 är verkligt huvudmannaskap. Enligt 25 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om det innefattar 
användning av personer, juridiska konstruktioner eller strukturer 

1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet med stöd av lämplig 
personal, utrustning, tillgångar och anläggningar, 

2. som är registrerade i, leds från, är hemmahörande i, kontrolleras från 
eller är etablerade i en jurisdiktion där någon av de verkliga 
huvudmännen inte är hemmahörande, och 

3. vars verkliga huvudmän inte kan identifieras.”271 
 
Verklig huvudman definieras i 7 § RAL med hänvisning till 1 kap. 3–7 §§ 
lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.272 Kännetecknet 
träffar arrangemang som syftar till att tillhandahålla skydd för verkliga 
huvudmän genom icke-transparenta strukturer.273 
 
Kännetecken 10 är internprissättning. Kännetecken 10 regleras i 26–28 §§ 
RAL.274 Tre typer av arrangemang omfattas: användning av unilaterala s.k. 
safe harbour-regler (26 §), överlåtelse av svårvärderade immateriella 
tillgångar (27 §) och överföring av funktioner m.m. som innebär att 
överlåtarens vinst minskar med mer än 50 procent (28 §).275 
 
Enligt 26 § RAL är ett gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt 
”om det innefattar användning av unilaterala regler om en schabloniserad 
beräkning av resultat eller vinstmarginaler (safe harbour) [min 
kursivering].”276 Begreppet safe harbour har samma innebörd som i OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations (Transfer Pricing Guidelines). Bedömningen ska göras 
utifrån de jurisdiktioner som är inblandade i arrangemanget. Unilateral 
innebär att en jurisdiktion ensidigt förbinder sig till en åtgärd. En safe 
harbour-regel som är i enlighet med internationell konsensus på området, 
t.ex. genom att ha kommit till uttryck i Transfer Pricing Guidelines, är inte 
unilateral och träffas inte av kännetecknet.277 
 
Kännetecken 10 regleras vidare i 27 § RAL.  Enligt 27 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om det innefattar 
överföring av svårvärderade immateriella tillgångar mellan anknutna 

                                                
271 SOU 2018:91 s. 43 f. 
272 Se SOU 2018:91 s. 39. En verklig huvudman avser enligt 1 kap. 3 § lagen (2017:631) om 
verkliga huvudmän en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst 
äger eller kontrollerar en juridisk person, eller, en fysisk person till vars förmån någon annan 
handlar. 
273 Se SOU 2018:91 s. 385. 
274 Se SOU 2018:91 s. 386 ff. 
275 Se t.ex. FAR (2019) s. 14. 
276 SOU 2018:91 s. 44. 
277 Se SOU 2018:91 s. 386. Angående safe harbour, se t.ex. OECD (2017a) s. 204–213. 
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personer. […] Med svårvärderade immateriella tillgångar avses immateriella 
tillgångar eller rättigheter till immateriella tillgångar för vilka, 

1. tillförlitliga jämförbara transaktioner saknas vid den tidpunkt då de 
överförs, och 

2. vid den tidpunkt då transaktionen inleddes, beräkningarna av framtida 
kassaflöden eller inkomster som väntas kunna härledas ur den 
immateriella tillgången eller de antaganden som används vid 
värderingen av den immateriella tillgången är mycket osäkra, vilket 
gör det svårt att förutsäga värdet på den immateriella tillgången vid 
tidpunkten för överföringen.”278 

 
1 st. omfattar t.ex. arrangemang som innefattar en överföring av en 
immateriell tillgång som endast delvis är utvecklad vid överföringstidpunkten 
eller som inte förväntas exploateras i kommersiella sammanhang förrän flera 
år efter överföringstidpunkten. 2 st. definierar begreppet svårvärderade 
immateriella tillgångar och motsvarar definitionen i DAC 6 som i sin tur 
motsvarar definitionen i Transfer Pricing Guidelines.279 
 
Kännetecken 10 regleras avslutningsvis i 28 § RAL. Enligt 28 § RAL är ett 
gränsöverskridande arrangemang rapporteringspliktigt ”om det innefattar en 
koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker eller 
tillgångar och den överförande partens förväntade resultat före finansiella 
poster och skatter under en treårsperiod efter överföringen är mindre än 50 
procent av vad det förväntade resultatet skulle ha varit om överföringen inte 
hade gjorts.”280 Ett arrangemang som skulle kunna omfattas är att ett företag 
i en jurisdiktion i ett led i en koncernintern omstrukturering säljer majoriteten 
av sina inkomstbringande tillgångar till ett närstående företag i en annan 
jurisdiktion.281 

4.3.3 Uppgiftsskyldighet 
4.3.3.1 Rådgivare 
En rådgivare definieras i 33 b kap. 8 § SFL som ”den som 

1. utformar, marknadsför, tillhandahåller eller organiserar ett 
rapporteringspliktigt arrangemang, eller 

2. vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt 
eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, 
tillhandahålla eller organisera ett rapporteringspliktigt arrangemang. 

En person ska dock bara anses som rådgivare enligt första stycket om denne 
1. är hemmahörande i en medlemsstat, 

                                                
278 SOU 2018:91 s. 44. 
279 Se SOU 2018:91 s. 387. 
280 SOU 2018:91 s. 44. 
281 Se SOU 2018:91 s. 388. 
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2. tillhandahåller tjänsten från ett fast driftställe i en medlemsstat, 
3. är registrerad i eller regleras av lagstiftningen i en medlemsstat, eller 
4. tillhör en bransch- eller yrkesorganisation för juridiska rådgivare, 

skatterådgivare eller konsulter i någon medlemsstat.”282 
 
Av DAC 6 följer att det primärt är rådgivarna som ska vara uppgiftsskyldiga. 
Som framgår ovan i uppsatsen är utredningens generella utgångspunkt att den 
inhemska och gränsöverskridande regleringen bör vara likalydande.283 Det 
antas även vara lättare för rådgivarna att fullgöra uppgiftsskyldigheten och de 
antas ha mer kunskap om arrangemangen. Skatteverket förväntas i högre 
utsträckning erhålla korrekta och fullständiga uppgifter. DAC 6 tillåter vissa 
undantag för s.k. yrkesmässiga privilegier vilket ur ett svenskt perspektiv 
primärt aktualiserar reglerna om advokatsekretess.284 Enligt utredningens 
förslag undantas rådgivare som är advokater delvis från uppgiftsskyldighet.285 
 
De svenska rådgivarnas uppgiftsskyldighet föreslås regleras i 33 b kap. 11–
13 §§ SFL och innebär sammanfattningsvis följande. En svensk rådgivare ska 
lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket.286 
För gränsöverskridande arrangemang gäller detta dock inte om rådgivaren har 
en starkare anknytning till en annan medlemsstat. Bestämmelserna innehåller 
två undantag. Rådgivaren behöver för det första inte lämna uppgifter till 
Skatteverket om denne har en lika stark anknytning till en annan medlemsstat 
och uppgifterna redan har lämnats i den medlemsstaten. Rådgivaren behöver 
för det andra inte lämna uppgifter om en annan rådgivare redan har lämnat 
uppgifterna till Skatteverket eller till en annan medlemsstat.287  

4.3.3.2 Användare 
En användare definieras i 33 b kap. 10 § SFL som ”den som 

1. tillhandahålls ett rapporteringspliktigt arrangemang, eller 
2. har genomfört det första steget av ett rapporteringspliktigt 

arrangemang.”288 
 
För att säkerställa att regelverket är effektivt och förhindra att Skatteverket 
går miste om information föreslås uppgiftsskyldigheten i vissa fall övergå på 
användaren. Utformningen föreslås vidare delvis skilja sig åt för inhemska 
respektive gränsöverskridande arrangemang.289 

                                                
282 SOU 2018:91 s. 53, jfr s. 40. 
283 Se 4.3.1. 
284 Se SOU 2018:91 s. 188 f. Angående regler för advokaters verksamhet, se t.ex. 8 kap. 
rättegångsbalken; Heuman (2013); Advokatsamfundet (2016). 
285 Se 4.3.4. 
286 En svensk rådgivare definieras i 33 b kap. 9 § SFL som en rådgivare som har en sådan 
anknytning till Sverige som avses i 33 b kap. 8 § 2 st. SFL, se SOU 2018:91 s. 54; 2 st. ovan. 
287 Se SOU 2018:91 s. 54 f. 
288 SOU 2018:91 s. 54, jfr s. 40. 
289 Se SOU 2018:91 s. 200. 
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Användarnas uppgiftsskyldighet regleras i 33 b kap. 14–18 §§ SFL och 
innebär sammanfattningsvis följande. Användaren blir sekundärt 
uppgiftsskyldig för gränsöverskridande arrangemang i följande fall: 1. det 
finns ingen rådgivare och 2. samtliga rådgivare är förhindrade att lämna 
fullständiga uppgifter till följd av advokatsekretess m.m. Användaren är dock 
endast uppgiftsskyldig i Sverige om den är hemmahörande här.290 
Användaren blir sekundärt uppgiftsskyldig för inhemska arrangemang i 
följande fall: 1. det finns ingen svensk rådgivare och 2. samtliga svenska 
rådgivare är förhindrade att lämna fullständiga uppgifter till följd av 
advokatsekretess. Undantag 1. kan t.ex. aktualiseras inom stora företag som 
tar fram arrangemang internt. Undantag 2. följer av att förslaget innebär att 
advokater delvis undantas från uppgiftsskyldighet.291 Användaren behöver 
inte heller lämna uppgifter om de redan har lämnats i en annan medlemsstat 
eller av en annan användare.292  

4.3.4 Omfattning och tidpunkt m.m. 
Ytterligare två frågor som utredningen hade att ta ställning till var vilken 
information som ska lämnas om ett rapporteringspliktigt arrangemang 
(omfattning), och när uppgiftsskyldigheten ska fullgöras (tidpunkt). För 
gränsöverskridande arrangemang följer omfattning och tidpunkt av DAC 6. 
Utredningen är av uppfattningen att starka skäl talar för att samma uppgifter 
ska lämnas avseende inhemska och gränsöverskridande arrangemang. I 
enlighet med utredningens generella utgångspunkter bedöms olika regler 
kunna leda till att reglerna uppfattas som otydliga och öka den administrativa 
bördan för de uppgiftsskyldiga.293 
 
Vad gäller omfattning föreslås enligt 33 b kap. 19 § 1–8 p. SFL 
sammanfattningsvis att följande ska rapporteras in: nödvändiga 
identifikationsuppgifter för rådgivare och användare (1 p.) vilket eller vilka 
kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt (2 p.), beskrivning 
av arrangemanget (3 p.), tidpunkt då första steget i arrangemanget 
genomfördes eller ska genomföras (4 p.), uppgift om nationella bestämmelser 
som utgör arrangemangets grund (5 p.), arrangemangets värde (6 p.), uppgift 
angående aktuell medlemsstat där användaren eller användarna är 
hemmahörande och sannolikt kommer att beröras av arrangemanget (7 p.), 
nödvändiga identifikationsuppgifter om alla andra personer som sannolikt 
kommer beröras av arrangemanget m.m. (8 p.)294 
 

                                                
290 Angående hemmahörande, se 4.3.2.3, kännetecken 7. 
291 Se SOU 2018:91 s. 200 ff. Angående undantaget för advokater, se 4.3.4; 5.4. Angående 
användare som bedöms ta fram upplägg internt, se 5.3.3.2. 
292 Se SOU 2018:91 s. 55 ff. 
293 Se SOU 2018:91 s. 245 ff. 
294 Se SOU 2018:91 s. 57 f. 
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Enligt 33 b kap. 20-21 §§ SFL föreslås två undantag. För det första behöver 
uppgifter endast lämnas i den utsträckning den uppgiftsskyldige har 
kännedom om eller tillgång till uppgifterna. För det andra ska en rådgivare 
inte lämna uppgifter enligt 1 p. och 3–8 p. i den utsträckning denne är 
förhindrad att lämna uppgifterna p.g.a. advokatsekretess.295 Utredningen 
bedömer att advokaten alltid kan lämna uppgifter om sin egen identitet och 
om det eller de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt, 
dvs. 2 p. Beträffande övriga uppgifter får en bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av advokatsekretess göras från fall till fall. Advokaten bör dock 
enligt utredningen oftast kunna lämna en anonymiserad beskrivning av 
arrangemanget utan att bryta mot advokatsekretessen. Undantaget gäller inte 
heller om klienten har samtyckt därom.296 
 
Vad gäller tidpunkt föreslås sammanfattningsvis enligt 33 b kap. 22–23 §§ 
SFL följande. Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras inom en 30-dagarsfrist.297 
För rådgivare räknas tidsfristen i regel från och med dagen efter den dag då 
rådgivaren gjorde arrangemanget tillgängligt eller från och med dagen efter 
den dag då det första steget i arrangemanget genomfördes, beroende på vad 
som inträffar först.298 För användare räknas tidsfristen i regel från och med 
dagen efter den dag då arrangemanget tillhandahölls till användaren eller från 
och med dagen efter den dag då användaren genomförde det första steget i 
arrangemanget, beroende på vad som inträffar först.299 Förenklat infaller 
uppgiftsskyldigheten när arrangemanget är ”redo”.300 

4.3.5 Sanktioner 
Av DAC 6 följer att det är upp till medlemsstaterna att fastställa regler om 
effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av 
den gränsöverskridande regleringen.301 Utredningen gör följande 
överväganden. En sanktion syftar primärt till att avskräcka från överträdelser. 
För att uppnå syftena med MDR är det av stor vikt att uppgiftsskyldigheten 
fullgörs. Samtidigt föreligger, med hänsyn till uppgifternas natur, en risk att 
vissa rådgivare och användare underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet 
om effektiva sanktioner saknas. Befintliga möjligheter för Skatteverket att 
förelägga en uppgiftsskyldig att fullgöra sin uppgiftsskyldighet anses 
otillräckliga. Skatteverket kan inte på förhand veta vilka som är 
uppgiftsskyldiga.302 

                                                
295 Se SOU 2018:91 s. 58 f. 
296 Se SOU 2018:91 s. 248 f. s. 405 f. Angående Advokatsamfundets kritik, se 5.4. 
297 Se SOU 2018:91 s. 406. 
298 Angående tidpunkt för marknadsförbara respektive anpassade arrangemang, se 4.3.2.1. 
299 Se SOU 2018:91 s. 250, s. 406 f. 
300 Jfr dock Skatteverket (2019) s. 25 f. 
301 Se SOU 2018:91 s. 185. 
302 Se SOU 2018:91 s. 272 f.; jfr 3.3.4. 
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MDR föreslås sanktioneras genom en ny särskild avgift i SFL, 
rapporteringsavgift. Straffrättsliga sanktioner är enligt utredningen varken 
önskvärda eller effektiva för att avhålla från överträdelser, bl.a. eftersom 
överträdelser ofta kommer att begås inom ramen för verksamheten i en 
juridisk person. Det kan därför ofta kan vara svårt eller olämpligt att 
identifiera en fysisk person som uppfyller brottsrekvisiten. Sanktionsavgifter 
kan, fördelaktigt, riktas mot den som bedriver näringsverksamheten oavsett 
formen på näringsverksamheten. En nackdel är att låga sanktionsavgifter kan 
innebära att den som riskerar att träffas av sanktionsavgiften ser det som en 
kostnad som denne kan kalkylera med. En fördel är dock, jämfört med 
straffrättsliga sanktioner, att de innebär ökade förutsättningar för en snabb 
reaktion vid regelöverträdelser och följaktligen i högre utsträckning kan bidra 
till regelefterlevnad.303 
 
En första rapporteringsavgift föreslås tas ut omedelbart vid underlåtenhet att 
fullgöra uppgiftsskyldigheten i tid. Med hänsyn till vikten av att Skatteverket 
erhåller korrekta och fullständiga uppgifter föreslås att avgiften tas ut även 
om den uppgiftsskyldige lämnar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. 
En andra rapporteringsavgift föreslås tas ut efter mer än 60 dagars försening. 
Ett längre dröjsmål eller uteblivet uppgiftslämnandet bör enligt utredningen 
resultera i en mer kännbar påföljd. Utan en andra rapporteringsavgift bedöms 
vidare den uppgiftsskyldige sakna incitament att fullgöra 
uppgiftsskyldigheten efter att tidpunkten då skyldigheten skulle ha fullgjorts 
har passerats.304 Skatteverket kommer förmodligen inte att upptäcka en 
underlåtelse att lämna uppgifter inom ett par månader. Den andra avgiften 
antas därför i regel tas ut samtidigt som den första.305 
 
Rapporteringsavgiften utgår per arrangemang.306 Sanktionssystemet föreslås 
vara strikt, innebärande att rapporteringsavgift tas ut oberoende av den 
uppgiftsskyldiges uppsåt eller oaktsamhet. Strikt ansvar skapar 
förutsättningar för ett enklare och snabbare beivrande av överträdelser. Vissa 
möjligheter finns att i enlighet med 51 kap. § 1 SFL att helt eller delvis befrias 
från avgiften.307 Vad gäller befrielse från rapporteringsavgiften framför 
utredningen att det, åtminstone under en övergångsperiod, finns skäl att ta 
hänsyn till de inledande tolkningssvårigheterna. Utredningen framför även att 
det finns skäl för Skatteverket att inledningsvis hålla en mjuk linje vid 
uttagande av rapporteringsavgift.308 Rapporteringsavgiften föreslås enligt 49 
c kap. 1–2 §§ SFL sammanfattningsvis utgå med följande belopp: 
 

                                                
303 Se SOU 2018:91 s. 273; jfr SOU 2014:83 s. 106. 
304 Se SOU 2018:91 s. 278 f. 
305 Se SOU 2018:91 s. 410. 
306 Se SOU 2018:91 s. 412. 
307 Se SOU 2018:91 s. 280. Angående befrielse från särskild avgift, se 3.3.4. 
308 Se SOU 2018:91 s. 290 f. 
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Första rapporteringsavgift  (över 30 dagar från rapporteringsplikt): 
- Rådgivare: 15 000 kronor, 
- Användare: 7 500 kronor.309 

 
Andra rapporteringsavgift (över 60 dagars försening): 

- Rådgivare: Huvudregel 50 000 kronor. För överträdelser som begås i 
näringsverksamhet föreslås en stigande ”trappa” relaterad till 
omsättning med en högsta nivå uppgående till 500 000 kronor, 

- Användare: Huvudregel 25 000 kronor. För överträdelser som begås 
i näringsverksamhet föreslås en stigande ”trappa” relaterad till 
omsättning med en högsta nivå uppgående till 250 000 kronor.310 

 
Utredningen framhåller bl.a. att det har övervägts att basera avgiften på 
arrangemangets värde. I vissa fall ska dock uppgifter om arrangemangets 
värde inte lämnas. Uppgifterna lämnas inte heller för ledning vid 
beskattningen och de arrangemang som har de högsta värdena behöver därför 
inte vara viktigast för Skatteverket. Den första rapporteringsavgiften har 
karaktären av förseningsavgift. Den andra rapporteringsavgiften utgör den 
egentliga sanktionen vid uteblivet uppgiftslämnande och bör därför uppgå till 
ett betydligt högre belopp. Såväl privatpersoner, MNEs och större 
rådgivningsbyråer kan träffas av rapporteringsavgift. En ”trappa” relaterad 
till omsättning bedöms därför göra sanktionssystemet mer proportionerligt.311 
 
Vissa undantag föreslås i 49 c kap. 4 § SFL. Enligt 1 p. ska rapporteringsavgift 
inte tas ut om bristen är av mindre betydelse. Undantaget omfattar brister som 
har liten eller ingen betydelse för Skatteverkets bedömning av ett 
arrangemang och för informationsutbytet inom EU. En brist kan anses vara 
av mindre betydelse även när det är uppenbart att uppgiften är felaktig eller 
saknas under förutsättning att det handlar om enstaka brister. Enligt 2 p. ska 
rapporteringsavgift inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har 
rättat den felaktiga uppgiften eller lämnat en uppgift som saknats. Undantaget 
är dock inte tillämpligt vid uteblivet uppgiftslämnande. På eget initiativ (s.k. 
frivillig rättelse) motsvarar innebörden i undantaget från uttagande av 
skattetillägg. Det föreslås ingen motsvarighet till det under 2018 införda 
undantaget att en uppgift inte anses rättad på eget initiativ om Skatteverket 
har informerat om generell kontroll m.m.312 Enligt utredning gör undantagen 
sanktionssystemet mer proportionerligt eftersom överträdelser av mindre 
betydelse inte sanktioneras.313 
 

                                                
309 Se SOU 2018:91 s. 63. 
310 Se SOU 2018:91 s. 63 f. 
311 Se SOU 2018:91 s. 285 ff. 
312 SOU 2018:91 s. 411. Angående s.k. frivillig rättelse och skattetillägg, se 3.3.4. 
313 Se SOU 2018:91 s. 279. 
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Skatteverket delar utredningens bedömning angående uttagande av 
rapporteringsavgift, hur avgiften ska beräknas och att det i vissa situationer 
kommer att tas ut dubbla avgifter. Skatteverket framför att svårigheterna att i 
tid identifiera de uppgiftsskyldiga är omständigheter som motiverar tämligen 
höga sanktionsavgifter och att det i vissa fall tas ut två sanktionsavgifter där 
den senare uppgår till ett betydligt högre belopp.314 Enligt NSD saknas skäl 
att införa sanktionsavgifter av storleken ovan. Den högsta 
rapporteringsavgiften uppgående till 500 000 kronor är enligt NSD historiskt 
hög. De föreslagna sanktionsavgifterna i kombination med osäkerhet om 
omfattningen på rapporteringsplikten kommer att leda till en omfattande 
överrapportering. NSD konstaterar även att Skatteverket tillämpar befintliga 
befrielseregler i SFL restriktivt.315 FAR föreslår att ett undantag motsvarande 
hinder för uttagande av skattetillägg vid obetydligt belopp införs även vid 
uttagande av rapporteringsavgift.316 

4.4 Sammanfattande analys 

4.4.1 Allmänna utgångspunkter 
Den deskriptiva delen av detta avsnitt behandlar utredningens förslag i SOU 
2018:91 och besvarar därmed uppsatsens andra frågeställning.317 Förslaget är 
dock omfattande och i vissa delar relativt invecklat. Sammanfattningsvis 
innebär förslaget följande. Utredningen föreslår att MDR huvudsakligen 
införs i SFL respektive RAL. Uppgiftsskyldiga, primärt rådgivare men i vissa 
fall användare, blir skyldiga att inom en 30-dagarsperiod rapportera 
information om s.k. rapporteringspliktiga arrangemang till Skatteverket. 
Inhemska arrangemang är rapporteringspliktiga om de träffas av minst ett av 
kännetecken 1–5. Kännetecken 1, omvandling av inkomst, förväntas bli det 
som i absolut högst utsträckning gör ett inhemskt arrangemang 
rapporteringspliktigt. Gränsöverskridande arrangemang är 
rapporteringspliktiga om de träffas av minst ett av kännetecken 1–10. Den 
inhemska regleringen omfattar färre skatter än den gränsöverskridande. För 
vissa kännetecken, varav samtliga inhemska, krävs att det s.k. 
skatteförmånskriteriet är uppfyllt. Utredningen föreslår två undantag från 
rapporteringsplikt i den inhemska regleringen. Det första gäller arrangemang 
som är en direkt följd av lagstiftningen. Det andra innebär att regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer, troligen Skatteverket, får meddela 
ytterligare undantag genom föreskrifter. Uppgiftsskyldigheten föreslås 
sanktioneras genom en rapporteringsavgift. 
 

                                                
314 Se Skatteverket (2019) s. 21 f. 
315 Se NSD (2019) s. 1, 9. 
316 Se FAR (2019) s. 20 f.; 3.3.4. 
317 Se 4.2; 4.3. 
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Denna analys syftar vidare till att undersöka den ej direktivbaserade delen i 
SOU 2018:91 utifrån de två första underkriterierna i uppsatsens 
proportionalitetsbedömning: lämplighets- och nödvändighetskriteriet.318 I 
denna uppsats undersöks syftet att motverka aggressiv skatteplanering. Andra 
syften med MDR, t.ex. ökad rättssäkerhet för de skattskyldiga, lämnas utanför 
analysen.319 

4.4.2 Lämplighet: MDR framstår som en lämplig 
åtgärd 

Lämplighetskriteriet syftar till att undersöka om åtgärden kan antas leda till 
det avsedda resultatet.320 Av utredningens förslag framgår följande angående 
hur MDR mer konkret ska motverka aggressiv skatteplanering:  (i) 
informationen ska förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och (ii) 
informationen ska öka möjligheten att täppa till s.k. luckor. MDR bedöms 
även ha viss avhållande effekt. Jag återkommer till förslagets avhållande 
effekt längre fram i uppsatsen.321 Vad gäller (i) förbättringar i 
kontrollverksamheten gör jag följande överväganden. Uppgifter om 
rapporteringspliktiga arrangemang ligger, liksom land-för-land-rapporter, 
inte direkt till grund för beskattningen.322 Skatteverket får inte vidta 
kontrollåtgärder i rena kartläggningssyften.323 Information om s.k. 
rapporteringspliktiga arrangemang bör således primärt vara till nytta i 
kontrollverksamheten om det av informationen finns grund för att besluta om 
någon form av skattekontroll. Antag att information i om ett arrangemang i 
ett konkret fall saknas i deklarationen och Skatteverket bedömer att 
uppgifterna om arrangemanget är nödvändiga för att beskatta den enskilde i 
enlighet med IL. I en sådan situationen kan den enskilde föreläggas att lämna 
uppgifterna och riskerar även skattetillägg. Att uppgifterna i viss utsträckning 
kan vara till nytta i Skatteverkets kontrollverksamhet är därför inte orimligt. 
Jämfört med befintliga uppgiftsskyldigheter i SFL skulle ju MDR även 
innebära att Skatteverket får tidigare och i många fall troligen mer fullständig 
information.324 Som aggressiv skatteplanering definieras i denna uppsats kan 
den dock i regel inte ifrågasättas med gällande rätt.325 Frågan är även hur den 
skattskyldige (och dennes rådgivare) i praktiken kommer att förhålla sig till 
ett arrangemang med ett beskattningsutfall som den skattskyldige bedömer 
att Skatteverket möjligen skulle kunna ifrågasätta, dvs. arrangemang som rör 
sig i någon form av gråzon.326 Visserligen ligger uppgifterna om 

                                                
318 Se 2.3; jfr även 1.3. 
319 Angående syftet med MDR, se 4.2. 
320 Se 2.2; 2.3. 
321 Se 5.5.2. 
322 Se 3.3.3. 
323 Se 3.3.4. 
324 Jfr 3.4. 
325 Se 3.4. 
326 Angående s.k. gråzonstransaktioner, se vidare Simon Almendal (2005). 
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rapporteringspliktiga arrangemang inte i sig till grund för beskattningen och 
den skattskyldige kan därför rapportera in arrangemanget utan att den 
skattskyldige på grundval av rapporteringen anses ha lämnat en oriktig 
uppgift i beskattningen.327 Skatteverket kommer dock alltjämt att besitta 
informationen och kunna använda den för att kontrollera om och hur den 
skattskyldige informerar om arrangemanget. Om den skattskyldige i den 
konkreta situationen underlåter att informera om arrangemanget och 
Skatteverket bedömer att informationen hade varit nödvändig för att beskatta 
den enskilde i enlighet med gällande rätt anses den skattskyldige ha lämnat 
en oriktig uppgift, oaktat att uppgiftsskyldigheten om det 
rapporteringspliktiga arrangemanget har fullgjorts korrekt. Den skattskyldige 
kan visserligen avstå från att genomföra arrangemanget. Den skattskyldige 
kan, förstås, också ta risken att Skatteverket inte får kännedom om 
arrangemanget och underlåta att informera överhuvudtaget. Detta torde dock 
gälla en minoritet.328 
 
Om den skattskyldige genomför ett rapporteringspliktigt arrangemang är det 
mot bakgrund av riskerna ovan troligt att den skattskyldige i en majoritet av 
fallen även kommer att lämna uppgifterna i samband med beskattningen. En 
möjlighet är att i ett senare skede lämna information om arrangemanget som 
ett s.k. öppet yrkande i deklarationen för det beskattningsår som 
arrangemanget gäller.329 För arrangemang som kanske skulle kunna 
ifrågasättas av Skatteverket är det således enligt min mening troligt att 
Skatteverket skulle få informationen i alla fall. Risken är istället att 
informationen, utan nytta, kommer in till Skatteverket två gånger. Det kan 
förstås förekomma att Skatteverket gör en helt annan bedömning än den 
skattskyldige och t.ex. att ett arrangemang som borde ha redovisats i 
deklarationen inte har redovisats. I den sådan situation kan informationen 
vara till nytta. Den materiella skatterätten är dock ofta svårbedömd. Det är 
enligt min uppfattning därför troligast att majoriteten väljer att redovisa 
arrangemanget öppet eller på annat sätt försäkrar sig om dess förenlighet med 
gällande rätt.330 En skillnad är förstås tidsaspekten. Uppgifter om s.k. 
rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas inom en 30-dagarsperiod.331 
Uppgifter i deklarationen lämnas årligen. För att Skatteverket ska kunna 
ifrågasätta beskattningen av det konkreta arrangemanget måste Skatteverket 
dock ändå invänta att den skattskyldige redovisar (eller underlåter att 
redovisa) arrangemanget i deklarationen eller att det på annat sätt blir 
tillgängligt för Skatteverket, t.ex. genom avstämningsuppgifter.332 I vilken 

                                                
327 Se 3.3.4. 
328 Jfr t.ex. angående att MDR antas ha liten effekt på brottsliga förfaranden, 4.2. 
329 Se 3.3.2. 
330 T.ex. genom förhandsbeskedsinstitutet som dock inte berörs i uppsatsen, se 1.3; 
angående öppet yrkande jfr även SOU 2018:91 s. 426. 
331 Jfr Kleist (2018) s. 520. 
332 Angående revision, se 3.3.4. 
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utsträckning MDR skulle fylla ett verkligt syfte i kontrollverksamheten 
framstår därför enligt min uppfattning som osäkert. Aggressiva 
skatteplaneringsarrangemang som uppfattas som problematiska men i 
enlighet med gällande rätt kan inte heller ifrågasättas av Skatteverket.333 
 
Vad gäller (ii) ökade möjligheter att täppa till s.k. luckor gör jag följande 
överväganden. Det konstateras tidigare i uppsatsen att befintliga 
uppgiftsskyldigheter i SFL innebär att en skattskyldig måste lämna all 
information som är nödvändig för bl.a. inkomstbeskattningen. En 
skattskyldig som underlåter att lämna sådan information anses ha lämnat en 
oriktig uppgift.334 En s.k. lucka torde förstås som arrangemang/upplägg som 
är lagliga men som ur ett fiskalt perspektiv inte borde vara det.335 Information 
om sådana lagliga arrangemang omfattas som jag förstår SFL i strikt mening 
inte av befintliga regler om uppgiftsskyldighet. Som behandlar tidigare i 
uppsatsen bör Skatteverket visserligen få viss information om dessa luckor 
bl.a. genom inlämnade deklarationer.336 Informationen bör dock inte alltid 
vara fullständig. Som MDR är utformat skulle dock även information om 
dessa luckor omfattas av uppgiftsskyldighet. Detta kan t.ex. illustreras av 
innebörden av kännetecken 1. Enligt kännetecknet kan även gåvor som 
innebär att ersättning delvis betalas ur men som betraktas som gåvor i dess 
helhet enligt (den materiella) skattelagstiftningen vara rapporteringspliktiga 
arrangemang.337 För detta syfte behöver Skatteverket inte heller ”vänta in” 
deklarationer eller kontrolluppgifter utan kan omedelbart använda 
informationen för att försöka kartlägga arrangemangens omfattning och 
uppmärksamma lagstiftaren på ett eventuellt behov av en lagändring. Min 
uppfattning är sammanfattningsvis att utformningen på utredningens förslag 
främst skulle vara till nytta för att identifiera och motverka dessa luckor. 
Enligt definitionen i denna uppsats är det även främst dessa luckor som 
kännetecknar aggressiv skatteplanering.338 Min uppfattning är därför att 
utformningen på MDR i denna del kan antas uppnå syftet att motverka s.k. 
luckor.  
 
Uppgiftsskyldigheten angående rapporteringspliktiga arrangemang föreslås 
förenas med administrativa sanktioner. Sanktionerna föreslås, i likhet med 
SFL i övrigt, bygga på ett strikt ansvar. Sanktionerna syftar primärt till att 
säkerställa efterlevnad genom att avskräcka från överträdelser. Utredningens 
argument för ett strikt sanktionssystem är sammanfattningsvis följande. 
Överträdelser antas i flera fall begås inom näringsverksamhet. Straffrättsliga 
sanktioner är därför inte lämpliga. Straffrättsliga sanktioner är dessutom mer 

                                                
333 Jfr 3.4. 
334 Se 3.3; 3.4. 
335 Jfr angående diskussionen kring innebörden av aggressiv skatteplanering, 3.2.1. 
336 Jfr t.ex. angående brittiska DOTAS, 5.2. 
337 Se 4.3.2.2, kännetecken 1. 
338 Se 3.4. 



 55 

tidskrävande. Administrativa sanktioner skapar bättre förutsättningar för ett 
snabbare och mer effektivt beivrande av överträdelser. Enligt min uppfattning 
framstår sanktionssystemet mot bakgrund av dessa argument som ett lämpligt 
val. Systematiska skäl talar även för administrativa sanktioner eftersom 
befintliga uppgiftsskyldigheter sanktioneras på motsvarande sätt.339 Mot 
bakgrund av syftet att säkerställa regelefterlevnad m.m. är det även rimligt att 
den andra rapporteringsavgiften är hårdare sanktionerad för att den 
uppgiftsskyldige ska ha ett incitament att fullgöra uppgiftsskyldigheten under 
dag 31 och framåt från rapporteringsplikt.340 Jag återkommer till frågan om i 
sanktionerna är onödigt betungande under nödvändighetskriteriet.  

4.4.3 Nödvändighet: MDR går i vissa delar 
utöver vad som är nödvändigt 

Nödvändighetskriteriet syftar till att undersöka mindre betungande alternativ 
till utredningens förslag. Om mindre betungande alternativ för att uppnå 
syftet finns, ska dessa väljas.341 Analysen behandlar följande två aspekter: (i) 
om den information Skatteverket får enligt befintliga regler om 
uppgiftsskyldighet i SFL talar mot att det överhuvudtaget finns ett behov av 
en inhemsk reglering och (ii) om den inhemska regleringen i övrigt går utöver 
vad som är nödvändigt för att motverka aggressiv skatteplanering. 
 
Angående (i) och i vilken utsträckning Skatteverkets behov av information i 
tillräcklig utsträckning tillgodoses enligt det befintliga regelverket behandlas 
tidigare i uppsatsen.342 Sammanfattningsvis konstateras i följande. Befintliga 
regler syftar, med undantag för land-för-land-rapporter, till att säkerställa ett 
korrekt beskattningsuttag. Uppgiftsskyldigheten omfattar all information som 
är nödvändig för att fastställa beskattningsuttaget i enlighet med den 
materiella skatterätten. Befintliga uppgiftsskyldigheter omfattar dock inte i 
strikt bemärkelse information som Skatteverket på annan grund skulle kunna 
ha ett intresse av, t.ex. angående s.k. luckor. Viss information får Skatteverket 
troligen genom det befintliga regelverket, bl.a. genom öppna yrkanden. MDR 
har dock en i vissa delar annorlunda utformning jämfört med befintliga regler. 
För det första skulle den föreslagna uppgiftsskyldigheten även omfatta 
information om upplägg m.m. som inte är nödvändiga för att beskatta den 
som uppgiften angår i enlighet med gällande rätt.343 För det andra skulle den 
föreslagna uppgiftsskyldigheten innebära att Skatteverket får informationen 
inom en 30-dagarsperiod jämfört med befintliga uppgiftsskyldigheter som i 
regel fullgörs årligen. För det tredje är det primärt rådgivarna som är 

                                                
339 Observera dock att förhållandet till dubbelbestraffningsförbudet m.m. inte behandlas i 
uppsatsen, se 1.3. Jfr även SOU 2018:91 s. 281. 
340 Jfr 4.3.5. 
341 Se 2.2; 2.3. 
342 Se 3.4. 
343 Se 4.4.2. 
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uppgiftsskyldiga. 344 Den föreslagna uppgiftsskyldigheten har därmed i flera 
delar ett annat syfte och en annan utformning, även om syftena visserligen 
delvis överlappar varandra. Sammanfattningsvis är min uppfattning mot 
denna bakgrund att MDR inte kan avfärdas som obehövligt med hänvisning 
till befintliga regler om uppgiftsskyldighet i SFL. Frågan om och i vilken 
utsträckning åtgärden kan antas ha effekt för att motverka aggressiv 
skatteplanering återkommer jag till i den avslutande helhetsbedömningen.345 
 
Angående (ii) och i vilken utsträckning den inhemska regleringen i övrigt går 
utöver vad som framstår som nödvändigt för att uppnå syftet att motverka 
aggressiv skatteplanering gör jag följande överväganden. Som framgår i 
redogörelsen för förslaget har en generell utgångspunkt varit att den inhemska 
respektive gränsöverskridande regleringen ska ha en likartad utformning. Jag 
har viss förståelse för denna generella utgångspunkt. Som Regelrådet anför i 
anslutning till detta, vars uppfattning jag dock delar, är detta dock inte i sig 
tillräckligt för att motivera en inhemsk reglering.346 Det är således fortfarande 
nödvändigt att noga överväga och analysera behovet av en inhemsk 
uppgiftsskyldighet. Om förslaget framstår som att det går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dess syften talar det mot att förslaget är 
proportionerligt. Det sagda gäller även för de specifika kännetecknen trots 
eventuella andra fördelar med en likartad reglering. 
 
Utredningens bedömning är att kännetecken 3–5 kommer att ha begränsad 
relevans för den inhemska regleringen och att de inhemska rapporteringarna 
främst kommer att avse kännetecken 1, dvs. omvandling av inkomst. Det kan 
på den grunden inledningsvis ifrågasättas om den nuvarande utformningen 
begränsar MDR ”till sådana uppgifter som är av verkligt intresse för 
Skatteverket”347. Baserat på utredningens egen bedömning framstår det som 
tveksamt om det finns ett behov av att innefatta kännetecken 3–5 i den 
inhemska regleringen. Denna del av förslaget förefaller därför gå utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå dess syften. 
 
I övrigt kan följande konstateras. Antag att en uppgiftsskyldig överväger om 
ett inhemskt arrangemang är rapporteringspliktigt t.ex. om det skulle utgöra 
en omvandling av inkomst enligt kännetecken 1. Enligt utredningens förslag 
behöver den uppgiftsskyldige (användaren eller dennes rådgivare) bedöma 
följande:348 

(i) Innebär arrangemanget att en inkomst omvandlas till en tillgång eller 
gåva, eller till en annan kategori av inkomst som beskattas 
lägre/undantas från beskattning? 

                                                
344 Angående tidpunkt, se 4.3.4; jfr 3.3. Angående uppgiftsskyldighet, se 4.3.3, jfr 3.3. 
345 Se 5.2; 5.5. 
346 Se 4.3.1. 
347 SOU 2018:91 s. 20. 
348 Jfr, likartat, Bartels och Rydin (2019) s. 9 f. 
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(ii) Är skatteförmånskriteriet uppfyllt? 
(iii) Är undantaget vid direkt följd av lagstiftningen uppfyllt? 

 
Om (i)-(ii) besvaras jakande och (iii) nekande är arrangemanget 
rapporteringspliktigt. 
 
Fråga (i) angående innebörden av en inkomstomvandling skulle kräva en 
ingående redogörelse för den materiella skattelagstiftningen vilket faller 
utanför uppsatsens syfte.349 Utredningen exemplifierar dock bl.a. med 
kringgåenden av de s.k. 3:12-reglerna. 3:12-reglerna syftar till att förhindra 
inkomstomvandling och ett arrangemang som innebär att ”reella” 
arbetsinkomster med stöd av 3:12-reglerna beskattas som kapitalinkomster 
skulle därför troligen träffas av kännetecknet. 3:12-reglerna är dock 
komplicerade och svårtillämpade.350 T.ex. avgjordes det av Skatteverket 
hänvisade fallet HFD 2018 ref. 31 angående s.k. carried interest på ett sätt 
som har ifrågasatts i rättskällorna. Det framstår således som att det i praktiken 
kommer att vara svårt för en uppgiftsskyldig att bedöma om en faktisk 
inkomstomvandling har skett.351 
 
Fråga (ii) gäller om skatteförmånskriteriet är uppfyllt. Denna bedömning 
aktualiseras för samtliga inhemska arrangemang, dvs. kännetecken 1–5. 
Enligt utredningen är syftet att endast skattemässigt betingade arrangemang 
ska omfattas av rapporteringsplikt. Kommersiellt betingade arrangemang ska 
inte omfattas. Som kriteriet är utformat, dvs. utan några beloppsgränser och 
med enligt min uppfattning vaga hänvisningar i förarbetena, bör det i flera 
fall vara mycket svårt att utan någon närmare ledning bedöma om kriteriet är 
uppfyllt eller inte. Av betydelse är bl.a. att skatteeffekterna ofta är en styrande 
faktor i kommersiella sammanhang, t.ex. vid företagsförvärv. Om ett förvärv 
struktureras enligt en s.k. debt-push-down bör det visserligen vara relativt 
tydligt att det är skatteeffekterna som är det huvudsakliga skälet till 
arrangemanget.352 Det bör dock i många fall förekomma att arrangemang rör 
sig i en gråzon mellan å ena sidan kommersiellt betingade och å andra sidan 
skattemässigt betingade strukturer. I en sådan situation kommer det troligen 
att bli svårt för den uppgiftsskyldige att bedöma om skatteförmånskriteriet är 
uppfyllt. Troligt är att den uppgiftsskyldige vid osäkerhet (i) rapporterar in 
arrangemanget trots att det är tveksamt om kriteriet är uppfyllt eller (ii) avstår 
från att genomföra arrangemanget. Kriteriets oprecisa utformning talar därför 
sammantaget mot att tillämpningsområdet kommer att träffa endast de 
arrangemang som Skatteverket har ett intresse av. 
 

                                                
349 Se 1.3. 
350 3:12-problematiken uppmärksammas bl.a. av Företagarna (2019) s. 3 f. 
351 Angående HFD 2018 ref. 31, se 4.3.1 och där gjorda hänvisningar. 
352 Angående s.k. debt-push-down, se 3.2.1. 
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Fråga (iii) gäller om undantaget vid direkt följd av lagstiftningen är 
tillämpligt. Denna bedömning aktualiseras, liksom skatteförmånskriteriet, för 
samtliga inhemska arrangemang. Enligt utredningen är syftet att undanta 
”legitima skatteplaneringsarrangemang” som närmast är en följd av 
skattelagstiftningen. Diskussionen går i denna del delvis in i diskussionen 
angående svårigheten i att tillämpa kriteriet om skatteförmån. Som NSD 
framför kommer det sannolikt att vara mycket svårt för en uppgiftsskyldig att 
skilja på vad som är respektive inte är en direkt följd av 
skattelagstiftningen.353 Svårigheten i att avgöra vad som är legitim respektive 
illegitim skatteplanering kan t.ex. illustreras av de olika uppfattningarna av 
om aggressiv skatteplanering utgör skatteflykt eller inte.354 Desto större 
praktisk betydelse torde möjligheten för Skatteverket att meddela ytterligare, 
konkreta undantag med föreskriftsrätt vara. Principiella skäl, särskilt i en 
skatterättslig kontext, talar dock enligt min mening för att undantagen bör 
införas lagstiftningsvägen.355 Även i denna del talar undantagets oprecisa 
utformning mot att tillämpningsområdet i praktiken begränsas till vad som är 
nödvändigt. 
 
Avslutningsvis bör sanktionerna belysas. Förslaget att införa sanktioner i 
form av en rapporteringsavgift som en ny särskild avgift i SFL innebär 
sammanfattningsvis följande per arrangemang (rådgivare/användare): 

- Första rapporteringsavgift: 15 000 kronor/7 500 kronor, 
- Andra rapporteringsavgift: 50 000 kronor, om näringsverksamhet 

maximalt 500 000 kronor/25 000 kronor, om näringsverksamhet 
maximalt 250 000 kronor. 

 
För att sätta rapporteringsavgifterna i ett större perspektiv kan följande 
iakttagelser angående storleken på befintliga särskilda avgifter i SFL göras:356 

- Kontrollavgift: huvudregel 10 000 kronor per kontrolltillfälle. 
Undantag 20 000 per kontrolltillfälle vid upprepad överträdelse. 

- Förseningsavgift: inkomstdeklaration 1 250 kronor (fysisk person) 
respektive 6 250 kronor (aktiebolag, ekonomisk förening). 
Skattedeklaration 625 kronor. Utgår per försenad deklaration. 

- Skattetillägg: huvudregel 40 procent av den skatt som skulle ha 
undanhållits från beskattning om den oriktiga uppgiften hade 
godtagits. Undantag bl.a. vid obetydligt belopp uppgående till inte 
mer än 10 procent av PBB, dvs. 4 650 kronor för 2019.357 

- Dokumentationsavgift: huvudregel 7 500 kronor per finansiellt konto. 
 

                                                
353 Se 4.3.1. 
354 Se 3.2.1; 3.4. 
355 Jfr 1.4. 
356 Se 3.3.4. 
357 Se 3.3.4. 46 500 x 0,1 = 4 650 kronor. 
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Vid en studie av storleken på de särskilda avgifterna framstår inte den första 
rapporteringsavgiften som särdeles anmärkningsvärd. Enligt utredningen är 
det främst denna som har karaktären av en förseningsavgift. Storleken ligger 
någorlunda i linje med övriga särskilda avgifter, även om avgiften för fysiska 
personer är en mer kostsam sanktion jämfört med t.ex. sanktionen vid för sent 
inkommen inkomstdeklaration. Den av utredningen utpekade svårigheten att 
identifiera en uppgiftsskyldig angående ett rapporteringspliktigt arrangemang 
kan dock möjligen motivera en något högre ”förseningsavgift”. Den  andra 
rapporteringsavgiften är enligt utredningen den egentliga sanktionen vid 
uteblivet uppgiftslämnande.358 Vid uteblivet uppgiftslämnande i samband 
med beskattningen är skattetillägg den särskilda avgift som primärt 
aktualiseras. Det ligger därför enligt min uppfattning nära tillhands att göra 
en jämförelse med skattetillägg i fråga om utredningens föreslagna andra 
rapporteringsavgift. 
 
Vid en jämförelse med skattetilläggen kan viss ledning möjligen tas från RÅ 
2000 ref. 66 (I). HFD bedömde i fallet om skattetilläggslagstiftningen var 
proportionerlig. Bedömningen gjordes visserligen i ljuset av art. 6 i 
Europakonventionen som inte behandlas i denna uppsats.359 HFD 
konstaterade dock att en omständighet som talade för att 
sanktionslagstiftningen var proportionerlig var dels att skattetilläggen kunde 
efterges om det var uppenbart oskäligt vilket enligt HFD var ett uttryck för 
en proportionalitetsprövning, dels att skattetillägget aldrig skulle kunna 
överstiga en bråkdel av den skatt som skulle ha undanhållits det allmänna 
m.m. om skattelättnaden hade godtagits.360  Enligt utredningens förslag skulle 
en uppgiftsskyldig visserligen helt eller delvis befrias från rapporteringsavgift 
om avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten.361 Detta talar i 
sammanhanget för att sanktionssystemet är proportionerligt. Å andra sidan 
baseras inte rapporteringsavgiften på arrangemangets storlek. Ett uteblivet 
uppgiftslämnande angående ett arrangemang med värdet 2 000 kronor beivras 
lika hårt som ett arrangemang med värdet 2 miljoner kronor. I denna del talar 
HFDs avgörande enligt min mening med viss styrka för att den andra 
rapporteringsavgiften är onödigt betungande och därmed inte proportionerlig. 
Utredningens argument är att ett arrangemangs värde inte alltid kan 
fastställas. Detta är visserligen korrekt och bör t.ex. kunna vara fallet vid s.k. 
marknadsförbara arrangemang.362 Detta talar mot att låta arrangemangets 
värde vara styrande för storleken på rapporteringsavgiften. Jag återkommer 
till detta ur ett de lege ferenda-perspektiv längre fram i uppsatsen.363 
Utredningen framhåller vidare att arrangemangen med störst värde inte 

                                                
358 Se 4.3.5. 
359 Se 1.3. 
360 Se 2.2. 
361 Se 4.3.5; jfr 3.3.4. 
362 Se 4.3.1; 4.3.4. 
363 Se 6. 



 60 

nödvändigtvis behöver vara av störst intresse för Skatteverket.364 Enligt min 
uppfattning kan det dock ifrågasättas om argumentet är särskilt relevant i 
fråga om storleken på avgifterna för att säkerställa regelefterlevnad. En 
uppgiftsskyldig har ju inga förutsättningar att på förhand förutse vilka 
uppgifter som är ”viktigast” för Skatteverket. I ljuset av befintliga särskilda 
avgifter har utredningen enligt min uppfattning sammantaget inte lyckats 
motivera varför det är nödvändigt att under strikt ansvar sanktionera en 
underlåtelse att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang, 
information som i flera fall inte ens kommer att vara relevant vid 
beskattningen,365 med en högsta avgift uppgående till 500 000 kronor 
(rådgivare) respektive 250 000 kronor (användare) per arrangemang. Det 
framstår inte heller i alla lägen som nödvändigt att en rådgivningsbyrå ska 
sanktioneras det dubbla monetärt jämfört med t.ex. en intern skatteavdelning 
inom ett stort företag.366 Det är säkerligen en korrekt iakttagelse att det i flera 
fall kan vara svårt för Skatteverket att förelägga en tredskande 
uppgiftsskyldig angående ett rapporteringspliktigt arrangemang.367 Syftet är 
ju bl.a. att okända arrangemang ska omfattas av rapporteringsplikt.368 
Argumentet bör dock även aktualiseras vid uteblivet uppgiftslämnande vid 
beskattningen: hur ska Skatteverket i alla lägen rimligen kunna ha kännedom 
om att en skattskyldig har utelämnat en uppgift i inkomstdeklarationen? Vid 
en jämförelse med sanktionerna vid uteblivet uppgiftslämnande i samband 
med beskattningen framstår därför sammanfattningsvis den andra 
rapporteringsavgiften som onödigt långtgående. Även utformningen på de 
föreslagna sanktionerna talar därför sammanfattningsvis mot att utredningens 
förslag framstår som proportionerligt i alla delar. 

                                                
364 Se 4.3.5; jfr 3.4. 
365 Jfr 4.4.2. 
366 Se 4.3.3; jfr 5.3.3. 
367 Se 4.3.5. 
368 Se 4.2; 4.3.2.1. 
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5 Konsekvenser av MDR 

5.1 Inledning 
I föregående avsnitt behandlas förslaget i SOU 2018:91. Huvuddragen i 
förslaget är följande. Uppgiftsskyldigheten införs i SFL och omfattar 
rapporteringspliktiga arrangemang. Ett arrangemang är rapporteringspliktigt 
om det träffas av minst ett av tio kännetecken i RAL. Uppgiftsskyldigheten 
omfattar rådgivare och användare i vissa fall. MDR föreslås sanktioneras med 
en ny särskild avgift, rapporteringsavgift.369 
 
Detta avsnitt behandlar den förmodade nyttan och bördan av MDR. Den 
förmodade nyttan, dvs. i vilken utsträckning MDR kan antas motverka 
aggressiv skatteplanering, behandlas först. Därefter behandlas förslagets 
förmodade börda, dvs. de uppgiftsskyldigas och Skatteverkets uppskattade 
ökade administrativa kostnader.370 Avslutningsvis behandlas två möjliga 
konsekvenser av MDR som inte är strikt kopplade till ökade kostnader: dels 
dess inverkan på skyddet för kommunikationen mellan en juridisk rådgivare 
dennes klient, dels förhållandet mellan MDR och den s.k. insiderregleringen. 
Översikten gör inte anspråk på att vara uttömmande utan syftar till att bredda 
förståelsen för konsekvenserna av MDR från de strikt ekonomiska.  Avsnittet 
avslutas med en sammanfattande analys. 

5.2 Effekt på aggressiv skatteplanering 
Som konstateras tidigare i uppsatsen är det huvudsakliga syftet med MDR att 
motverka aggressiv skatteplanering. MDR bedöms endast i begränsad 
utsträckning motverka skattefusk.371 Den aggressiva skatteplaneringen ska i 
huvudsak motverkas på två sätt: informationen som kommer Skatteverket 
tillhanda ska förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och användas för att 
täppa till ”luckor” i skattelagstiftningen. I viss utsträckning bedöms även 
MDR ha en avhållande effekt och därmed förebygga förekomsten av 
aggressiv skatteplanering. MDR har inte i sig någon påverkan på skattebasens 
storlek m.m. och utredningen har därför inte haft möjlighet att göra en 
traditionell beräkning av förslagets offentligfinansiella effekter. Enligt 
utredningen bör det dock inte vara ifrågasatt att skatteintäkter går förlorade 
till följd av aggressiv skatteplanering.372 

                                                
369 Se 4.3. 
370 Begreppet innefattar i sammanhanget ekonomisk påverkan till följd av krav om att 
upprätta, lagra eller överföra information, se Tillväxtverket (2018) s. 7.  
371 Se 4.2. 
372 Se SOU 2018:91 s. 339 f. 
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Trots avsaknaden av möjlighet att göra en traditionell beräkning av förslagets 
offentligfinansiella effekter förväntas MDR enligt utredningen ha en 
betydande inverkan på skatteintäkternas storlek. Utredningen bedömer att 
effekten på skatteintäkterna kraftigt kommer att överstiga de kostnader för det 
offentliga, främst för Skatteverket, som förslagen förväntas medföra. 
Utredningens sammantagna bedömning är att nyttan med MDR motiverar 
dess ökade kostnader för bl.a. uppgiftsskyldiga och för Skatteverket.373 
Skatteverket delar utredningens uppfattning att MDR har en avhållande effekt 
och att förslaget kommer att leda till ökade skatteintäkter och en effektivare 
och mer rättvis skatteuppbörd. För Skatteverket frigörs även resurser som i 
nuläget ägnas åt analys, kartläggning, utredning m.m.374 
 
Som framgår ovan i uppsatsen finns det hittills troligen endast en oberoende 
studie över effekter av MDR. Jag har därför valt att göra ett avsteg från 
uppsatsens svenska perspektiv och behandla den. Studien är från 2012 och 
utvärderar Storbritanniens motsvarighet DOTAS.375 DOTAS, disclosure of 
tax avoidance schemes, antyder att endast transaktioner som skulle kunna 
ifrågasättas med gällande rätt omfattas av tillämpningsområdet. Så är dock 
inte fallet. Även lagliga transaktioner, som regeringen t.ex. skulle vilja 
förhindra i framtiden, omfattas.376 Den brittiska skattemyndighetens 
uppfattning är att DOTAS har varit mycket framgångsrikt.377 Enligt forskarna 
finns det dock inte tillräckligt med information för att göra en korrekt 
utvärdering av DOTAS.378 Skillnaden i uppskattat skattebortfall före och efter 
införandet av informationsplikten kan inte användas för att beräkna skillnader 
i skatteintäkter eftersom andra förändringar genomfördes under den aktuella 
perioden. Även sociala och kulturella förändringar kan påverka de 
skattskyldigas beteende.379 Forskarna hänvisar till att det särskilt inom den 
kommersiella sfären finns vissa indikationer på en lägre benägenhet att 
använda sig av de mest avancerade uppläggen, ”the most artificial forms of 
tax avoidance.”380 Det förefaller dock inte vara fallet med alla kategorier av 
skattskyldiga. Ett minskat antal inrapporteringar behöver inte heller bero på 
att DOTAS har haft en avhållande effekt.381 Den svenska utredningen 
kommenterar också den brittiska studien. Enligt utredningen kan det finnas 
flera orsaker till att inrapporteringarna i Storbritannien har minskat. Det är 
dock sannolikt att DOTAS har haft viss effekt. Sådan effekt bedöms sannolik 
i Sverige även om förutsättningarna skiljer sig för varje land.382 
                                                
373 Se SOU 2018:91 s. 359; 5.3. 
374 Se Skatteverket (2019) s. 3. 
375 Se 1.3; 1.5; 1.7; Devereux, Freedman och Vella (2012). 
376 Se Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 3. Tax avoidance kan översättas till 
skatteflykt, jfr Kleist (2018) s. 536. Angående skatteflykt, se 3.2.1; jfr även 4.4.2. 
377 Se Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 23.  
378 Se Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 3. 
379 Se Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 2 f., s. 24; jfr t.ex. Panayi (2015) s. 11–22. 
380 Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 2 f. 
381 Se Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 25. 
382 Se SOU 2018:91 s. 174. 
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En risk med MDR är att Skatteverket får så mycket information att 
informationsflödet blir ohanterligt. För mycket information antas inverka 
negativt på regelverkets effektivitet.383 Detta kan bl.a. bli följden vid 
överrapportering från de uppgiftsskyldiga. Ett alternativ för att minska risken 
för överrapportering är enligt OECD att införa ett krav på ett lägsta belopp, 
ett de-minimis filter (s.k. tröskelvärde), för att undanta de minsta 
transaktionerna. Informationen som kommer Skatteverket tillhanda kan 
därför antas bli mer värdefull eftersom det i högre utsträckning kan antas att 
de värdefulla transaktionerna blir rapporteringspliktiga. Tröskelvärde kan 
tillämpas på transaktionsvärdet eller på värdet av skatteförmånen.384 Risken 
för överrapportering belyses av NSD. Enligt NSD omfattar de föreslagna 
kännetecknen vanligt förekommande företeelser som inte på något sätt utgör 
aggressiv skatteplanering. Den vida och vaga definitionen av ett 
rapporteringspliktigt arrangemang i kombination med höga 
rapporteringsavgifter kommer enligt NSD att leda till en betydande 
överrapportering. Enligt NSD skulle risken för överrapportering troligen 
minska genom preciseringar i kombination med beloppsgränser.385 

5.3 Kostnader 

5.3.1 Allmänt 
Utredningen uppskattar att cirka 165 000 arrangemang kommer att 
rapporteras in årligen.386 Regelrådet387 efterlyser i sitt remissvar en tydligare 
redovisning av vilka kostnader som avser rapportering av inhemska 
respektive gränsöverskridande arrangemang.388 FAR uppskattar att cirka 
110 000 av inrapporteringarna kommer att avse inhemska arrangemang och 
cirka 55 000 kommer att avse gränsöverskridande arrangemang.389 
Skatteverket uppskattar att två tredjedelar av de inrapporterade 
arrangemangen kommer att vara gränsöverskridande. Skatteverket framför 
även att det endast är tillkommande kostnader och administrativ börda, utöver 
kostnaderna m.m. för att implementera DAC 6, som bör beaktas när 
kostnaderna av det inhemska regelverket ställs i relation till dess nytta.390 
 

                                                
383 Se dir. 2017:38 s. 9 f.; Devereux, Freedman och Vella (2012) s. 14 f.; Kleist (2018) s. 524. 
384 Se OECD (2015a) s.  38 f.; Skatteverket (2019) s. 14; jfr Panayi (2015) s. 136; 4.3.2.1. 
385 Se NSD (2019) s. 6. 
386 110 000/rådgivare och 55 000/användare, se 5.3.3. 
387 Se Regelrådet (2019) s. 1; jfr 6–7, 9 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket och har i uppdrag att granska och yttra sig över kvaliteten i 
konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. 
388 Se Regelrådet (2019) s. 5 ff. 
389 Se FAR (2019) s. 2 f.  
390 Se Skatteverket (2019) s 4 ff.; jfr, likartat, SOU 2018:91 s. 431. 
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FAR framhåller att kostnaderna för företags skatteadministration uppgår till 
total 6,8 miljarder kronor per år. Om MDR genomförs skulle dessa 
administrativa kostnader enligt FARs beräkningar öka med cirka 5–10 
procent baserat på utredningens kostnadsuppskattningar. FAR inkluderar 
Skatteverkets ökade kostnader i beräkningen eftersom dessa finansieras av 
skattebetalarna.391 

5.3.2 Skatteverket 
Utredningen uppskattar att Skatteverkets ökade kostnader till följd av MDR 
uppgår till 110 miljoner kronor i engångskostnader samt 150–170 miljoner 
kronor i årliga kostnader, dvs. totalt upp till 280 miljoner kronor under 2020–
2021 under antagande att MDR träder i kraft i juli 2020. Uppskattningen 
baseras sammanfattningsvis på följande siffror:392 
 
Initiala kostnader (totalt cirka 110 miljoner kronor): 

- 500 000 kronor (initiala informationsinsatser), 
- 40 miljoner kronor (IT-utveckling), 
- 70 miljoner kronor (ökade kostnader för kontroll de första fem åren. 

Därefter ingen ökad kostnad baserat på antagande om minskad 
förekomst av skatteupplägg eller omläggning av 
kontrollverksamhet),393 

 
Årliga kostnader (totalt cirka 150–170 miljoner kronor): 

- 80–90 miljoner kronor/år (inhämtning av uppgifter: dels manuellt 
arbete av uppgifter som lämnas på pappersblankett, dels 
kvalitetskontroll av lämnade uppgifter), 

- 30 miljoner kronor/år (automatiskt informationsutbyte), 
- 10 miljoner kronor/år (riskanalys, urval, strategiska överväganden), 
- 30–40 miljoner kronor/år (efterlevnadskontroll, hantering av 

rapporteringsavgift m.m.), 
- 2 miljoner kronor/år (övriga kostnader).394 

 
Kostnaderna kan jämföras med Skatteverkets totala anslag för år 2019 som 
för området, skatt, tull och exekution uppgick till drygt 7,5 miljarder 
kronor.395 Som framgår tidigare i uppsatsen bedömer utredningen dock att de 
ökade skatteintäkterna kraftigt kommer att överstiga Skatteverkets ökade 
kostnader.396 

                                                
391 Se FAR (2019) s. 3; jfr t.ex. Tillväxtverket (2013) s. 11. Tillväxtverkets redovisning rör 
2010–2012 och FAR hänvisar till åren 2010–2013. Det är oklart om det är samma källa. 
392 Se SOU 2018:91 s. 354 f. 
393 Se SOU 2018:91 s. 354 f. 
394 Se SOU 2018:91 s. 354 f. 
395 7 569 094 000 kronor, se Ekonomistyrningsverket (2019). 
396 Se 5.2; SOU 2018:91 s. 355. 
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5.3.3 Uppgiftsskyldiga 
5.3.3.1 Rådgivare 
Utredningen uppskattar grovt att cirka 12 700 företag i Sverige kommer att 
beröras av förslaget i egenskap av rådgivare. Uppskattningen innefattar 
advokater, revisorer, skatterådgivningsbyråer, banker, redovisnings- och 
bokföringsbyråer, försäkringsbolag, begravningsbyråer, 
pensionsrådgivningsföretag m.m.397 För dessa rådgivare antas MDR bl.a. att 
innebära ökade kostnader för regelefterlevnad. Kostnaderna är hänförliga till 
initiala kostnader av engångskaraktär och löpande kostnader, t.ex. för 
kontinuerlig administration.398 En trolig effekt är att rådgivarnas ökade 
kostnader läggs på användarna och att det i praktiken är användarna som får 
bära rådgivarnas ökade kostnader.399 
 
Storleken på rådgivarnas initiala kostnader av engångskaraktär kan enligt 
utredningen inte uppskattas. De initiala kostnaderna förväntas bestå av 
kostnader för informationssamling för att förstå MDR m.m. och för att 
analysera hur rådgivningsföretaget påverkas. Rådgivningsföretagen 
förmodas vidare behöva ägna sig åt interna utbildningsinsatser för att sprida 
kunskap om MDR samt upprätta rutiner och system för att identifiera 
rapporteringspliktiga arrangemang.400 
 
Rådgivarnas ökade kostnader för inrapportering uppskattas grovt till totalt 
cirka 150 miljoner kronor. För de större rådgivningsföretagen uppskattas 
administrationskostnaderna uppgå till 700 000 per år. För de mindre 
rådgivningsföretagen uppskattas administrationskostnaderna uppgå till 
100 000 per år.401 Uppskattningen baseras sammanfattningsvis på följande 
siffror: 

- Drygt 110 000 rapporteringar för samtliga berörda rådgivare/år, 
- 2 timmar/rapportering utgör uppskattad genomsnittlig tidsåtgång, 
- Genomsnittlig månadslön à 56 100 kronor (2017) för en affärs- och 

företagsjurist multiplicerat med schablonvärde 1,84 för 
semesterersättning m.m.402 

 
Utöver kostnaderna för inrapportering förväntas rådgivarna även ådra sig 
vissa andra löpande kostnader, t.ex. för att hålla sig uppdaterade om 
förändringar i regelverket och för att bedöma om ett arrangemang är 
rapporteringspliktigt. Dessa tillkommande löpande kostnader kan enligt 

                                                
397 Se SOU 2018:91 s. 341 ff. Bartels och Rydin, skattejurister LRF, ifrågasätter 
uppskattningen som alltför låg. Se Bartels och Rydin (2019) s. 24. 
398 Se SOU 2018:91 s. 343. 
399 Se SOU 2018:91 s. 347. 
400 Se SOU 2018:91 s. 345 f. 
401 Se SOU 2018:91 s. 343 ff. Se s. 341–345 för beräkningarna m.m. i dess helhet. 
402 Se SOU 2018:91 s. 344 f. 
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utredningen inte heller uppskattas.403 De rådgivare som inte följer MDR 
riskerar vidare kostnader i form av sanktioner, dvs. rapporteringsavgift.404 
Enligt utredningen är det inte heller möjligt att beräkna hur många rådgivare 
som riskerar att drabbas av sanktioner. Avslutningsvis framför utredningen 
att MDR kan påverka rådgivarbranschen i dess helhet genom att MDR får en 
viss avhållande effekt på de rådgivare som tillhandahåller aggressiva 
skatteupplägg och på rådgivarnas potentiella användare.405 

5.3.3.2 Användare 
Utredningen bedömer att MDR kommer att innebära följande ökade 
administrativa kostnader för användare: 

- Ökade kostnader för rådgivningstjänster, 
- Ökade kostnader för uppgiftsskyldiga användare.406 

 
Utredningen antar att det främst är företag som kommer att bli 
uppgiftsskyldiga i egenskap av användare. Användare av 
rapporteringspliktiga arrangemang kan dock finnas inom vitt skilda 
verksamheter. Det är därför inte möjligt att förutse hur många företag som 
kommer att bli uppgiftsskyldiga användare. Utredningens bedömning är dock 
att små företag främst kommer att genomföra inhemska arrangemang och i 
princip uteslutande kommer att anlita (uppgiftsskyldiga) rådgivare. Som 
konstateras ovan kommer rådgivarnas ökade kostnader troligen att läggas på 
deras kunder, användarna. Det är därför troligt att dessa användares kostnader 
för rådgivningstjänster ökar.407 
 
Vidare bedömer utredningen att det i huvudsak är större företag, innefattande 
cirka 2 300 företag (2017) med en årsomsättning överstigande 500 miljoner 
kronor, som kommer att genomföra gränsöverskridande arrangemang och bli 
uppgiftsskyldiga som användare. Antaget bygger på att det främst antas vara 
dessa användare som tar fram arrangemang internt.408 DAC 6 innebär att inget 
undantag från rapporteringsplikt kan införas för kända och accepterade 
gränsöverskridande arrangemang. Utredningen bedömer därför att samtliga 
stora företag kommer att beröras av MDR.409 För större företag uppskattas de 
ökade administrationskostnaderna för att fullgöra den nya 
uppgiftsskyldigheten uppgå till cirka 30 000 kronor per företag, totalt cirka 
75 miljoner kronor.410 Uppskattningen baseras sammanfattningsvis på 
följande siffror: 

                                                
403 Se SOU 2018:91 s. 346. 
404 Se 4.3.5. 
405 Se SOU 2018:91 s. 346. Angående effekter av MDR, se vidare 5.2. 
406 Se SOU 2018:91 s. 346 f. 
407 Angående uppskattade kostnader för rådgivare, se 5.3.3.1. 
408 Se SOU 2918:91 s. 348 f.; jfr 4.3.3.2. 
409 Se SOU 2018:91 s. 348. Angående föreslagna undantaget i 14 § RAL, se 4.3.2.1. 
410 Se SOU 2018:91 s. 349. 
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- I genomsnitt 2 rapporteringar/månad per företag (totalt 55 000/år för 
samtliga större företag), 

- 2 timmar/rapportering utgör uppskattad genomsnittlig tidsåtgång, 
- Genomsnittlig månadslön à 56 100 kronor (2017) för en affärs- och 

företagsjurist multiplicerat med schablonvärde 1,84 för 
semesterersättning m.m.411 

 
Även enskilda antas kunna beröras av förslagen, bl.a. enskilda näringsidkare 
och delägare i fåmansföretag. Vissa privatpersoner bedöms även kunna bli 
uppgiftsskyldiga, främst s.k. High Net Worth Individuals, dollarmiljonärer. 
Den stora majoriteten av uppgiftsskyldiga enskilda bedöms dock anlita en 
rådgivare som själv blir uppgiftsskyldig eller åtminstone i praktiken sköter 
inrapporteringen. Även för de enskilda bedöms förslaget således medföra 
ökade rådgivningskostnader.412 

5.4 Utblick: Yrkesmässiga privilegier och 
insiderreglering 

En grundläggande rättsstatlig princip är att en enskild ska kunna söka juridisk 
rådgivning utan att behöva oroa sig för att uppgifter som lämnas till 
rådgivaren eller rådgivningen i sig kommer till utomståendes kännedom. En 
förutsättning är att kommunikationen mellan rådgivaren och klienten skyddas 
från insyn. Vikten av att skydda kommunikationen från insyn ger upphov till 
vissa principiella överväganden. Det kan diskuteras i vilken utsträckning 
MDR kommer i konflikt med skyddet för kommunikationen mellan den 
juridisk rådgivaren och den enskilde och i vilken utsträckning det på denna 
grund finns skäl att undanta rådgivare från uppgiftsskyldighet.413 Vissa 
rådgivarkategorier omfattas av särskilda lagregler och etiska regler, bl.a. 
advokater.414 DAC 6 tillåter undantag från rådgivares uppgiftsskyldighet om 
uppgiftsskyldigheten skulle strida mot s.k. yrkesmässiga privilegier. Enligt 
Kleist är risken för att MDR kommer i konflikt med skyddet för 
kommunikationen m.m. uppenbar. Kleist framför att det lagstadgade skyddet 
främst omfattar rådgivning från jurister verksamma vid en advokatbyrå. Det 
är enligt Kleist tveksamt om undantaget i DAC 6 skulle kunna tillämpas på 
andra rådgivare. Kleist framhåller dock att argumenten för att skydda 
kommunikationen mellan en jurist som är verksam vid en advokatbyrå och 
dennes klient skulle kunna vara relevanta även beträffande andra rådgivare.415 

                                                
411 Se SOU 2018:91 s. 349. Utredningens bedömer att tidsåtgången för inrapportering för 
användare motsvarar tidsåtgången för inrapportering för rådgivare och att motsvarande 
genomsnittslön som vid uppskattningen för rådgivare kan användas, se 5.3.3.1. 
412 Se SOU 2018:91 s. 350. 
413 Se Kleist (2018) s. 532 ff.; jfr angående HFD 2012 ref. 12, 2.2. 
414 Se bl.a. 8 kap. 4 § rättegångsbalken; 4.3.3.1 och där gjorda hänvisningar; jfr 1.3. 
415 Se 4.3.4; Kleist (2018) s. 533; SOU 2018:91 s. 189; jfr 1.3. 
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Som framgår ovan föreslår utredningen att advokater delvis undantas från av 
uppgiftsskyldighet. För övriga rådgivare föreslås inga undantag.416 Enligt 
Advokatsamfundet innebär förslaget i denna del följande. I princip elimineras 
grundläggande rättsstatliga intressen som sekretess, kundlojalitet och 
oberoende gentemot staten. Att tvinga skatterådgivare att anta rollen som 
angivare och staten och i praktiken agera som Skatteverkets biträde är 
oacceptabelt. Advokater ska undantas från uppgiftsskyldighet i dess helhet 
trots riskerna ur konkurrenshänseende. Utredningens uppfattning att 
advokater i de flesta fall bör kunna lämna vissa uppgifter om ett arrangemang 
utan att bryta mot advokatsekretessen är direkt felaktig.417 En risk är att 
Skatteverket ”kan lägga pussel med advokatens rapport och andra rapporter 
som inkommit till Skatteverket418 varmed advokaten, genom 
inrapporteringen, röjer klientens identitet. Ett undantag skulle ligga i linje 
med de s.k. fråge- och beslagsförbuden.419 Skatteverket föreslår däremot att 
undantaget för advokater tas bort av följande skäl. Advokatsekretessen syftar 
främst till att tillvarata klientens rätt till försvar och säkerställa att klienten 
garanteras att det denne anförtror advokaten inte kommer till utomståendes 
kännedom. Om advokater är uppgiftsskyldiga kommer dock advokater och 
klienter vara medvetna om detta på förhand. Advokater som åtar sig uppdrag 
som innefattar skatterådgivning kan vidare informera klienten om 
uppgiftsskyldigheten och därigenom undvika en konflikt med tystnads- och 
lojalitetsplikten. Det kan inte anses oproportionerligt att ålägga advokater 
samma uppgiftsskyldighet som övriga rådgivare för att uppnå syftet med 
MDR. Ett partiellt undantag från uppgiftsskyldighet för advokater riskerar 
även att medföra att advokater får en otillbörlig konkurrensfördel.420 

En användarkategori som kan påverkas på ett sätt som inte behandlas i 
utredningen är noterade bolag, dvs. bolag med aktier upptagna till handel på 
en reglerad marknad (s.k. börs) och på vissa plattformar.421 Noterade bolag är 
skyldiga att följa EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).422 Det främsta 
syftet med MAR är att säkerställa likabehandling mellan aktörer på 
finansmarknaden.423 MAR innehåller bl.a. omfattande krav på en emittents, 
dvs. ett noterat bolags, informationsgivning kopplat till s.k. 
insiderinformation.424 Insiderinformation definieras i art. 7 MAR och utgör, 
mycket förenklat, information som rör emittenten och skulle kunna vara 
kurspåverkande.425 Enligt art. 17.1 MAR är en emittent som huvudregel 
                                                
416 Se 4.3.4. 
417 Se Advokatsamfundet (2019a) s. 3; jfr 4.3.4. 
418 Advokatsamfundet (2019a) s. 4. 
419 Angående beslagsförbuden, se 36 kap. 5 § 2 st., 38 kap. 2 § 2 st. rättegångsbalken; NJA 
2010 s. 122; Advokatsamfundet (2019a) s. 3. 
420 Se Skatteverket (2019) s. 30 f. 
421 Se art. 2, 3 MAR; Schmauch (2018) s. 25 f., s. 44 ff. 
422 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014. 
423 Se art. 1 MAR; Schmauch (2018) s. 25; Eklund och Stattin (2016) s. 411. 
424 Se art. 2 MAR; Schmauch (2018) s. 80; Eklund och Stattin (2016) s. 412 ff.  
425 Se Schmauch (2018) s. 83–93; jfr Eklund och Stattin (2016) s. 411 ff. 
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skyldig att så snart som möjligt offentliggöra insiderinformation. I praktiken 
är detta dock inte alltid möjligt. Antag att emittenten förhandlar med en 
potentiell budgivare. Den potentielle budgivaren har lämnat ett indikativt på 
aktierna i emittenten. Informationen utgör insiderinformation. 
Förhandlingarna är dock inte avslutade. Om emittenten offentliggör 
informationen skulle budet kunna omintetgöras.426 Enligt art. 17.4 MAR får 
därför en emittent under vissa förutsättningar besluta om ett uppskjutet 
offentliggörande av insiderinformation. En av tre kumulativa förutsättningar 
är att emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell, dvs. 
hemlig.427 Enligt NSD är det osäkert om MDR innefattar en skyldighet att 
rapportera in uppgifter som utgör insiderinformation till 
skattemyndigheterna. Om så är fallet föreligger enligt NSD en risk att 
emittenten aldrig kan besluta om ett uppskjutet offentliggörande av 
insiderinformation enligt art. 17.4 MAR.428 I praktiken skulle det bli omöjligt 
för emittenten att ”upprätthålla en börsnotering på hanterliga premisser.”429 
NSD föreslår att det i första hand bör införas ett uttryckligt undantag för 
uppgifter som är insiderinformation.430  

I sammanhanget kan följande noteras.431 Av offentlighetsprincipen följer att 
handlingar hos Skatteverket är offentliga om de inte omfattas av sekretess. 
Av meddelarfriheten följer vidare att det kan vara tillåtet för offentliga 
tjänstemän att även lämna ut handlingar som omfattas av sekretess i 
publicistiskt syfte. Meddelarfriheten inskränks i vissa fall av offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) (OSL).432 Enligt 27 kap. 1 § OSL gäller 
sekretess bl.a. i verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m., den s.k. 
skattesekretessen. Skattesekretessen saknar skaderekvisit och ger endast vika 
för det fall uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.433 Enligt 27 kap. 
3 § OSL inskränker skattesekretessen även meddelarfriheten. Uppgifter om 
rapporteringspliktiga arrangemang ska omfattas av skattesekretessen.434 
Vissa uppgifter om gränsöverskridande arrangemang ska omfattas av det 
automatiska informationsutbytet inom EU. Uppgifter om affärshemligheter, 
företagshemligheter eller yrkeshemligheter undantas dock.435 

                                                
426 Se Eklund och Stattin (2016) s. 421; jfr Schmauch (2018) s. 84. 
427 Se Schmauch (2018) s. 209. 
428 Se NSD (2019) s. 11. 
429 NSD (2019) s. 11. 
430 Se NSD (2019) s. 11. 
431 Se, näraliggande, Lagrådet i prop. 2017/18:281 s. 26 f. och Advokatsamfundets 
synpunkter på Utbildningsdepartementets promemoria U2019/00336/GV – 
Offentlighetsprincipen i börsnoterade skolföretag, Advokatsamfundet (2019b) s. 1.  
432 Se Bohlin (2015) s. 17, 240 ff.; jfr även art. 10, 21 MAR. 
433 Se Bohlin (2015) s. 181; SOU 2018:91 s. 298; jfr 8 kap. 3 § OSL. 
434 Utredningens bedömning har dock ifrågasatts, se t.ex. Skatteverket (2019) s. 1, s. 28 f. 
435 Se SOU 2018:91 s. 302 f., s. 307; jfr även 10, 13 §§ lagen (2012:843) om administrativt 
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. 
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5.5 Sammanfattande analys 

5.5.1 Allmänna utgångspunkter 
I denna uppsats görs proportionalitetsbedömningen av den ej 
direktivbaserade delen i SOU 2018:91 enligt följande kriterier: lämplighet, 
nödvändighet och s.k. strikt proportionalitet.436 De två första kriterierna 
diskuteras i föregående avsnitt. I anslutning till diskussionen konstateras att 
MDR sammantaget framstår som en lämplig åtgärd men troligen i vissa 
avseenden går utöver vad som är nödvändigt. Diskussionen i föregående 
avsnitt talar därför sammanfattningsvis mot att förslaget är proportionerligt i 
alla delar. Denna analys syftar till att göra den avslutande 
proportionalitetsbedömningen och besvara uppsatsens tredje frågeställning: 
 
Framstår MDR som en proportionerlig åtgärd för att motverka aggressiv 
skatteplanering? 

5.5.2 Nytta: Viss effekt är trolig men saknar 
omedelbart stöd 

Som konstateras tidigare i uppsatsen är det huvudsakliga syftet med MDR att 
motverka aggressiv skatteplanering.437 I DAC 6 och det svenska betänkandet 
framförs dock att MDR syftar till att motverka skatteupplägg, 
skatteplaneringsarrangemang, skatteflykt, skattefusk, skatteundandragande 
m.m.438 Ett belysande exempel är att kännetecknen enligt DAC 6 ska fånga 
upp aggressiva skatteplaneringsarrangemang men utgör en indikation på 
skatteflykt.439 Det är förstås inte möjligt att svara på om detta är en medveten 
begreppsanvändning och det föreslås inte heller någon legaldefinition av 
aggressiv skatteplanering i SFL eller RAL. Det är dock enligt min uppfattning 
olyckligt eftersom det är svårare att analysera effekten av förslaget när 
åtgärden som ska motverkas inte definieras. Enligt vissa källor har t.ex. 
nationella skatteflyktsregler, liksom nationella åtgärder i allmänhet, generellt 
begränsad effekt på aggressiv skatteplanering. MDR förväntas inte heller ha 
någon direkt effekt på brottsliga förfaranden.440 Hur det än förhåller sig med 
dessa eventuellt förekommande olika syften är analysen fortsatt koncentrerad 
till syftet att motverka aggressiv skatteplanering som det definieras i denna 
uppsats.441 

                                                
436 Se 2.2; 2.3; jfr även 1.3. 
437 Se 4.2. 
438 Begreppsanvändningen m.m. uppmärksammas av Företagarna (2019) s. 2 och, vad gäller 
DAC 6, Kleist (2018) s. 536 f. 
439 Se 4.2. 
440 Se 3.2; 3.4; 4.2; jfr Kleist (2018) s. 536. 
441 Se 3.4. 
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I denna uppsats problematiseras den inhemska regleringen ur ett 
proportionalitetsperspektiv, dvs. rapporteringsplikten för inhemska 
arrangemang och sanktionerna.442 Av definitionen av ett inhemskt 
arrangemang följer att tillämpningsområdet omfattar potentiellt aggressiv 
skatteplanering som inte är gränsöverskridande.443 Denna typ av ”inhemsk” 
aggressiv skatteplanering torde i regel karakteriseras av att det är 
teknikaliteter m.m. inom ett skattesystem som utnyttjas.444 Utredningen har 
inga konkreta uppskattningar angående omfattningen på inhemsk aggressiv 
skatteplanering eller på förekomsten av s.k. inhemska skatteupplägg. De 
inhemska skatteuppläggen bedöms allmänt medföra ett betydande 
skattebortfall. Remissinstanserna är generellt oense om omfattningen på såväl 
aggressiv skatteplanering som ”inhemsk” sådan. Enligt FAR accepteras inte 
längre företagens skattemissbruk. Rådgivningen rör istället primärt 
regelefterlevnadsfrågor och behovet av ett inhemskt regelverk är överspelat. 
FAR presenterar inte heller några konkreta belägg för detta påstående. Enligt 
Skatteverket förekommer inhemska skatteupplägg i betydande omfattning 
och avser betydande belopp. Skatteverket behandlar vissa konkreta ”upplägg” 
som stöd för sitt påstående. Samtliga upplägg som Skatteverket hänvisar till 
behandlas inte i denna uppsats men åtminstone de s.k. kattrumporna bör 
kunna utgöra ett konkret exempel på en typisk lucka och på en form av 
inhemsk aggressiv skatteplanering. Kattrumporna ansågs så pass angelägna 
att förhindra att de föranledde en stoppskrivelse under 2016. Enligt 
Skatteverkets egna uppskattningar medförde kattrumporna ett skattebortfall 
uppgående till 555 miljoner kronor under drygt ett års tid.445 Dessa konkreta 
exempel talar enligt min mening i viss utsträckning för att inhemsk aggressiv 
skatteplanering förekommer. Avsaknaden av konkreta uppskattningar på 
omfattningen på inhemsk aggressiv skatteplanering i utredningen är dock en 
brist som bör beaktas i den avslutande helhetsbedömningen. 
 
Den efterföljande frågan är vilken effekt det inhemska förslaget kan förmodas 
få på förekomsten av inhemska aggressiva skatteplanering, trots att dess 
omfattning som konstateras ovan inte är klarlagd. För att konkretisera effekt 
på aggressiv skatteplanering vill jag även här, liksom under 
lämplighetskriteriet, dela upp analysen på aspekterna hur utredningen 
bedömer att den aggressiva skatteplaneringen ska motverkas.446 Utredningens 
bedömning är att MDR motverkar aggressiv skatteplanering genom att: (i) 
Skatteverkets kontrollverksamhet förbättras, (ii) Skatteverket kan 
uppmärksamma lagstiftaren på s.k. luckor och (iii) MDR har viss avhållande 
effekt. Förmodade effekter av MDR på (i)-(ii) diskuteras och analyseras i 
anslutning till lämplighetsbedömningen av MDR i föregående analys och för 

                                                
442 Se 1.2; 1.3. 
443 Se 4.3. 
444 Se 3.2. 
445 Se 4.3.1. 
446 Se 4.4.2; 4.4.3. 
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närmare överväganden i dessa delar hänvisar jag till diskussionen i detta 
avsnitt.447 Detta är enligt min uppfattning ett illustrativt exempel på hur de tre 
underkriterierna i vissa fall sammanfaller.448 Övervägandena i det hänvisade 
avsnittet kan kort sammanfattas enligt följande. Med anledning av befintliga 
uppgiftsskyldigheter och definitionen av aggressiv skatteplanering framstår 
det som osäkert om MDR kommer att få en större praktisk betydelse i 
Skatteverkets kontrollverksamhet. En skillnad jämfört med befintliga regler 
är tidsaspekten. I ett konkret beskattningsfall måste Skatteverket dock oavsett 
invänta att den skattskyldige redovisar, eller underlåter att redovisa, 
arrangemanget i samband med beskattningen. I många fall bör Skatteverket 
få informationen oavsett, bl.a. genom öppna yrkanden. Vid en jämförelse med 
befintliga uppgiftsskyldigheter framstår det som mer troligt att MDR får en 
större praktiskt betydelse för att kartlägga och uppmärksamma lagstiftaren på 
s.k. luckor. Sammantaget konstateras det i avsnittet som sannolikt att 
utredningens förslag kan antas få viss dämpande effekt på aggressiv 
skatteplanering.449 
 
En diskussion angående förslagets (iii) avhållande effekt förekommer inte 
tidigare i uppsatsen. En sådan effekt framhålls som trolig av bl.a. OECD.450 
Enligt min uppfattning förefaller ett sådant antagande rimligt. Utan någon 
djupare diskussion kring de skattskyldigas riskbenägenhet m.m. framstår det 
troligt att en skattskyldig som håller det för sannolikt, men inte säkert, om ett 
övervägt arrangemang är förenligt med gällande rätt kommer att överväga 
genomförandet av arrangemanget mer noggrant om denne vet att 
informationen ska rapporteras in. Det behöver förstås inte innebära att den 
skattskyldige underlåter att genomföra arrangemanget. Den skattskyldige bör 
dock åtminstone på annat sätt försöka att försäkra sig om arrangemanget är 
förenligt med gällande rätt, t.ex. att som framförs tidigare i uppsatsen förena 
rapporteringen med ett öppet yrkande.451 Detta gäller särskilt i ljuset av de 
föreslagna sanktionerna.452 
 
Av den i korthet refererade brittiska forskningen kan följande fortsättningsvis 
konstateras. Forskarnas slutsatser och iakttagelser angående den brittiska 
motsvarigheten DOTAS ger inget direkt stöd för att lagstiftningen i sig har 
inneburit att de skatteupplägg som omfattas skulle ha minskat i omfattning. 
Forskarna framhåller bl.a. att ett minskat antal inrapporteringar inte i sig är 
tillräckligt för att konstatera att regelverket har haft en avhållande effekt. De 
brittiska forskarnas slutsatser kan förstås inte i sig utgöra tillräckligt stöd för 
att konstatera att utvecklingen kommer att se ut på samma sätt i Sverige. En 

                                                
447 Se 4.4.2. 
448 Se 2.2. 
449 Jfr 2. 
450 Se 3.2.2; jfr dock OECD angående risken för överrapportering, 5.2. 
451 Se 4.4.2. 
452 Se dock angående sanktionernas utformning, 4.4.3. 
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sådan slutsats skulle bl.a. kräva en komparativ analys vilket inte är syftet med 
denna uppsats.453 Samtidigt belyser forskningen vissa aspekter som är 
intressanta även ur ett svenskt perspektiv, bl.a. hur forskarna har iakttagit ett 
förändrat förhållningssätt till vissa avancerade skattearrangemang hos vissa 
skattskyldiga, särskilt kommersiella aktörer, medan det finns enstaka belägg 
för att andra fortsättningsvis tillhandahålls och använder dessa upplägg. 
Forskarna pekar även på att de skattskyldigas förändrade beteende kan bero 
på andra faktorer såsom kulturella och sociala förändringar. 
Sammanfattningsvis framhåller forskarna, som jag förstår deras slutsatser, på 
att en korrekt utvärdering av regelverket skulle kräva mer data m.m. Den 
förmodade effekten av MDR kan således sammanfattas enligt följande. Det 
framstår i och för sig som rimligt att MDR kan ha viss dämpande effekt på 
aggressiv skatteplanering, särskilt genom informationen angående s.k. luckor 
och dess avhållande effekt. Samtidigt är det just antaganden och den närmare 
effekten är högst oklar. Den forskning som finns, vars slutsatser dock inte 
omedelbart kan appliceras på svenska förhållanden, ger inte direkt stöd för 
dessa antaganden. 

5.5.3 Börda: Kostnaderna för den inhemska 
regleringen är svåra att uppskatta 

Det kan konstateras som osäkert i vilken utsträckning MDR kommer att 
motverka aggressiv skatteplanering. MDR bör därför så småningom 
utvärderas för att en eventuell inhemsk reglering ska kunna försvaras ur ett 
proportionalitetsperspektiv.454 Det är emellertid inte tillräckligt att konstatera 
att en viss effekt är trolig. Den inhemska regleringens förväntade kostnader 
måste även analyseras och ställas i relation till den förväntade nyttan av 
regelverket.455 
 
Löpande årliga kostnader för administration som enligt utredningen kan 
uppskattas uppgå till totalt cirka 400 miljoner för de uppgiftsskyldiga och för 
Skatteverket. FAR gör i sammanhanget en jämförelse med företagens årliga 
kostnader för regelefterlevnad av skatteregler à 6,8 miljarder kronor. FAR 
beräknar därför att företagens årliga kostnader ökar med cirka 5–10  procent. 
FAR inkluderar Skatteverkets kostnader i denna beräkning.456 Det är 
visserligen korrekt att de enskilda i förlängningen bekostar ökade 
anslagsbehov hos Skatteverket.457 Dessa kostnader fördelas dock på ”alla” 
skattebetalare. Enligt min uppfattning är det därför i detta sammanhang mer 
rättvisande att uppskatta förslagets ökade administrativa kostnader utifrån de 

                                                
453 Se 1.4. 
454 Jfr SOU 2018:81 s. 178; Jönsson, Fagring och Sundberg (2019) s. 241 ff. 
455 Se 2.2; 2.3. 
456 Se 5.3.1. 
457 Jfr 3.2.1. 
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uppgiftsskyldigas, främst företags, ökade administrativa kostnader.458 Enligt 
min beräkning, baserat på de uppgiftsskyldigas ökade administrativa 
kostnader, uppskattas företagens kostnader för regelefterlevnad respektive 
Skatteverkets anslagsbehov öka enligt följande: 

- Företagens ökade administrativa kostnader av MDR ≈ 3,3 procent.459 
- Skatteverkets ökade anslagsbehov av MDR ≈ 2,3 procent.460 

 
Uppskattningen pekar visserligen alltjämt på att kostnaderna är betydande. 
Detta förnekas inte heller av utredningen.461 Jag skulle dock inte vilja hävda 
att uppskattningarna ger stöd för så betydande kostnadsökningar som FAR 
hävdar. Jämfört med uppskattningen att gränsöverskridande aggressiv 
skatteplanering medför ett årligt skattebortfall uppgående till 4 procent av 
skatten på företagsvinster framstår kostnaderna visserligen inte som 
omedelbart oproportionerliga.462 Utredningen gör dock inga konkreta 
uppskattningar angående skattebortfallet till följd av inhemsk aggressiv 
skatteplanering.463 I denna uppsats konstateras att det är troligt att inhemsk 
aggressiv skatteplanering förekommer i viss utsträckning men att 
omfattningen är osäker.464 
 
Det finns även flera kostnader av MDR som enligt utredningen inte kan 
uppskattas. Dessa kostnader är enligt utredningen bl.a. följande: 

- Rådgivares initiala kostnader av engångskaraktär, t.ex. kostnader för 
att förstå hur rådgivningsföretagen påverkas, utbildningskostnader 
och kostnader för att upprätta rutiner/system för att identifiera 
rapporteringspliktiga arrangemang, 

- Rådgivares övriga löpande kostnader, t.ex. för att hålla sig 
uppdaterade om regeländringar och för att bedöma om ett 
arrangemang är rapporteringspliktigt.465 

 
I sammanhanget bör belysas att även rådgivarnas ökade kostnader ovan, som 
inte kan uppskattas, i förlängningen troligen kommer att bekostas av 
användarna.466 Ett problem, särskilt i detta sammanhang som syftar till att 
problematisera den inhemska regleringen ur ett proportionalitetsperspektiv, 
är att utredningen inte fördelar de uppskattade kostnadsökningarna på den 
gränsöverskridande respektive inhemska regleringen. Skatteverket framför i 
denna del att nyttan av den inhemska regleringen måste ställas i proportion 
till bördan i form av de tillkommande kostnaderna utöver kostnaderna för 

                                                
458 Jfr 5.3.3. 
459 Se 5.3.1; 5.3.3. 225 000 000 / 6 800 000 000 ≈ 0,033. 
460 Se 5.3.2. 170 000 000 / 7 500 000 000 ≈ 0,023. 
461 Se 4.1. 
462 Se 3.2.2. 
463 Se 3.2.1; 4.3.1. 
464 Se 5.5.1. 
465 Se 5.3.3.1. 
466 Se 5.3.3.1; 5.3.3.2. 
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direktivimplementeringen.467 Utredningens uppskattning är att totalt cirka 
165 000 arrangemang kommer att rapporteras årligen.468 Skatteverket 
uppskattar att cirka två tredjedelar av dessa kommer att vara 
gränsöverskridande och FAR uppskattar att cirka två tredjedelar av 
arrangemangen kommer att vara inhemska.469 
 
Vid ett högst hypotetiskt antagande att rapporteringarna skulle fördela sig lika 
och att det i övrigt är möjligt att fördela kostnaderna lika ser siffrorna ovan 
annorlunda ut: 

- Företagens ökade kostnader för inhemsk del ≈ 1,7 procent.470 
- Skatteverkets ökade anslagsbehov för inhemsk del ≈ 1,1 procent.471 

 
Det är givetvis inte en hållbar argumentation i sig att schabloniserat fördela 
kostnaderna på detta sätt. En egen uppskattning skulle bl.a. kräva en 
omfattande kartläggning av förekomsten av bl.a. arrangemang i Sverige vilket 
inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för denna uppsats. 
Förhoppningsvis kan dock den schabloniserade fördelningen illustrera vikten 
av att försöka fördela kostnaderna på den direktivbaserade respektive rent 
nationella regleringen. Att utredningen inte har försökt att proportionera 
kostnaderna på detta sätt är enligt min uppfattning en brist. Med anledning av 
denna brist är det dock inte möjligt att analysera kostnadsfördelningen 
djupare än så. Det måste också i sammanhanget framhållas att en möjlig 
konsekvens förstås är att kostnaderna blir lägre än vad utredningen har 
uppskattat. 
 
Vid en sammanfattande helhetsbedömning är min uppfattning att den ej 
direktivstyrda delen av utredningens förslag enligt dess nuvarande 
utformning inte framstår som en proportionerlig åtgärd för att motverka 
aggressiv skatteplanering. Det inhemska förslaget är i vissa delar för oprecist 
utformat. Det föreligger därför en risk för överrapportering i viss omfattning. 
Överrapportering riskerar dels att innebära att även arrangemang som inte är 
av intresse för Skatteverket rapporteras in i viss omfattning, dels en ökad 
administrativ börda. Överrapportering motverkar troligen även regelverkets 
effektivitet.472 Vad gäller sanktionerna är det framförallt storleken på den 
andra rapporteringsavgiften som kan ifrågasättas som alltför betungande för 
att säkerställa regelefterlevnad.473 Utredningens antaganden angående 
förmodade effekter av en rapporteringsplikt framstår visserligen som rimliga. 
Omfattningen på inhemsk aggressiv skatteplanering är dock inte klarlagd. 
                                                
467 Se 5.3.1. 
468 Se 5.3.1; 5.3.3. 
469 5.3.1. FARs uppskattning är att 110 000 av de 165 000 arrangemangen kommer att vara 
inhemska, dvs. 110 000 /165 000 ≈ 0,67. 
470 Se 5.3.1; 5.3.3. (225 000 000/2) / 6 800 000 000 ≈ 0,017. 
471 Se 5.3.2. (170 000 000/2) / 7 500 000 000 ≈ 0,011. 
472 Se 4.4.3, 5.2. 
473 Se 4.4.3. 
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Den, troligen enda, oberoende studie som har behandlats angående den 
brittiska motsvarigheten ger inte heller något direkt stöd för att regelverket 
skulle haft avsedd effekt.474 Vad gäller den förmodade bördan i form av 
administrativa kostnader talar det mesta för att dessa kommer att bli 
betydande. Det måste dessutom beaktas att flera kostnader enligt utredningen 
inte kan uppskattas, t.ex. kostnaden för att bedöma om ett arrangemang är 
rapporteringspliktigt. Ställt i relation till den oklara omfattningen på inhemsk 
aggressiv skatteplanering och avsaknaden av belägg för att MDR skulle få 
avsedd effekt framstår åtgärden som tveksam ur ett 
proportionalitetsperspektiv. Som jag förstår utredningens överväganden 
bygger konsekvensanalysen även bl.a. på antagandet att inhemska ”legitima” 
skatteplaneringsarrangemang inte kommer att rapporteras in.475 Den 
praktiska betydelsen av undantaget för dessa legitima arrangemang, dvs. det 
inhemska undantaget i 14 § RAL vid en direkt följd av lagstiftningen, har 
dock ifrågasatts tidigare i uppsatsen.476 Även detta talar för att kostnaderna 
kan bli högre än vad utredningen har uppskattat. Eftersom syftet är att 
undersöka den inhemska regleringen och utredningen inte proportionerar 
kostnaderna har det i övrigt visat sig vara svårt att göra några ytterligare 
konkreta överväganden.477 
 
I denna uppsats undersöks primärt proportionaliteten i det inhemska 
regelverket genom att väga nyttan av MDR för att motverka aggressiv 
skatteplanering mot bördan i form av administrativa kostnader för 
uppgiftsskyldiga och Skatteverket. Avslutningsvis vill jag även kommentera 
den utblick som görs i uppsatsen angående eventuella konsekvenser av MDR 
som inte är strikt ekonomiska. Syftet är i denna del inte att presentera några 
direkta svar utan snarare att bredda perspektivet från de strikt ekonomiska 
konsekvenserna.478 Dessa frågor gäller överväganden angående att ålägga en 
juridisk rådgivare en informationsplikt angående uppgifter från dennes klient 
och förhållandet mellan MDR och insiderregleringen i MAR. 
 
Rådgivares primära uppgiftsskyldighet följer av DAC 6. Det inhemska 
förslaget bygger således på utredningens generella utgångspunkter om 
fördelarna med ett likartat regelverk.479 Enligt Kleist är dock risken att MDR 
kommer i konflikt med behovet av att skydda kommunikationen mellan en 
juridisk rådgivare och dennes klient uppenbar.480 Kleists forskningsprojekt 
angående MDR avser bl.a. att undersöka dessa aspekter och det ska bli 
intressant att ta del av Kleists slutsatser.481 I proportionalitetsbedömningen i 
                                                
474 Se 5.2. 
475 Jfr 5.3.3.2. 
476 Se 4.4.3. 
477 Se 5.3; 5.5. 
478 Se 1.3; 5.4. 
479 Se 4.3.1; 4.3.3.1. 
480 Se 1.6; 5.4. 
481 Se 1.7; 5.4. 
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HFD 2012 ref. 12 fäster HFD vikt vid behovet av att skydda konfidentiell 
information i relationen mellan en advokat och dennes klient trots att 
uppgifterna skulle fått ett mycket starkt sekretesskydd hos Skatteverket.482 
HFDs överväganden belyser att det är en principiellt viktig fråga. Jag saknar 
därför en djupare analys i utredningen av den principiella frågan om hur 
rådgivares uppgiftsskyldighet kan antas inverka på relationen mellan en 
juridisk rådgivare och dennes klient. Överväganden kan bl.a. göras angående 
om och i vilken utsträckning advokater bör undantas från 
uppgiftsskyldigheten generellt samt om det finns skäl att i den inhemska 
regleringen undanta andra rådgivare, t.ex. revisorer. 
 
Utredningen behandlar inte heller hur förslagets eventuella inverkan på 
förutsättningarna för att besluta om ett s.k. uppskjutet offentliggörande av 
insiderinformation enligt art. 17.4 MAR ska hanteras. Om jag förstår NSDs 
kritik rätt är problematiken följande. Om uppgiftsskyldigheten omfattar 
information som utgör insiderinformation enligt MAR är det osäkert i vilken 
utsträckning emittenten kan säkerställa att informationen som rapporteras in 
till skattemyndigheterna förblir konfidentiell, dvs. hemlig. Det finns därför en 
risk att emittenten aldrig kan besluta om ett uppskjutet offentliggörande av 
insiderinformation. NSD skriver inte uttryckligen på vilka grunder 
konfidentialiteten inte kan säkerställas. Frågan berörs dock av bl.a. 
Advokatsamfundet i ett annat lagstiftningsärende.483 Som jag förstår 
osäkerheten gällande konfidentialiteten och MAR gäller huvuddragen 
följande. Vad gäller information om rapporteringspliktiga arrangemang är 
syftet att dessa uppgifter ska  omfattas av den s.k. skattesekretessen i OSL. 
Skattesekretessen inskränker även meddelarfriheten. Enskilda kan 
följaktligen inte begära ut information om rapporteringspliktiga arrangemang 
och informationen får inte heller lämnas ut i publicistiskt syfte. Detta gäller 
dock Skatteverket. Som NSD framhåller kommer informationen i vissa fall 
att lämnas till andra skattemyndigheter.484 I vilken utsträckning det 
automatiska informationsutbytet även omfattar insiderinformation framstår 
som oklart, liksom insiderinformationens sekretesskydd hos respektive EU-
skattemyndighet. Utredningen behandlar inte frågan om MAR explicit och 
inte heller innebörden av undantaget för affärs- och företagshemligheter från 
det automatiska informationsutbytet inom EU. Även i denna del bör enligt 
min uppfattning tydligare överväganden göras i den fortsatta beredningen av 
förslaget. 

                                                
482 Se 2.2. 
483 Se 5.4 och U2019/00336/GV. 
484 Jfr 3.2.2; 4.3.4. 
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6 Avslutning 
Undersökningens ämnesområde utgörs av förslaget i SOU 2018:91 att införa 
en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i SFL. MDR 
syftar i huvudsak till att motverka aggressiv skatteplanering. Bakgrunden till 
MDR utgörs dels av åtgärdspunkt 12 i OECDs BEPS-projekt, dels av 
ändringsdirektivet DAC 6 inom EU såvitt gäller gränsöverskridande 
arrangemang. I uppsatsens analys anläggs ett proportionalitetsperspektiv. 
Detta avsnitt, som utgör uppsatsens avslutande del, syftar till att sammanfatta 
undersökningens resultat och att framföra vissa synpunkter de lege ferenda.  
 
Den första frågeställningen besvaras sammanfattningsvis enligt följande. 
Befintliga regler om uppgiftsskyldighet i SFL omfattar alla uppgifter som kan 
vara nödvändiga för att säkerställa en materiellt riktig beskattning. Befintliga 
regler innebär dock inte i strikt hänseende att den skattskyldige behöver 
lämna information om upplägg/arrangemang som är förenliga med gällande 
rätt men som Skatteverket på andra grunder har ett intresse av att få 
information om. Det är dock troligt att Skatteverket får viss information även 
om (laglig) aggressiv skatteplanering, bl.a. genom öppna yrkanden.485 
 
Den andra frågeställningen besvaras sammanfattningsvis enligt följande. 
Förslaget i SOU 2018:91 innebär att en ny form av uppgiftsskyldighet införs 
i SFL som även omfattar vissa uppgifter som inte är nödvändiga för 
beskattningen. Uppgiftsskyldigheten skiljer sig även åt genom att den primärt 
omfattar rådgivare. Avgörande för om ett arrangemang är 
rapporteringspliktigt är tio kännetecken som föreslås i nya RAL. Vissa 
kännetecken kräver att det s.k. skatteförmånskriteriet är uppfyllt. Två 
undantag föreslås i den inhemska regleringen. Enligt 14 § RAL är ett 
inhemskt arrangemang inte rapporteringspliktigt om det är en direkt följd av 
lagstiftningen. Enligt 15 § RAL får vidare regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer utfärda ytterligare undantag. Av Skatteverkets 
remissvar framgår att myndigheten avser att nyttja undantaget för att utfärda 
tröskelvärden. Uppgiftsskyldigheten sanktioneras med en ny särskild avgift i 
SFL, s.k. rapporteringsavgift.486 
 
Den tredje frågeställningen besvaras sammanfattningsvis enligt följande. 
Som utredningen har utformat den ej direktivbaserade regleringen framstår 
den vid en sammanfattande helhetsbedömning inte som en proportionerlig 
åtgärd för att motverka (inhemsk) aggressiv skatteplanering. Skälen för 
slutsatsen vidareutvecklas tidigare i uppsatsen och är sammanfattningsvis 

                                                
485 Se 3.4. 
486 Se 4.4.1. 
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följande.487 Det är sannolikt att MDR kan vara till nytta för att motverka s.k. 
luckor. Förslaget framstår dock i vissa delar som oprecist och för långtgående. 
Viss överrapportering är sannolik. Det även troligt att MDR kan ha viss 
dämpande effekt på inhemsk aggressiv skatteplanering. Omfattningen på den 
inhemska aggressiva skatteplaneringen är dock inte klarlagd och en sådan 
effekt har inte heller klart stöd i berörda studier. Mycket talar för att de 
uppgiftsskyldigas och Skatteverkets administrativa kostnader kommer att bli 
betydande. Det är dock svårt att göra några substantiella överväganden 
eftersom utredningen inte fördelar kostnaderna på den direktivbaserade 
respektive rent nationella regleringen. 
 
Enligt min mening är det dock inte uteslutet att MDR för inhemska 
arrangemang skulle kunna utgöra ett användbart komplement till befintliga 
uppgiftsskyldigheter i SFL, särskilt för att ge Skatteverket tidigare och mer 
fullständig information om s.k. luckor. För att göra förslaget mer 
proportionerligt bör dock vissa inskränkningar och preciseringar göras. Mina 
synpunkter på förslagets utformning de lege ferenda är följande. Vissa 
tröskelvärden bör införas trots att det innebär en olikhet i den inhemska 
respektive gränsöverskridande regleringen. Det s.k. skatteförmånskriteriet i 
13 § RAL bör enligt min mening förenas med ett tröskelvärde för inhemska 
arrangemang. Den av utredningen framhållna svårigheten att beräkna 
skatteförmånens värde talar i viss utsträckning mot ett tröskelvärde. Å andra 
sidan aviserar Skatteverket i sitt remissvar att myndighetens avsikt är att med 
stöd av 15 § RAL införa s.k. tröskelvärden baserat på bl.a. skatteförmån.488 
Ett tröskelvärde bör således i praktiken få stor betydelse. En mer förutsägbar 
lösning vore att införa tröskelvärdet lagstiftningsvägen. I sammanhanget kan 
noteras att problematiken angående innebörden av en (väsentlig) 
skatteförmån även aktualiseras vid tillämpningen av generalklausulen i 
skatteflyktslagen.489 Det skulle kunna diskuteras om ledning kan tas från 
skatteflyktslagen för att utröna kriteriets innebörd. Min uppfattning är dock 
att så inte är fallet med hänsyn till att skatteförmånskriteriet är en 
implementering av DAC 6 och ska tolkas s.k. direktivkonformt.490 Det vore 
önskvärt att förhållandet mellan skatteförmånskriteriet i skatteflyktslagen 
respektive RAL förtydligas i den fortsatta beredningen. 
 
Undantaget vid en direkt följd av lagstiftningen i 14 § RAL bör enligt min 
mening även preciseras. Dess nuvarande utformning är troligen för vag att 
säkerställa att tillämpningsområdet begränsas till de arrangemang som kan 
vara av intresse för Skatteverket. Angående den inhemska regleringen i övrigt 
bör det övervägas att begränsa tillämpningsområdet till kännetecken 1–2. 
Enligt utredningen förekommer kännetecken 3–5 knappt i Sverige och det 
                                                
487 Se 3.4; 4.4; 5.5, särskilt 5.5.3. 
488 Se 4.3.2.1. 
489 Se 2 § skatteflyktslagen; 3.2.1. 
490 Se 1.4. 
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framstår inte som nödvändigt att låta den inhemska regleringen omfatta 
dessa.491 Det kan även övervägas att införa ett generellt tröskelvärde i den 
inhemska regleringen baserat på arrangemangets värde. En svårighet som 
utredningen framför i anslutning till sanktionerna är att värdet på ett 
arrangemang inte alltid kan beräknas.492 En lösning skulle kunna vara att 
införa ett generellt tröskelvärde för rapporteringsplikt med undantag för de 
arrangemang vars värde inte går att beräkna. Lösningen är visserligen 
komplicerad. En risk är även att det uppstår en olikhet genom att arrangemang 
vars värde inte kan beräknas, kanske främst s.k. marknadsförbara 
arrangemang, i högre utsträckning blir rapporteringspliktiga. Risken bör dock 
i praktiken vara liten mot bakgrund av att de marknadsförbara arrangemangen 
knappt bedöms förekomma i Sverige.493 Utredningens bedömning är även att 
de mest värdefulla arrangemangen inte behöver vara de mest intressanta för 
Skatteverket.494 Skatteverket framför dock att myndigheten inledningsvis 
avser att införa tröskelvärden baserat på s.k. transaktionsvärde.495 Begreppet 
arrangemang motsvarar enligt utredningen inte begreppet transaktion.496 Vid 
antagandet att Skatteverket med transaktionsvärde menar arrangemangsvärde 
talar detta enligt min mening för att det ur ett fiskalt perspektiv främst finns 
ett intresse för de mer värdefulla arrangemangen. Ett generellt tröskelvärde 
baserat på arrangemangvärde, med undantag för de arrangemang vars värde 
inte kan beräknas, skulle därför trots att lösningen inte är optimal kunna 
övervägas i syfte att begränsa tillämpningsområdet till de arrangemang som 
är av verkligt intresse för Skatteverket. Att införa en s.k. svart lista enligt 
amerikansk förebild, som FAR föreslår som alternativ till kännetecknen, 
framstår dock inte som lämpligt.497 MDR syftar ju bl.a. till att Skatteverket 
ska få information om nya och okända arrangemang, t.ex. okända luckor. En 
förutsättning för att Skatteverket ska kunna ”lista” ett arrangemang är dock 
att arrangemanget är känt för skattemyndigheten.  
 
Angående sanktionerna är det enligt min mening den andra 
rapporteringsavgiften, som är den egentliga sanktionen vid uteblivet 
uppgiftslämnande, som bör lindras. Motsvarande utformning som vid 
uteblivet uppgiftslämnande vid beskattningen, dvs. att storleken på avgörs av 
arrangemangets värde, har förkastats av utredningen. Det är visserligen 
korrekt att det i vissa fall kommer att vara svårt eller omöjligt att beräkna 
arrangemangsvärdet. Det är också möjligt att informationen om de mest 
värdefulla arrangemangen inte nödvändigtvis behöver vara viktigast för 

                                                
491 Se 4.4.3. 
492 Se 4.3.5. 
493 Se 4.3.2.1; 4.3.2.2, kännetecken 3. 
494 Se 4.3.5. 
495 Se 4.3.2.1; jfr 5.2. 
496 Angående definitionen av arrangemang, se 4.3.2.1. 
497 Se 4.3.1. Inom EU/OECD finns s.k. ”svarta listor” över skatteparadis. Enligt min mening 
är det därför inte helt uppenbart vad FAR syftar på, se t.ex. European Parliament (2018). 
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Skatteverket.498 Argumentet framstår dock enligt min mening i 
sammanhanget som något orättvist och lite märkligt. Varför skulle det vara 
relevant att basera allvarligheten i en överträdelse på informationens vikt ur 
ett fiskalt perspektiv? Den uppgiftsskyldige kan ju inte förväntas veta vilken  
information som kan vara av intresse för Skatteverket. Ett alternativ skulle 
kunna vara att införa en schabloniserad avgift om ett värde inte kan beräknas 
och att i övrigt låta arrangemangsvärdet styra storleken på sanktionen.499 
Enligt min mening framstår det dock vid närmare överväganden inte som en 
proportionerlig lösning. En risk är bl.a. att marknadsförbara respektive 
anpassade arrangemang skulle komma att sanktioneras olika hårt. På samma 
grunder kan det möjligen vara svårt att, som FAR föreslår, införa ett undantag 
från rapporteringsavgift vid obetydligt ”arrangemangsbelopp”.500 
Sammanfattningsvis är det dock enligt min uppfattning angeläget att på annat 
sätt lindra storleken på den andra rapporteringsavgiften. Att sanktionera en 
rådgivares uteblivna uppgiftslämnande per arrangemang med 65 000–
515 000 kronor oberoende av arrangemangsvärdet kan, med hänvisning till 
bl.a. RÅ 2000 ref. 66 (I), enligt min mening inte vara nödvändigt för att 
avskräcka från överträdelser och säkerställa regelefterlevnad. Viss möjlighet 
finns visserligen för Skatteverket att beakta subjektiva kriterier inom ramen 
för hel eller delvis befrielse från särskild avgift.501 Detta är visserligen, med 
fortsatt hänvisning till RÅ 2000 ref. 66 (I), positivt ur ett 
proportionalitetsperspektiv. Enligt min mening är det dock inte tillräckligt 
med hänsyn till de mycket betungande sanktionerna som utredningen föreslår. 
Det har dessutom i remissbehandlingen framförts av bl.a. NSD att praktiken 
visar att Skatteverket tillämpar befrielsegrunderna restriktivt.502 
 
Synpunkterna ovan skulle sammantaget enligt min mening kunna göra den ej 
direktivbaserade delen av SOU 2018:91 mer proportionerlig. Avslutningsvis 
bör även vissa inte strikt ekonomiska konsekvenser analyseras djupare i den 
fortsatta beredningen. I denna uppsats behandlas två sådana frågor 
översiktligt. Den första frågan gäller den juridiska rådgivarens roll och 
behovet av att skydda kommunikationen mellan rådgivaren och dennes klient 
från insyn. Den andra frågan gäller förhållandet mellan uppgiftsskyldigheten 
och möjligheten att besluta om ett s.k. uppskjutet offentliggörande av 
insiderinformation enligt art. 17.4 MAR.503 I denna del är syftet inte att 
besvara hur problematiken bör lösas utan snarare att presentera två aspekter 
som bör belysas djupare i den fortsatta beredningen och, möjligen, i framtida 
forskning. 

                                                
498 Se 4.4.3. 
499 Jfr 4.3.2.1. 
500 Se 4.3.5. Angående hinder för skattetillägg vid obetydligt skattebelopp, se 3.3.4. 
501 Se 4.3.5; 3.3.4. 
502 Se 4.3.5. 
503 Se 5.4; 5.5.3. 
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