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Summary 

In 2018 the EU adopted a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as 

regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation, 

abbreviated as “DAC 6“, introducing a requirement to report to tax authorities 

specific cross-border arrangements. According to the amending Directive, the 

Member states were obliged to introduce regulation by which intermediaries, and 

in certain cases relevant taxpayers, are required to file information with competent 

authorities regarding certain tax arrangements which display any of the listed 

hallmarks in the amending Directive, as indicators of potential tax avoidance and 

evasion. 

The purpose of this thesis is to analyze whether individuals, by invoking the rights 

and freedoms recognized by the Charter of fundamental rights of the European 

Unions, may refuse to file information regarding reportable arrangements. 

The legal situation has become clearer after the CJEU on 6 October 2020 ruled on 

the joint cases C-245/19 and C-246/19, and the answer, according to my opinion, 

depends on whether the concerned individual is a physical or legal person, and on 

what part the individual holds in a reportable arrangement. According to my 

analysis, in the case when the reporting obligation lies with the intermediary, the 

intermediary has a right to refuse to file information by invoking article 47 of the 

Charter – right to an effective remedy, while the relevant taxpayer and any third 

party in the arrangement, cannot oppose the filing of information. In the case when 

the filing obligation lies with the relevant taxpayer, who is a physical person, the 

individual has the right to refuse filing information regarding a reportable 

arrangement according to article 48.2 of the Charter, by invoking his or her right of 

defense. 
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Sammanfattning 

År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte 

av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk 

om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta 

ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka 

skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet 

rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet 

uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. 

Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida enskilda, med åberopande på 

fri- och rättigheterna i den Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, kan vägra lämna upplysningar om rapporteringspliktiga 

arrangemang.  

Rättsläget har klarnat efter avkunnandet av domen den 6 oktober 2020 i de förenade 

målen C-245/19 och C-246/19 och enligt min bedömning beror svaret på om den 

enskilde är en fysisk eller juridisk person, samt i vilken roll den enskilde uppträder 

i ett rapporteringspliktigt arrangemang. I situationen då en uppgiftsskyldig 

rådgivare anlitats, har rådgivaren enligt min analys rätt att vägra utlämna 

upplysningar enligt artikel 47 i stadgan om rätten till effektivt rättsmedel, medan 

den berörda skattebetalaren och eventuell tredje part i arrangemang inte kan 

förhindra utlämnandet av uppgifter. I situationen då den berörda skattebetalaren är 

en fysisk person och uppgiftsskyldig, kan denne dock vägra lämna uppgifter om ett 

rapporteringspliktigt arrangemang enligt artikel 48.2 i stadgan, med åberopande av 

rätten att inte behöva ange sig själv. 

  



vi 

 

Förkortningar 

BEPS Base Erosion and Profit Shifting 

DAC Directive on Administrative Co-operation; Rådets Direktiv 

2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i 

fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG 

EKMR Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

EU Europeiska unionen 

EUT Europeiska unionens officiella tidning 

FEU Fördraget om den Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt 

G20 Gruppen bestående av tjugo finansministrar och centralbankschefer 

från nitton större ekonomier (stater) och Europeiska usnionen 

LASEU Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska 

unionen i fråga om beskattning 

LRA Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

SFL Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

  



1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att motverka aggressiv skatteplanering och förhindra erodering av staternas 

skattebas, har OECD antagit ett antal rekommendationer mot skattebaserodering 

och vinstförflyttning – BEPS. Inom ramen för åtgärd 12 i BEPS-programmet, tog 

OECD/G20 fram rekommendationerna ”Mandatory Disclosure Rules” – 

bestämmelser om informationsplikt för skatterådgivare och skattskyldiga att lämna 

information till behöriga myndigheter om skatteupplägg som erbjuds eller 

används1. Detta ledde i sin tur till att EU år 2018 antog ett ändringsdirektiv, rådets 

direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU 

vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

(nedan benämnt ”DAC 6”) med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga 

gränsöverskridande arrangemang införs.  

Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka 

skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet 

rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet 

uppräknade kännetecken. Kännetecken kan bäst beskrivas som karaktäristika eller 

egenskaper vilka utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt2. Syftet med 

DAC 6 är att motverka aggressiv skatteplanering genom att medlemsstaterna 

utbyter upplysningar avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på 

skatteområdet3. Tillgången till dessa upplysningar beräknas ge medlemsstaterna 

tidig information om nya former av aggressiv skatteplanering samt möjligheter att 

rikta revisioner baserat på riskurval men även möjligheten att på ett tidigt skede 

initiera lagstiftningsändringar för att motverka oönskad skatteplanering. 

Den rådande pandemin har även lett till antagandet av ett nytt ändringsdirektiv4. 

Enligt detta ändringsdirektiv får medlemsstaterna införa sådana bestämmelser att 

 
1 Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report. 

2 Prop. 2019/20:74, s. 83. 

3 EUT, L:2018:139:TOC. 

4 Rådets Direktiv (EU) 2020/876 av den 24 juni 2020 om ändring av direktiv 2011/16/EU för att hantera 

det brådskande behovet av att skjuta upp vissa tidsfrister för att lämna och utbyta upplysningar i fråga 

om beskattning på grund av covid-19-pandemin, EUT L:2020:204:TOC. 
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tidsfristerna för att lämna upplysningar om gränsöverskridande arrangemang börjar 

löpa senast den 1 januari 2021. Dessa ändringar genomfördes i Sverige och i 

skrivande stund inträder rapporteringsplikten den 1 januari 20215. 

Ändringsdirektivet möjliggör även för rådet att på förslag av Kommissionen fatta 

ett genomförandebeslut och förlänga perioden för uppskjutandet av tidsfristerna 

med tre månader, vilket gör tidpunkten för ikraftträdandet högst osäkert, särskilt 

med tanke på pandemins ökade spridning den senaste tiden. 

Vilka arrangemang som är rapporteringspliktiga framgår av bilaga IV till DAC. I 

bilagan uppräknas fem kategorier av kännetecken. Även om ett arrangemang träffas 

av vissa kännetecken, krävs det att skattefördel, eller skatteförmån som det 

genomförts i svensk rätt, är det huvudsakliga skälet för att arrangemanget företas 

för att arrangemanget ska bli rapporteringspliktigt. Denna dualism kan givetvis 

skapa en rättsosäkerhet om vad som är en skattefördel eller skatteförmån, och 

eventuellt leda till att arrangemang rapporteras för att vara på den säkra sidan, då 

åsidosättandet av uppgiftsskyldigheten medför sanktion, en rapporteringsavgift 

som beroende på den uppgiftsskyldiges omsättning kan uppgå till mer än hundra 

tusen kronor6. 

Enligt förarbetena till regelverket om rapporteringspliktiga arrangemang, 

uppskattar regeringen att rådgivare, tillsammans med uppgiftsskyldiga 

skattebetalare, årligen till Skatteverket ska inlämna uppgifter om nästan 100 000 

arrangemang7. Att detta innebär en extra administrativ börda för både rådgivare och 

klienter framstår som klart, men frågorna som uppstår med kravet på att inlämna 

uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang är inte enbart administrativa och 

ekonomiska. Får exempelvis en skattebetalare vägra lämna upplysningar om ett 

arrangemang om uppgifterna sedan kan leda till att denne åläggs med skattetillägg? 

Eller ska en skattebetalare åläggas att betala både rapporteringsavgift och 

skattetillägg för samma arrangemang? 

Den centrala frågan är således huruvida det finns någon möjlighet för enskilda, 

fysiska som juridiska personer, att vägra utlämna uppgifter om ett 

 
5 Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) 

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

6 Se 49 c kap. 4 – 5 §§ SFL. 

7 Prop. 2019/20:74 s. 181 ff. 



3 

 

rapporteringspliktigt arrangemang, med åberopande av fri- och rättigheterna som 

garanteras av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Kan 

stadgan tillämpas på rapporteringspliktiga arrangemang, och i så fall, finns det 

några skillnader mellan fysiska och juridiska personers rätt?  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida utlämnandet av upplysningar 

om rapporteringspliktiga arrangemang kan begränsas av fri- och rättigheterna i den 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

- Är den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

tillämplig angående rapporteringspliktiga gränsöverskridande 

arrangemang? 

- Får den enskilde, med åberopande på fri- och rättigheter, vägra lämna 

uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang utan 

risk för sanktion? 

1.3 Avgränsningar 

Analysen begränsas av huruvida den enskilde kan vägra lämna uppgifter om 

rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang utan risk för sanktion enligt 

artiklarna 7, 8, 47, 48 och 50 i den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, vilka hittills har varit tillämpliga i mål om 

informationsutbyte. 

Uppsatsen analyserar inte rättsläget för huruvida insamlingen, hanteringen och 

bearbetningen av de insamlade uppgifterna om rapporteringspliktiga arrangemang 

överensstämmer med unionsrätten, och särskilt med förordningen (EU) 2016/679 

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), samt eventuella nationella 

tilläggsbestämmelser. 



4 

 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla uppsatsen syfte och besvara de ställda frågorna har en kombinerad 

rättsdogmatisk och EU-konform metod använts, vilken har bestått i att granska, 

tolka och framställa gällande rätt på ett systematiskt och sammanhängande sätt. Den 

kombinerade metoden kräver en analys av gällande rätt utifrån rättskällorna. 

Regelverket om rapporteringspliktiga arrangemang är ett genomförande av ett EU-

direktiv, riktat till medlemsstaterna, vilka förpliktas att införa bestämmelserna i 

direktivet inom en viss tidsram. Av detta följer att de traditionella svenska 

rättskällorna såsom lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt doktrinen i 

ämnesområdet inte är tillräckliga för att granska, tolka och framställa gällande rätt, 

utan fyller snarare en mer deskriptiv funktion8. 

EU-domstolen har redan i rättsfallet van Geen en Loos9 fastställt att EU-rätten utgör 

en ny rättsordning inom folkrätten. Genom antagandet av gemensamma regler på 

europeisk nivå, vilka medlemsstaterna sedan, var och en inom ramen för sin 

nationella rättsordning, är skyldiga att genomföra, uppstår en rättsordning i två 

nivåer. Detta betyder att ytterligare rättskällor tillkommer, såsom fördragen, de 

allmänt vedertagna rättsprinciperna fastställda av EU-domstolen, dess praxis och 

sekundärrätt i form av direktiv och förordningar, men även andra informella 

rättskällor måste beaktas för en systematisk analys av gällande rätt. Vid tolkningen 

har även soft law använts, främst olika riktlinjer och publikationer från OECD, vilka 

inte kan anses ha en rättslig ställning, men vilka kan användas, och har använts, av 

både Högsta (förvaltnings)domstolen och EU-domstolen för att tolka gällande rätt. 

Det är dock inte tillräckligt att enbart beakta ytterligare rättskällor för att framställa 

gällande rätt, utan EU-rätten kräver även ett säreget tillvägagångssätt vid tolkningen 

av rättskällorna. Detta särskilt då nationella rättsregler kan stå i konflikt med 

unionsgemensamma bestämmelser. EU-domstolen har slagit fast att EU-rätten kan 

ha direkt effekt och att den i så fall ska ha företräde framför nationella bestämmelser 

i händelse av konflikt10.  

 
8 Rachel, s. 125 f. 

9 Mål 26/62 van Gend en Loos, EU:C:1963:1. 

10 Mål 26/62 van Gend en Loos, EU:C:1963:1 och mål 6/64 Costa mot E.N.E.L., EU:C:1964:66. 
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Vid analysen av gällande svensk rätt för rapporteringspliktiga arrangemang har jag, 

med ledning av principerna fastställda i rättsfallet Adenler11, beaktat direktivets 

lydelse, ändamål och de allmänna vedertagna rättsprinciperna i unionsrätten vid 

tolkningen och framställningen av gällande rätt, med särskild uppmärksamhet att 

allmänt vedertagna begrepp inom svensk rätt inte nödvändigtvis har samma 

innebörd inom EU-rätten, och vice versa.  

Den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har en särskild 

rättslig ställning inom EU-rätten, då den enligt artikel 6.1 FEU har samma rättsliga 

värde som fördragen. Stadgan är dock en EU-rättslig kodifiering av tidigare 

tillämpade rättsprinciper och en inkorporering av fri- och rättigheterna som 

garanteras genom den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, till vilka 

alla medlemsstater har anslutit12. Detta kräver att inte enbart EU-rättsliga källor 

behöver beaktas, utan även praxis och de tolkningsprinciper som tillämpas av den 

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. 

Svensk rättspraxis om rapporteringspliktiga arrangemang är i huvudsak obefintlig, 

då regelverket ska tillämpas från den 1 januari 2021. Dock, med tanke på att 

regelverket är förenat med sanktioner, blir rättspraxis från både Högsta domstolen, 

EU-domstolen och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter tillämplig, 

särskilt angående huruvida sanktionerna är att anse som straffrättsliga, rätten till 

effektivt rättsmedel, rätten till försvar samt principen ne bis in idem. 

Denna kombinerade juridiska metod har sina begränsningar. Framför allt har enbart 

den svenska lydelsen av gällande EU-rätt använts, vilket även inbegriper EU-

domstolens praxis, samt praxis från den Europeiska domstolen för mänskliga 

rättigheter använts, vilket kan medföra att tolkningen blir för snäv och omedvetet 

bunden av svenska begrepp, vilka inte har samma betydelse som övriga officiella 

språkversioner. I den mån jag har ansett rättsläget för oklart, har jag även jämfört 

den svenska texten med den engelska språkversionen för att ge en bättre överblick 

och analys av gällande rätt. 

 
11 Mål C-212/04 Adenler mot ELOG, EU:C:2006:443. 

12 Hettne, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 140 ff. 
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1.5 Disposition 

Avsnitt 2 innehåller en framställning av gällande rätt för rapporteringspliktiga 

arrangemang och innehåller sex underavsnitt. I avsnitt 2.1 förklaras 

tillämpningsområdet för rapporteringspliktiga arrangemang medan avsnitt 2.2. 

behandlas begreppet gränsöverskridande. I avsnitt 2.3 redogörs vilka arrangemang 

är rapporteringspliktiga och behandlar det centrala begreppet skatteförmån, följt av 

avsnitt 2.4 vilket redogör för vem som är uppgiftsskyldig. Avsnitt 2.5 behandlar 

kort vilka uppgifter som ska lämnas in till Skatteverket om ett arrangemang är 

rapporteringspliktigt, följt av avsnitt 2.6 vilket redogör för sanktionerna som är 

förenade med rapporteringspliktiga arrangemang.  

Avsnitt 3 analyserar huruvida det möjligt för den enskilde att vägra lämna uppgifter 

om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang med åberopande på 

Europeiska unionens stadga för mänskliga rättigheter. I avsnitt 3.1 redogörs för den 

nyligen avkunnade domen i de förenade målen C-245/19 och C-246/19 av den 6 

oktober 2020. I avsnitt 3.2 analyseras och diskuteras vad domen innebär för 

rapporteringspliktiga arrangemang och huruvida Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna är tillämplig. I avsnitt 3.3 och 3.4 analyserar rätten till 

effektivt rättsmedel för den uppgiftsskyldige respektive skattskyldige. I avsnitt 3.5 

analyseras frågan huruvida den skattskylide under vissa förhållande kan åberopa 

rätten till nemo tenetur. I avsnitt 3.6 analyseras rätten till effektivt rättsmedel för 

tredje person och slutligen i avsnitt 3.7 diskuteras upplysningarnas relevans 

angående rätten till effekt rättsmedel eller nemo tenetur.  

I avsnitt 4 ges sammanfattande slutsatser och återkoppling sker med uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även förslag på fortsatt forskning. 
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2 Rapporteringspliktiga 
 arrangemang 

2.1 Tillämpningsområde 

Regelverket om rapporteringspliktiga arrangemang är huvudsakligen genomfört i 

svensk rätt genom lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang samt 

genom ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Genomförandet i svensk rätt 

kännetecknas av att bestämmelserna i rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 

2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt 

utbyte av upplysningar i fråga om beskattning genomförts på miniminivå, vilket 

innebär att de svenska bestämmelsernas ordalydelse i huvudsak följer direktivets 

ordalydelse.  

Enligt 2 § LRA ska bestämmelserna för rapporteringspliktiga arrangemang 

tillämpas för de skatter som omfattas av lagen (2012:843) om administrativt 

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning genom vilken rådets 

direktiv 2011/16/EU (DAC) genomförs i svensk rätt. Enligt 2 § LASEU, vilket 

innehåller en negativ definition av tillämpningsområdet, omfattas alla skatter som 

tas ut på de territorier som FEU och FEUF tillämpas, med undantag för sådana 

punktskatter som omfattas av särskild unionslagstiftning, mervärdesskatt, sociala 

avgifter och tullar, vilket överensstämmer med artikel 2 DAC. 

2.2 Definition av gränsöverskridande arrangemang 

Begreppet gränsöverskridande arrangemang definieras i 5 § LRA och genomför 

artikel 3.18 DAC i svensk rätt. Med ett gränsöverskridande arrangemang avses ett 

arrangemang som berör fler än en medlemsstat i EU, eller en medlemsstat i EU och 

tredje land, och som uppfyller minst ett av nedan uppräknade villkor:  

- deltagarna i arrangemanget har olika skatterättslig hemvist; 

- deltagarna i arrangemanget har skatterättslig hemvist i fler än en stat; 

- en eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver gränsöverskridande 

näringsverksamhet med eller utan fast driftställe;  

- rapporteringsskyldigheten avseende finansiella konton påverkas; eller 
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- identifiering av huvudman försvåras. 

2.3 Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? 

Artikel 3.19 DAC och del I i bilaga IV till DAC genomförs genom 12 § LRA, vilket 

föreskriver att ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det 

innehåller minst ett av de fastställda kännetecken som anges i 13 – 25 §§ LRA. 

Enligt 12 §, andra stycket, LRA är vissa gränsöverskridande arrangemang 

rapporteringspliktiga enbart om skatteförmån är den huvudsakliga fördelen, eller en 

av de huvudsakliga fördelarna, som en person rimligen kan förvänta sig av 

arrangemanget. 

Av detta följer att det således finns tre kategorier av gränsöverskridande 

arrangemang: ej rapporteringspliktiga, rapporteringspliktiga enbart om 

skatteförmån är den huvudsakliga fördelen samt arrangemang som alltid är 

rapporteringspliktiga utan hänsyn till eventuell skatteförmån. 

2.3.1 Begreppet arrangemang 

Enligt Kleist har flera begrepp och uttryck i regelverket om rapporteringspliktiga 

arrangemang oklar innebörd vilket påverkar rättssäkerheten negativt och nämner 

avsaknaden av en definition för uttrycket arrangemang som ett exempel13 och ställer 

frågan huruvida det krävs en viss verkshöjd eller grad av komplexitet14 för att en 

transaktion eller upplägg ska anses vara ett arrangemang, eller möjligtvis ett led av 

arrangemang.  

Även om begreppet arrangemang inte definierats, troligtvis för att inte förhindra en 

för snäv tolkning av vad som omfattas av regelverket, kan enligt min bedömning 

begreppet uttolkas genom kännetecknen. Jag anser att arrangemang är ett dynamiskt 

begrepp, eller ett samlingsbegrepp, på den transaktion eller det förfarande som 

träffas av ett kännetecken i DAC och att en definition därmed är överflödig. 

Verkshöjden på begreppet arrangemang är således uppnått om åtminstone ett 

kännetecken omfattar transaktionen eller förfarandet i fråga. Dock uppstår frågan 

huruvida kännetecknen är tillräckligt definierade i DAC. Enligt Resenig kan 

 
13 Kleist, Svensk Skattetidning nr. 8/2019, s. 537. 

14 Kleist, Skattenytt 2018, nr 7–8, s. 525. 
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exempelvis kan den vaga definitionen av kännetecknen i DAC leda till olika 

tillämpning i medlemsstaterna och leda till svårigheter, särskilt för multinationella 

företag15. 

2.3.2 Begreppet skatteförmån 

Enligt del I i bilaga IV till DAC, ska de allmänna kännetecknen enligt kategori A 

och särskilda kännetecken enligt kategori B samt kategori C punkt 1 b i, c och d 

endast beaktas om de uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta, men själva 

förekomsten av de förhållanden som anges i kategori C punkt 1 b i, c och d utgör 

inte på egen hand skäl för att fastslå om arrangemanget uppfyller kriteriet om 

huvudsaklig nytta. Enligt DAC, anses kriteriet vara uppfyllt om det kan fastställas 

att den huvudsakliga nyttan eller en av de huvudsakliga fördelarna med nyttan som 

en person rimligen kan förvänta sig av ett arrangemang, med beaktande av alla 

relevanta fakta och omständigheter, är att uppnå en skattefördel.  

Enligt 12 §, andra stycket, LRA följer att arrangemang som avses i 13 – 18 §§ samt 

19 § 2 a, 3 eller 4 LRA ska vara rapporteringspliktiga enbart om skatteförmån är 

den huvudsakliga fördelen, eller en av de huvudsakliga fördelarna, som en person 

rimligen kan förvänta sig av arrangemanget, med vilket bestämmelserna om 

huvudsaklig nytta i del I i bilaga IV till DAC genomförts i svensk rätt. Enligt 

förarbetena till LRA, ska begreppet skattefördel i direktivet motsvara det i svensk 

rätt använda begreppet skatteförmån och ska även avse en skatteförmån i utlandet16.  

Slutligen bör det anmärkas att regeringen inte valt att definiera själva begreppet 

skatteförmån i LRA. Begreppet skatteförmån är definierat i förarbetena till 

skatteflyktslagen17 och skulle avse undvikande av den ytterligare skatt som skulle 

ha påförts om skatteflyktsförfarandet inte hade kommit till stånd. Regeringen för 

bedömningen att en sådan definition inte är möjlig inom regelverket för 

rapporteringspliktiga arrangemang då skatteförmånen till viss del styrs av de 

kännetecken som uppräknas i bilaga IV till DAC18. Samtidigt anför regeringen att 

kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om aggressiv 

 
15 Resenig, The Current State of DAC-6 Implementation in the European Union, s. 533-535. 

16 Prop. 2019/20:73 s. 194. 

17 Prop. 1996/97:170 s. 45. 

18 Prop. 2019/20:74 s. 85 f. 
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skatteplanering (2012/772/EU), punkt 4.7, kan vara intressant att beakta för att 

avgöra om ett arrangemang resulterar i en skatteförmån. 

Även Kleist framför kritik mot avsaknaden av en definition av begreppet 

skatteförmån19 i DAC och anför vidare att oklarheterna är ovanligt många i 

regelverket, vilket skulle innebära att förutsebarheten i rättstillämpningen, och 

därmed rättssäkerheten, riskerar att bli låg, och skulle eventuellt leda till en 

överrapportering av arrangemang till Skatteverket för säkerhets skull. Jag delar 

delvis denna uppfattning, men jag anser att kritiken är delvis obefogad. I likhet med 

regeringens uppfattning, anser jag att definitionen av begreppet skatteförmån styrs 

av kännetecknen i bilaga IV till DAC. Som tidigare nämnts, har kritik framförts att 

även kännetecknen är vagt definierade, men tills domstolspraxis växer fram, är 

enligt min uppfattning, kännetecknen en rimlig utgångspunkt för att definiera 

begreppet skatteförmån i tillämpningen av DAC. 

2.3.3 Fem kategorier kännetecken 

Om ett arrangemang träffas av åtminstone ett kännetecken, eller indikator på 

skatteundandragande eller skatteflykt, är arrangemanget rapporteringspliktigt. I 

bilaga IV till DAC uppräknas följande fem kategorier kännetecken: 

A. allmänna kännetecken kopplade till kriteriet skatteförmån; 

B. särskilda kännetecken kopplade till kriteriet skatteförmån; 

C. särskilda kännetecken i samband med gränsöverskridande transaktioner; 

D. särskilda kännetecken som rör automatiskt utbyte av upplysningar och 

verkligt huvudmannaskap; och 

E. särskilda kännetecken som rör internprissättning. 

Kännetecknen i bilaga IV till DAC har genomförts i svensk rätt genom 13 – 25 §§ 

LRA. I bilaga I till denna uppsats finns en jämförelsetabell hur de olika 

kännetecknen införts i LRA. 

Vad som är utmärkande för regelverket om rapporteringspliktiga arrangemang är 

det dynamiska beroendet av OECD:s olika riktlinjer och publikationer för 

tolkningen av kännetecknens tillämpbarhet i olika situationer. Ordalydelsen i både 

 
19 Kleist, Svensk Skattetidning nr. 8/2019, s. 541. 
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DAC och svensk rätt är på inget sätt uttömmande och en detaljerad beskrivning av 

varje kännetecken skulle eventuellt leda till kringgående av bestämmelserna. Med 

dynamiskt beroende menar jag att OECD:s riktlinjer ständigt är under förändring 

och utveckling, vilket medför att tolkningen av regelverket kommer att bero på 

huruvida vissa riktlinjer eller publikationer ändrats med tiden. Frågan är dock öppen 

hur stor tyngd domstolarna kommer att tillerkänna dessa riktlinjer och publikationer 

i sina avgöranden. 

2.4 Vem är rapporteringspliktig? 

Enligt DAC finns det två huvudkategorier av rapporteringsskyldiga subjekt: 

rådgivare, vilka i DAC benämns som förmedlare, samt användare, vilka i DAC 

benämns som berörda skattebetalare.  

2.4.1 Rådgivare 

En rådgivare är enligt 33b kap. 6 §, första stycket, SFL en person som utformar, 

marknadsför, organiserar eller tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang 

för genomförande, eller som är ansvarig för dess genomförande. Av definitionen 

följer att både fysiska och juridiska personer kan vara rådgivare. Enligt regeringens 

tolkning ska anställda i exempelvis en revisionsbyrå inte anses 

rapporteringsskyldiga om han eller hon lämnat rådgivning om ett 

rapporteringspliktigt arrangemang inom ramen för sin anställning. 

Uppgiftsskyldigheten ligger då hos arbetsgivaren med vilken klienten har ingått ett 

avtalsförhållande. Även ett företag som utformar ett arrangemang som ska utföras 

av ett annat företag inom en koncern omfattas av definitionen, men inte situationen 

då ett arrangemang utformas för egen användning20. För att en rådgivare ska anses 

ha utformat ett arrangemang är det inte nödvändigt att rådgivaren utformat alla delar 

i arrangemanget. Avgörande är om rådgivaren utformat de delar vilka är av 

avgörande betydelse för att syftet med arrangemanget ska kunna uppnås. Det finns 

inget krav på att alla detaljer ska vara färdiga, men däremot ska arrangemanget i sin 

utformning kunna användas som beslutsunderlag, och om flera alternativ 

presenteras för en klient, ska var och en av alternativen anses som ett särskilt 

 
20 Prop. 2019/20:74 s. 207 f. 
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arrangemang21. Enligt lagkommentaren ska begreppet marknadsföra ha samma 

betydelse som i OECD:s regelverk för bestämmelser om informationsplikt för 

skatterådgivare22. 

För att även inkludera rådgivare som enbart delvis medverkar i ett arrangemang, 

utvidgas begreppet rådgivare i 33 b kap. 6 §, andra stycket, SFL till att omfatta även 

en person som vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt 

eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, organisera eller 

tillhandahålla ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande och 

motsvarar vad som avses i artikel 3.21 DAC att en förmedlare tillhandahåller hjälp, 

bistånd eller rådgivning. Bedömningen om en person omfattas av denna andra 

kategorin rådgivare ska göras med av relevanta fakta och omständigheter och på 

grundval av de upplysningar som finns att tillgå och den relevanta sakkunskap och 

förståelse som krävs för att tillhandahålla sådana tjänster. 

Enligt regeringens tolkning ska en person inte anses som en rådgivare om denne 

enbart agerat som ”bollplank” åt en annan person där23. Om en person däremot 

vänder sig till en annan person med specifik kompetens i syfte att få råd eller hjälp 

för att själv kunna tillhandahålla ett arrangemang, och inte enbart för att får svar på 

en fråga om gällande rätt, ska situationen ses annorlunda, särskilt om denna andra 

person tar betalt för sina tjänster. 

En person anses som rådgivare och är således rapporteringsskyldig till Skatteverket 

enligt 33 b kap. 7 – 8 och 10 §§ SFL om denne: 

1. har hemvist i en medlemsstat, 

2. tillhandahåller tjänster avseende arrangemanget från ett fast driftställe i en 

medlemsstat, 

3. är registrerad i eller lyder under lagstiftningen i en medlemsstat, vilket 

särskilt omfattar delägarbeskattade personer, eller 

4. tillhör en bransch- eller yrkesorganisation för juridiska rådgivare, 

skatterådgivare eller konsulter i en medlemsstat. 

 
21 Prop. 2019/20:74 s. 208. 

22 Se OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, punkt 46. 

23 Prop. 2019/20:74 s. 209 f. 
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För att undvika att en rådgivare rapporterar samma arrangemang i mer än en 

medlemsstat, ska en rådgivare bara anses vara en uppgiftsskyldig rådgivare i 

Sverige om denne inte har en starkare anknytning till någon annan medlemsstat. 

Anknytningens styrka avgörs i den ordning som presenteras ovan. Exempelvis, om 

en rådgivare har skattemässig hemvist i Danmark med bedriver verksamhet genom 

fast driftställe i Sverige, är denne rådgivare inte rapporteringsskyldig i Sverige. 

Om en uppgiftsskyldig rådgivare har lika stark anknytning till någon annan 

medlemsstat som till Sverige, behöver uppgifter om arrangemanget inte lämnas till 

Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats till den berörda 

myndigheten i den andra medlemsstaten.  

I fall fler än en rådgivare deltar i ett arrangemang, behöver en uppgiftsskyldig 

rådgivare, enligt 33b kap. 12 § SFL, inte lämna uppgifter om det 

rapporteringspliktiga arrangemanget till Skatteverket om en annan rådgivare redan 

lämnat de föreskrivna uppgifterna till Skatteverket eller motsvarande uppgifter till 

berörd myndighet i en annan medlemsstat. 

Med dessa bestämmelser genomförs artiklarna 3.21 och 8ab.1, 3, 4 och 9 DAC i 

svensk rätt. 

2.4.2 Advokater som rådgivare 

Enligt artikel 8ab.5 DAC, får varje medlemsstat undanta vissa rådgivare från 

skyldigheten att lämna uppgifter som rapporteringspliktiga arrangemang om 

rapporteringsskyldigheten skulle strida mot de yrkesmässiga privilegierna enligt 

nationell lagstiftning. Även om DAC inte begränsar vilka yrken som kan undantas, 

mer än att direktivet kräver att verksamheten som undantas ska vara inom ramen 

för de relevanta lagar som styr deras yrken, omfattas enbart advokater i Sverige av 

undantaget. Enligt 33b kap. 18 § SFL ska en rådgivare, vilken till yrket är advokat, 

lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang, endast i den utsträckning 

denne inte är förhindrad att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för 

advokater, vilken regleras i 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Vilka uppgifter 

som omfattas av tystnadsplikten får avgöras från fall till fall, men om klienten 

samtycker till att uppgifterna rapporteras, gäller inte undantaget24. 

 
24 Prop. 2019/20:74 s. 216. 
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Om advokaten är förhindrad att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga 

arrangemang ska denne enligt 33b kap. 22 § SFL snarast informera samtliga andra 

rådgivare, om sådana finns, att dessa är skyldiga att lämna de upplysningar som 

krävs enligt lagen. Om det inte finns andra rådgivare, eller om dessa även är 

förhindrade att lämna uppgifter om arrangemanget på grund av tystnadsplikten för 

advokater eller motsvarande regler i annan medlemsstat, är advokaten skyldig att 

informera användaren av arrangemanget om användarens skyldighet att lämna 

uppgifter. Genom denna bestämmelse genomförs artikel 8ab.6 DAC. 

2.4.3 Användare 

En användare är enligt 33b kap. 9 § SFL en person som antingen tillhandahålls ett 

arrangemang av en rådgivare även om rådgivaren inte uppfyller de formella kraven 

för att anses rådgivaren enligt DAC, har ett rapporteringspliktigt som är klart för att 

genomföras eller som redan har påbörjat genomförandet av ett arrangemang. I fall 

ett arrangemang omfattar flera personer, exempelvis flera företag i en koncern, 

omfattas personen av uppgiftsskyldigheten när denne påbörjar sin del av 

arrangemanget, även om andra berörda personer redan påbörjat genomförandet av 

arrangemanget25. 

Det finns situationer då rådgivare inte är rapporteringspliktiga. Detta kan bero på 

att rådgivaren enbart bedriver verksamheten i en stat utanför EU och räknas då inte 

som rådgivare enligt direktivets och lagens mening. Enligt 33b kap. 13 § är 

användaren skyldig att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang 

till Skatteverket om inte finns någon rådgivare eller om samtliga rådgivare är 

förhindrade att lämna fullständiga uppgifter om arrangemanget, exempelvis 

advokater i Sverige. 

Dock ska en användare lämna uppgifter till Skatteverket bara om denne har 

anknytning till Sverige och anknytningen inte är starkare till någon annan 

medlemsstat. Anknytningen styrka avgörs av, i fallande ordning, medlemsstaten där 

användaren: 

1. har hemvist, 

2. har ett fast driftställe som gynnas av arrangemanget, 

 
25 Prop. 2019/20:74 s. 211. 
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3. har inkomster eller genererar vinster, eller 

4. bedriver verksamhet. 

Om användaren är skyldig att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt 

arrangemang både till Skatteverket och berörd myndighet i annan medlemsstat, 

behöver användaren enligt 33b kap. 14 § SFL inte lämna uppgifter om 

arrangemanget till Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats till 

den berörda myndigheten i den andra medlemsstaten.  

I en situation där det skulle finnas fler än en användare som är skyldiga att lämna 

uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang, till Skatteverket eller behörig 

myndighet i annan medlemsstat, behöver övriga användare enligt 33b kap. 15 § 

SFL inte lämna uppgifter om arrangemanget om antingen: 

1. användaren som avtalade tillhandahållandet av arrangemanget med en 

rådgivare lämnat uppgifter om arrangemanget, eller i avsaknad av sådan, 

2. användaren som har hand av genomförandet av arrangemanget lämnat 

uppgifter om arrangemanget.  

Med dessa bestämmelser genomförs artiklarna 3.22 och 8ab.5, 6, 7, andra stycket, 

8 och 10 DAC i svensk rätt. 

2.5 Vad ska rapporteras? 

I den utsträckning den uppgiftsskyldige har kännedom eller tillgång till uppgifter 

om ett rapporteringspliktigt arrangemang, ska enligt 33b kap. 16 – 17 §§ SFL 

följande uppgifter lämnas: 

1. nödvändiga identifikationsuppgifter, inklusive hemvist, för 

a. rådgivare, 

b. användare, och 

c. personer som är anknutna till användaren, när dessa har betydelse för 

det rapporteringspliktiga arrangemanget, 

2. vilken eller vilka av bestämmelserna i 13-25 §§ lagen (2020:434) om 

rapporteringspliktiga arrangemang som gör arrangemanget 

rapporteringspliktigt, 
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3. en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och, om ett sådant finns, det 

namn under vilket arrangemanget är allmänt känt samt en övergripande 

beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang, 

4. det datum då genomförandet av arrangemanget påbörjades eller då 

arrangemanget ska genomföras, 

5. uppgift om de nationella bestämmelser som utgör grunden för arrangemanget, 

6. värdet av arrangemanget, 

7. uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna 

har hemvist och andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av 

arrangemanget, och 

8. nödvändiga identifikationsuppgifter för varje annan person i en medlemsstat 

än som avses i 1 som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget, samt 

uppgift om var varje sådan person har hemvist. 

Med dessa bestämmelser genomförs artikel 8ab.14 DAC i svensk rätt. 

2.5.1 Tidpunkt för rapportering 

Huvudregeln enligt 33b kap. 19 – 20 §§, genom vilken artikel 8ab.1, 7, första 

stycket DAC genomförs, är att rådgivaren eller användaren är skyldig att inlämna 

uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inom 30 dagar från och med 

dagen efter den av följande dagar som inträffar först: 

- den dag rådgivaren gjorde arrangemanget tillgängligt eller tillhandahölls 

användaren, vilket för standardiserade arrangemang innebär dagen då de 

började marknadsföras, 

- den dag arrangemanget blev klart för genomförande, eller 

- den dag rådgivaren eller användaren påbörjade genomförandet av 

arrangemanget, oavsett om andra personer som deltar i arrangemanget redan 

påbörjat med genomförandet. 

Rådgivare som enbart delvis medverkar i ett arrangemang och som enligt 33 b kap. 

6 §, andra stycket, SFL vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig 

att, direkt eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, 

organisera eller tillhandahålla ett rapporteringspliktigt arrangemang för 
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genomförande, eller har hand om ett genomförande, räknas tiden i stället från och 

med dagen efter den dag då denne tillhandahöll sina tjänster avseende 

arrangemanget. 

Rådgivare som tillhandahåller standardiserade arrangemang, ska enligt 33b kap. 21 

§ SFL vid utgången av varje kalenderkvartal lämna en särskild sammanställning av 

uppgifter som har tillkommit sedan uppgifter senast lämnades, med vilket 

bestämmelserna i artikel 8ab.2 DAC genomförs. 

2.6 Sanktioner 

Enligt artikel 25a DAC ska medlemsländerna fastställa regler om sanktioner för 

överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av 

DAC angående rapporteringspliktiga arrangemang. Direktivet ställer krav på att 

sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Enligt 49 c kap. 1 § SFL ska den rapporteringspliktige åläggas en sanktion i form 

av en rapporteringsavgift om det klart framgår att den som ska lämna uppgifter m 

ett rapporteringspliktigt arrangemang inte lämnat de föreskrivna uppgifterna inom 

den föreskrivna tiden. Beviskravet är detsamma som att påföra skattetillägg, vilket 

är ett strängare krav på bevisningens styrka än vid den vanliga taxeringen26, och det 

är Skatteverket som har bevisbördan och gäller även när det är tvistigt om 

uppgifterna lämnats i rätt tid27. Enligt 49 c kap. 4 § SFL uppgår 

rapporteringsavgiften till 7 500 kronor för användare och 15 000 kronor för 

rådgivare för varje rapporteringspliktigt arrangemang eller särskild 

sammanställning. Vid en eventuell utredning om huruvida ett arrangemang varit 

rapporteringspliktigt eller ej, får ett föreläggande från Skatteverket enligt 44 kap. 3 

§ SFL inte förenas med vite. 

Om det klart framgår att den som är rapporteringsskyldig inte har lämnat uppgifter 

om ett rapporteringspliktigt arrangemang även efter 60 dagar från den tidpunkt då 

skyldigheten skulle ha fullgjorts, ska enligt 49 c kap. 2 §, första stycket, SFL utöver 

rapporteringsavgiften som nämns ovan ytterligare en rapporteringsavgift tas ut.  

 
26 Se prop. 2002/03:106 s. 233. 

27 Prop. 2019/20:74 s. 220 f. 
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Storleken på rapporteringsavgiften beror enligt 49 c kap. 5 § SFL på den 

uppgiftsskyldiges omsättning under närmaste föregående räkenskapsår och uppgår 

till minst 10 000 kr och högst 75 000 kronor för användare och minst 20 000 kronor 

och högst 150 000 kronor för rådgivare. Om räkenskapsåret är längre eller kortare 

än 12 månader ska omsättningen justeras i motsvarande mån och om en 

överträdelse skett i den uppgiftsskyldiges första verksamhetsår, eller om 

omsättningen inte kan på ett tillförlitligt sätt kan fastställas, ska enligt 49 c kap. 6 § 

SFL omsättningen uppskattas. 

Enligt 49 c kap. 2 §, andra stycket, ska under samma förutsättningar en ytterligare 

och tredje rapporteringsavgift tas ut, men kan undgås om den uppgiftsskyldige 

inlämnar de föreskrivna uppgifterna innan Skatteverket tagit kontakt med den 

uppgiftsskyldige med anledning av en utredning om rapporteringsavgift. 

Rapporteringsavgift ska enligt 49 c kap. 3 § ej tas ut om uppgifterna inlämnats inom 

den föreskrivna tidsfristen och uppgifterna har brister som endast är av mindre 

betydelse, eller den uppgiftsskyldige på eget initiativ därefter rättat uppgifterna så 

att de uppfyller vad som föreskrivs. Begreppet på eget initiativ ska ha samma 

betydelse som i 49 kap. 10 § SFL och kräver att rättningen görs självmant men 

innan den uppgiftsskyldige har anledning att tro att Skatteverket uppmärksammat 

bristen28. Dock ska rapporteringsavgift tas ut om uppgifter som inlämnats innehåller 

sådana brister eller att de är så ofullständiga att de inte kan användas som underlag 

för Skatteverkets utbyte av upplysningar med andra medlemsstater, även om den 

rapporteringspliktige därefter rättar dem på eget initiativ.  

Ett beslut om rapporteringsavgift ska enligt 52 kap. 8 d § SFL meddelas inom sex 

år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts. 

Skatteverket kan enligt 51 kap. 1 § SFL även besluta om hel eller delvis befrielse 

från rapporteringsavgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.  
  

 
28 Prop. 2019/20:74 s. 222. 
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3 Fri- och rättigheter vs. DAC 

3.1 Ny gällande rätt för informationsutbyte? 

3.1.1 EU-domstolens dom av den 6 oktober 2020 

Den 6 oktober 2020 avkunnade EU-domstolen (stora avdelningen) dom i de 

förenade målen C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, 

efter begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF från Högsta 

förvaltningsdomstolen i Luxemburg. Begäran avsåg tolkningen av artiklarna 7, 8, 

47 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(nedan benämnd stadgan) och av artiklarna 1.1 och 5 DAC. 

Målet C-245/19 berör å ena sidan den luxemburgiska staten och å andra sidan 

bolaget B angående beslutet av direktören vid myndigheten för direkt beskattning i 

Luxemburg att ålägga bolaget B att lämna vissa upplysningar till myndigheten. Det 

andra målet, C-246/19 är snarlikt och berör å ena sidan den luxemburgiska staten 

och å andra sidan bolagen B, C, D samt F.C. angående beslutet av direktören vid 

myndigheten för direkt beskattning i Luxemburg att ålägga banken A att lämna 

vissa upplysningar till myndigheten.  

I båda fallen rör det sig om begäran om utbyte av upplysningar från 

skattemyndigheten i Spanien till skattemyndigheten i Luxemburg enligt 

bestämmelserna i DAC i syfte att erhålla upplysningar om F.C., en fysisk person 

med hemvist i Spanien, där hon i egenskap av skattskyldig person är föremål för en 

utredning för att fastställa hennes situation enligt nationell skattelagstiftning. Enligt 

artikel 5 DAC ska en anmodad myndighet på begäran av en myndighet i en annan 

medlemsstat lämna alla sådana upplysningar som avses i artikel 1.1 DAC som den 

anmodade myndigheten har tillgång till eller kan erhålla till följd av administrativa 

åtgärder.  

3.1.2 Rätten till effektivt rättsmedel för den uppgiftsskyldige 

(mål C-245/19) 

Efter begäran från den spanska skattemyndigheten, beslutade den 16 juni 2017 

direktören för myndigheten för direkt beskattning att bevilja den och skickade ett 

beslut till bolaget B i vilket bolaget B förelades att inkomma med vissa 
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upplysningar avseende perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014. 

I enlighet med luxemburgisk lag angavs det i beslutet att beslutet inte kunde 

överklagas29.  

Bolaget B väckte den 17 juli 2017 talan i Förvaltningsdomstolen i Luxemburg, i 

första hand för ändring av beslutet och i andra hand ogiltigförklarande av beslutet. 

Dom i målet meddelades den 26 juni 2018 av Förvaltningsdomstolen i Luxemburg 

med vilken beslutet delvis ogiltigförklarades. Domstolen fann att vissa 

bestämmelser i luxemburgisk lag inte var förenliga med artikel 47 i stadgan, 

eftersom lagen uteslöt möjligheten att väcka direkt talan mot ett beslut om 

föreläggande att lämna upplysningar till skattemyndigheten, varför dessa 

bestämmelser inte skulle tillämpas30.  

Den 24 juli 2018 överklagade den luxemburgiska staten domen till Högsta 

förvaltningsdomstolen i Luxemburg och gjorde gällande att bestämmelserna i 

luxemburgisk lag inte strider mot artikel 47 i stadgan. Enligt den luxemburgisk 

staten, i fall vederbörande inte har rättat sig efter detta beslut och följaktligen 

ådömts en påföljd av detta skäl, kan vederbörande prejudiciellt bestrida nämnda 

beslut inom ramen för en sådan talan om ändring som vederbörande kan väcka mot 

en sådan påföljd med stöd av annan bestämmelse i luxemburgisk lag31.  

Högsta förvaltningsdomstolen i Luxemburg valde att begära förhandsavgörande 

från EU-domstolen, särskilt mot bakgrund av domen C-682/15, Berlioz, 

EU:C:2017:373 och ställde frågan huruvida artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan, 

eventuellt jämförda med artikel 47 i stadgan kan tolkas så, att de utgör hinder för 

en medlemsstats nationella lagstiftning, som inom ramen för förfarandet för utbyte 

av upplysningar på begäran, som införts för att bland annat genomföra DAC, 

innebär att den tredje part som innehar upplysningarna inte i något fall kan 

överklaga, inbegripet via domstol, ett beslut där den behöriga myndigheten i den 

medlemsstaten ålägger denna tredje part att inkomma med upplysningar till 

myndigheten, i syfte att efterkomma en begäran om utbyte av upplysningar från en 

annan medlemsstat32. 

 
29 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 26 – 27. 

30 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 28 – 29. 

31 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 30 – 31. 

32 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 32 och 34. 



21 

 

3.1.3 Rätten till effektivt rättsmedel för den skattskyldige och 

tredje part (mål C-246/19) 

Efter ytterligare en begäran från den spanska skattemyndigheten, beslutade 

direktören för myndigheten för direkt beskattning den 29 maj 2017 att bevilja den 

och skickade ett beslut till banken A i vilket banken förelades att inkomma med 

vissa upplysningar avseende perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 

2014. I enlighet med luxemburgisk lag angavs det i beslutet att beslutet inte kunde 

överklagas33.  

Till skillnad från föregående mål, väckte bolagen B, C och D, samt F.C., talan i 

Förvaltningsdomstolen i Luxemburg, i första hand för ändring av beslutet och i 

andra hand ogiltigförklarande av beslutet. Av samma skäl som i föregående mål, 

ogiltigförklarades delar av beslutet34. 

Den 24 juli 2018 överklagade den luxemburgiska staten domen till Högsta 

förvaltningsdomstolen i Luxemburg. Situationen i detta mål är dock annorlunda än 

föregående mål då talan inte väckts av en person mot vilken ett beslut att ålägga 

vederbörande att utlämna upplysningar har riktats, utan av personer som uppträder 

i andra egenskaper, nämligen dels den skattskyldiga person, F.C, dels tredje parter 

med vilka den skattskyldiga personen har bankförbindelser eller andra rättsliga eller 

ekonomiska förbindelser. Högsta förvaltningsdomstolen i Luxemburg valde att 

begära förhandsavgörande från EU-domstolen, och ställde frågan huruvida 

artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan, eventuellt jämförda med artikel 47 i nämnda 

stadga, ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats nationella lagstiftning 

som inom ramen för förfarandet för utbyte av upplysningar på begäran, som införts 

för att bland annat genomföra DAC, innebär att den skattskyldiga personen som 

aves i en utredning i en annan medlemsstat och en berörd tredje part inte i något fall 

kan överklaga, inbegripet via domstol, ett beslut där den behöriga myndigheten i 

den första medlemsstaten ålägger den som innehar upplysningar att inkomma med 

upplysningar till myndigheten, i syfte att efterkomma en begäran om utbyte av 

upplysningar från denna andra medlemsstat35. 

 
33 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 35 – 37. 

34 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 38 – 39. 

35 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 40 – 42. 
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3.1.4 Uppgifternas relevans 

I första målet, förelades bolaget B förelades att inkomma med vissa upplysningar 

för perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014 avseende: 

- de avtal som bolaget B ingått med bolagen E och F om F.C:s rättigheter; 

- alla andra avtal som har ingåtts, antingen under den aktuella perioden eller 

före eller efter denna period men som har verkan under denna period och 

avser F.C, 

- kopior av alla fakturor som utfärdats eller mottagits avseende dessa avtal 

och det sätt på vilket betalning för fakturorna har krävts och hur fakturorna 

har betalats, och 

- uppgifter om de konton hos banker och finansiella institut på vilka de 

likvida medel som redovisas i balansräkningen sätts in36. 

I det andra målet förelades banken A förelades att inkomma med upplysningar för 

perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014 avseende innehavare 

av vissa konton, kontoutdrag, kontons verkliga huvudman eller huvudmän samt 

förteckningar över de finansiella tillgångar som F.C. innehade i bolaget B, D eller 

annat av henne kontrollerat bolag samt en förteckning över de finansiella tillgångar 

som F.C. framstår som verklig huvudman för37. 

Förvaltningsdomstolen i Luxemburg fann att vissa av de begärda uppgifterna inte 

sannolikt var relevanta för den spanska skattemyndighetens utredning, varför 

besluten ogiltigförklarades delvis i delarna där banken A och bolaget B förelades 

att lämna dessa uppgifter. Den luxemburgiska staten ansåg att 

förvaltningsdomstolen gjort en felbedömning när den funnit att vissa av de 

upplysningar som avsågs i besluten inte kunde antas vara relevanta i den mening 

som avses i DAC, och överklagade även på den grunden besluten till högsta 

förvaltningsdomstolen i Luxemburg38. 

Högsta förvaltningsdomstolen i Luxemburg valde att begära förhandsavgörande 

från EU-domstolen, och ställde i båda målen frågan, ifall den första frågan i målen 

 
36 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 26. 

37 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 36. 

38 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 31 och 39. 
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är jakande, huruvida de begärda upplysningarna uppfyller kriteriet kan antas vara 

relevanta enligt artikel 1.1 och 5 DAC39. 

3.2 Vad innebär domen för rapporteringspliktiga 

arrangemang? 

Den centrala frågeställningen är huruvida utlämnandet av upplysningar efter 

begäran och utlämnandet av upplysningar enligt regelverket för 

rapporteringspliktiga arrangemang är jämförbara. Enligt min bedömning finns det 

skäl att anse ovanstående två situationer som jämförbara, särskilt då syftet med 

uppgifterna som insamlas är identiskt samt faktum att det i båda situationer omfattar 

både fysiska och juridiska personer som uppträder i roll som uppgiftsskyldig, 

skattskyldig och tredje person. 

I första målet, C-245/19, krävdes att upplysningar lämnas av den som beslutet är 

riktat mot. Det skulle kunna motsvara situationen då en användare, eller rådgivare, 

är skyldig att rapportera att arrangemang till skattemyndigheten om arrangemanget 

träffas av åtminstone ett kännetecken, vilka tillsammans med de uppgifter som 

krävs enligt DAC och svensk lagstiftning, till stor del motsvarar de uppgifter som 

avses i ovanstående mål. Skillnaden är dock att det i målen ovan rör sig om en 

enskild rättsligt akt som utfärdats av skattemyndigheten för att begära ut 

upplysningarna, medan upplysningsskyldigheten för rapporteringspliktiga 

gränsöverskridande arrangemang föreskrivs i lag och kräver således inte enskild 

myndighetsåtgärd.  

Ett av syftena med DAC är att motverka skattebedrägeri och skatteundandragande 

och därmed skydda medlemsstaternas skattebaser40. Artikel 1.1 DAC lyder: ”I detta 

direktiv fastställs de regler och förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska 

samarbeta med varandra för att utbyta sådana upplysningar som kan antas vara 

relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2.” Av detta framgår att syftet 

med DAC uppfylls genom att medlemsstaterna utbyter relevanta upplysningar i 

fråga om de skatter som direktivet omfattar. Enligt DAC finns det tre situationer 

 
39 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 34 och 42. 

40 Se rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018, L:2018:139:TOC, skäl 2. 
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där det föreligger skyldighet att utbyta upplysningar mellan medlemsstaterna: 

utbyte av upplysningar enligt begäran, vilka regleras i artiklarna 5 – 7 DAC, 

obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar enligt artiklarna 8, 8a, 8aa och 8ab 

DAC samt utbyte av upplysningar utan föregående begäran enligt artikel 9 DAC.  

Jämfört med direktivets syfte torde det inte föreligga nämnvärd skillnad om 

uppgifterna insamlas genom beslut av behörig myndighet i medlemsstaten eller om 

denna skyldighet uppstår enligt lag, så länge uppgifterna anses relevanta. Det skulle 

kunna argumenteras att en begäran om utlämnande av uppgifter från en annan 

medlemsstat har sin grund i en påbörjad undersökning från skattemyndighetens sida 

medan uppgifterna från rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang är 

preventiv. Dock innebär inte insamlingen eller erhållandet av information att ett 

visst, och för den skattskyldige negativt, skattebeslut följer, men att informationen 

kan lika väl kan utgöra en grund för skattemyndigheten att besluta i skatteärendet 

eller att eventuellt påbörja en utredning och tillika utgöra beslutsunderlag. Syftet 

uppnås således genom att medlemsstaterna har tillgång till den information som 

begärts eller insamlas obligatoriskt enligt DAC för att kunna delas med de berörda 

medlemsstaterna, varför, om situationerna inte är helt jämförbara, finns det inte 

anledning att förkasta dem som ojämförbara.  

En ytterligare fråga som kan ställas är om innehållet som samlas in efter begäran 

och de uppgifter som ska rapporteras om gränsöverskridande arrangemang är 

jämförbara och relevanta. Delsyftet med rapporteringsplikten angående 

gränsöverskridande arrangemang är att ge de berörda medlemsstaterna och deras 

skattemyndigheter upplysningar om eventuell aggressiv skatteplanering och 

möjligheten att, grundat på de insamlade uppgifterna, utföra skatterevision i de 

berörda företagen. I målet C-245/19 framkommer det att en utredning om F.C:s 

skattesituation pågick, varför uppgifter begärdes från Luxemburg, vilka troligtvis 

skulle vara till ledning för ett eventuellt beslut. Jag anser att uppgifterna som samlas 

in från rapporteringspliktiga arrangemang har samma syfte, särskilt beaktat 

kännetecknens vida omfattning, vilka till stor del överlappar med de uppgifter som 

begärdes av den spanska myndigheten i målet. Det kan argumenteras att uppgifter 

som insamlas angående rapporteringspliktiga arrangemang inte är lika relevanta 

som uppgifter som insamlas efter begäran, men denna argumentation är delvis 

bristfällig. Det är den frågande myndigheten som fastställer vilka uppgifter den 
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behöver och uppgifternas relevans kommer således att bero på den begärande 

myndigheten själv. Enligt min bedömning är det således omöjligt att i förhand 

avgöra relevansen på informationen som erhålls genom begäran eller genom 

automatiskt utbyte, varför denna argumentation brister. 

Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang har även en annan 

betydelsefull koppling till målen ovan: det finns ingen möjlighet för den 

rapporteringspliktige att väcka talan mot utlämnandet av upplysningar förutom 

möjligheten att prejudiciellt bestrida beslutet för det fall vederbörande inte följer 

LRA och åläggs med sanktion enligt 49 c kap. SFL i form av rapporteringsavgift. I 

detta sammanhang är det också viktigt att nämna att, vare sig det rör om 

upplysningar som ska utlämnas efter begäran eller om upplysningar som ska 

rapporteras enligt lag, förekommer en tidsaspekt. Den rapporteringsskyldige är i 

båda fallen skyldig att lämna informationen inom en viss bestämd tid och 

underlåtelse att lämna informationen innebär påföljd i form av sanktion. 

Ifall bolaget B skulle omfattas av regelverket för rapporteringspliktiga arrangemang 

skulle det inte finnas möjlighet för bolaget B att bestrida rapporteringen av 

arrangemanget förutom vid situationen då bolaget skulle åläggas med 

rapporteringsavgift. Men i vilket roll uppträder bolaget B samt F.C. i detta fall? 

Med tanke på att bolaget B ingick avtal angående F.C:s rättigheter bör det anses att 

både bolaget B och F.C. är användare i regelverkets betydelse. Om regelverket vore 

tillämpbart i denna situation skulle de spanska myndigheter automatiskt få 

uppgifterna om arrangemanget, förutsatt att bolag B följer gällande luxemburgisk 

rätt och att direktivet är genomfört, men skulle den skattskyldiga F.C. ha rätt till att 

bestrida utlämnandet av uppgifterna från den andra medlemsstaten?  

Målet C-246/19 är av betydelse då det behandlar frågan huruvida den skattskyldige, 

eller tredje part, som har hemvist i en medlemsstat, har rätt att bestrida ett beslut 

om utlämnande av upplysningar i en annan medlemsstat men som berör den 

skattskyldige respektive tredje part. Enligt regelverket för rapporteringspliktiga 

gränsöverskridande arrangemang, finns det ingen möjlighet överhuvudtaget för 

tredje part, eller användare, oavsett skatterättsligt hemvist, att bestrida utlämnandet 

av upplysningar från en uppgiftsskyldig person. Detta faktum gör att situationen 

som beskrivs i målet C-246/19 är högst jämförbar med regelverket angående 

rapporteringspliktiga arrangemang. 



26 

 

3.2.1 Är Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna  tillämplig? 

Av artikel 51.1 i stadgan framgår det att dess bestämmelser är riktade till 

medlemsstaterna endast när de sistnämnda tillämpar unionsrätten. Frågan är alltså 

om genomförandet av ett direktiv i medlemsstaterna utgör en sådan tillämpning av 

unionsrätten som krävs enligt artikel 51.1 i stadgan. Domstolen svarar bejakande 

på denna fråga och gör en hänvisning till målet C-682/15, Berlioz, 

EU:C:2017:37341. Enligt den domen i det målet ställer DAC krav på 

medlemsstaterna att utöver de medel som medlemsstaten förfogar över enligt 

nationell rätt för att inhämta upplysningar, föreskriver direktivet en skyldighet en 

skyldighet för medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att inhämta 

de begärda upplysningarna för att medlemsstaterna härigenom ska iaktta sina 

skyldigheter i fråga om utbyte av upplysningar, varför det ska anses att 

medlemsstaterna tillämpar unionsrätten42. 

Artikel 47, första stycket, i stadgan föreskriver att var och en vars unionsrättsligt 

garanterade fri- och rättigheter har kränkts, har rätt till effektivt rättsmedel inför 

domstol enligt de villkor som anges i artikeln. Domstolen konstaterar att denna 

rättighet motsvarar av medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 19.1, andra 

stycket, FEU att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att 

säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av 

unionsrätten. I artikel 7 och 8 i stadgan fastställs rätten till respekt för privatlivet 

respektive rätten till skydd av personuppgifter. 

Enligt domstolens praxis43, utgör ingen av dessa tre uppräknade rättigheter en 

absolut rättighet, samtidigt som domstolen konstaterar att de uppräknade fri- och 

rättigheterna inte står i motsättning till varandra, vilket skulle kunna vara ett skäl 

till en begränsning av de garanterade fri- och rättigheterna. Domstolen konstaterar 

att artikel 52.1 i stadgan tillåter att utövandet av fri- och rättigheter som garanteras 

i stadgan enbart kan begränsas under vissa omständigheter. Ett sådant krav är att 

begränsningarna föreskrivs i lag, att begränsningarna är förenliga med det 

 
41 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 46. 

42 C-682/15, Berlioz, EU:C:2017:373, punkter 34 – 37. 

43 Se C-317/08-C-320/08, Alassini m. fl., EU:C:2010:146, punkt 63 och C-311/18, Facebook Ireland och 

Schrems, EU:C:2020:559, punkt 172. 
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väsentliga innehållet i dessa fri- och rättigheter och att begränsningar, med 

beaktande av proportionalitetsprincipen, endast görs om de är nödvändiga och 

faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller 

behovet av skydd för andra människors fri- och rättigheter. 

Det är viktigt att påpeka att artikel 47 i stadgan omfattar både artikel 6 och 13 i den 

Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) och ger ett kvalitativt 

högre skydd än konventionens bestämmelser i några avseenden angående 

skattefrågor, såsom att stadgans omfattning inte ät begränsad till att omfatta enbart 

civilrättigheter och brottsmål samtidigt som stadgan inte kräver att alla nationella 

rättsmedel ska vara använda för att vara tillämplig44. 

3.3 Rätten till effektivt rättsmedel för den 

uppgiftsskyldige 

I domskälen till den förenade målen C-245/19 och C-246/19 ställer domstolen 

frågan huruvida artikel 47 i stadgan kan tolkas så, att en nationell lagstiftning får 

medföra att en person som innehar upplysningar, en skattskyldig person som är 

föremål för en skatteutredning och tredje parter som berörs av upplysningar, fråntas 

möjligheten att väcka direkt talan mot ett beslut om föreläggande att lämna dessa 

uppgifter eller ska avsaknaden av möjlighet att väcka direkt talan anses som en 

kränkning av de fri- och rättigheter som garanteras i artiklarna 7 och 8 i stadgan. 

I båda målen rör sig om en juridisk person som innehar upplysningar och till vilken 

den behöriga myndigheten riktat ett beslut om föreläggande att utlämna dessa 

uppgifter, vars åsidosättande kan medföra påföljd. Enligt domstolen framgår det av 

praxis att skyddet för såväl fysiska som juridiska personer mot ingripanden av det 

allmänna i deras privata sfär är en allmän unionsrättslig princip45. Domstolen 

konstaterar att juridiska och fysiska personer har rätt att åberopa skyddet som 

garanters i artikel 47, första stycket, i stadgan för att få till stånd en prövning av en 

rättsakt som går denna person emot, såsom ett föreläggande om att lämna 

 
44 Terra & Wattel, P.J. European Tax Law, s. 96. 

45 Se mål 46/87 och 227/88, Hoechst mot kommissionen, EU:C:1989:337, punkt 19 och C-358/16, UBS 

Europe m.fl., EU:C:2018:715, punkter 51 – 52. 
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upplysningar eller en påföljd som ålagts på grund av att föreläggandet inte 

efterföljts. 

Enligt artikel 47 i stadgan, och enligt domstolens praxis46, kan rätten till effektivt 

rättsmedel inför domstol begränsas av unionslagstiftaren, eller i avsaknad av 

unionsrättsliga bestämmelser på området, av medlemsstaterna om villkoren i artikel 

52.1 i stadgan är uppfyllda. Domstolen gör dock bedömningen att inte någon 

bestämmelse i direktivet, i dess dåvarande lydelse, hade för avsikt att begränsa 

utövande av rätten till effektivt rättsmedel, såsom vid beslut om föreläggande att 

utlämna uppgifter, och enligt min bedömning, gäller denna bedömning även 

nuvarande lydelse av DAC. 

För att nationell lagstiftning ska kunna begränsa utövandet av rätt till ett effektivt 

rättsmedel krävs att varje begränsning i utövandet är förenlig med det väsentliga 

innehållet i rättigheten. Enligt domstolens praxis47, innefattar det väsentliga 

innehållet i rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47 i stadgan, bland annat, ”en 

rätt för en person som har denna rättighet att väcka talan vid en domstol som är 

behörig att säkerställa iakttagandet av de rättigheter som unionsrätten garanterar 

vederbörande och, i detta syfte, att pröva alla rätts- och sakfrågor som är relevanta 

för att avgöra det mål som är anhängigt vid den”.48 Enligt domstolen, ska denna 

person, för att få tillgång till en sådan domstol, inte vara tvungen att överträda en 

rättsregel eller en rättslig skyldighet och utsätta sig för den påföljd som är förenad 

med överträdelsen. Eftersom bolaget B i både mål C-245/19 och banken A i mål C-

246/19 enligt nationell lagstiftning inte hade rätt att få sin sak prövad av domstol, 

förutom vid vägran att följa beslutet med risk för eventuell påföljd, anser domstolen 

att vederbörande inte anses åtnjuta ett effektivt domstolsskydd. 

Till skillnad från den beskrivna situationen i målet, vilken kräver att en rättsakt 

utfärdas för utlämning av upplysningar, grundas uppgiftsskyldigheten för 

rapporteringspliktiga arrangemang direkt i nationella bestämmelser, såsom LRA i 

Sverige. Enligt min bedömning är de två situationerna tillräckligt jämförbara och 

samma bedömning bör gälla även för rapporteringspliktiga arrangemang. Det som 

 
46 Se C-439/14 och C-488/14, Star Storage, EU:C:2016:688, punkter 46 och 49. 

47 Se C-199/11, Otis m.fl., EU:C:2012:684, punkt 49 och C-433/18, Aktiva Finants, EU:C:2019:1074, 

punkt 36. 

48 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 66. 
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talar för att situationen är jämförbar är att syftet med bestämmelserna, och tillika 

vad de insamlade uppgifterna kan användas för, är identisk, eller annorlunda 

formulerat så är syftet och effekten av bestämmelserna densamma. Identiskt som i 

båda målen, har en rapporteringspliktig person ingen möjlighet att väcka talan mot 

utlämnandet av uppgifter om ett arrangemang och den enda möjligheten för 

prövning i sak är om den rapporteringspliktige åsidosätter sin skyldighet och 

riskerar påföljd, i vilket fall domstolen funnit att den rapporteringspliktige inte 

anses åtnjuta ett effektivt domstolsskydd. Det som talar mot är att domen avser en 

situation när en rättsakt, enligt nationell lagstiftning, riktar sig mot en 

uppgiftsskyldig, mot vilken den uppgiftsskyldige inte har rätt att väcka talan emot, 

förutom vid eventuellt åsidosättande av föreläggandet med risk för påföljd. Enligt 

min bedömning väger argumenten för att anse de två situationer som jämförliga 

tyngre, särskilt då av domstolens praxis framgår att ingen ska vara tvungen att 

överträda en rättsregel för att få sin sak prövad av domstol49.  

3.4 Rätten till effektivt rättsmedel för den 

skattskyldige 

Har en skattskyldig person rätt att motsätta sig utlämnandet av uppgifter från en 

uppgiftsskyldig person i en annan medlemsstat? Regelverket för 

rapporteringspliktiga arrangemang innebär att både rådgivare och användare 

(berörda skattebetalare) kan bli uppgiftsskyldiga och att rådgivare, användare och 

tredje part kan alla ha olika skatterättslig hemvist, och en fråga som uppstår är vad 

gäller när den uppskiftsskyldige samtidigt är den skattskyldige? 

Då den skattskyldige i målet C-246/19 är en fysisk person, konstaterar domstolen 

att denne, i enlighet med praxis50, förutom rätten till ett effektivt rättsmedel även 

åtnjuter den respekt till privatlivet som garanteras i artikel 7 i stadgan samt rätt till 

skydd för personuppgifter som garanteras i artikel 8.1 i stadgan. Vidare framför 

 
49 Se C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 66; C-682/15, Berlioz, 

EU:C:2017:373, punkt 52; C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami m.fl., EU:C:2013:625, punkt 104; C-

432/05, Unibet, EU:C:2007:163, punkt 64; C-263/02 P, Europeiska kommissionen mot Jégo-Quéré & 

Cie SA, EU:C:2004:210, punkt 35. 

50 C-92/09 och C-93/09 Volker und Markus Schecke och Eifert, EU:C:2010:662, punkt 47 och C-78/18, 

Kommissionen mot Ungern, EU:C:2020:476, punkterna 123 och 126. 
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domstolen att det av domstolens fasta praxis51 framgår att utlämnande av 

upplysningar om en identifierad eller identifierbar fysisk person till en tredje man, 

inbegripet en myndighet, samt den åtgärd som föreskriver eller tillåter detta 

utlämnande, utan att detta påverkar frågan om de eventuellt kan anses berättigade, 

ska anses utgöra intrång i denna persons rätt till respekt för sitt privatliv och i 

dennes rätt till skydd för sina personuppgifter52.  

Domstolen konstaterar att en skattskyldig person med hemvist i en annan 

medlemsstat än den i vilken behörig myndighet utfärdat beslut om föreläggande att 

lämna ut upplysningar, och som är föremål i en utredning i syfte att fastställa 

personens skattemässiga situation, ska erkännas rätt till ett effektivt rättsmedel som 

garanteras i artikel 47 i stadgan. Domstolen överväger vidare huruvida denna 

rättighet enligt artikel 52.1 i stadgan kan begränsas, vilket enligt domstolens 

praxis53 kräver att begränsningen och dess omfattning ska vara klart och precist 

definierade, och konstaterar att så är fallet i den nationella lagstiftningen. 

Begränsningarna måste dock vara förenliga med det väsentliga innehållet i rätten 

till ett effektivt rättsmedel och domstolen konstaterar att det inte föreligger ett krav 

att innehavaren av nämnda rättighet ska ha tillgång till ett direkt rättsmedel som i 

första hand syftar till att ifrågasätta en viss åtgärd, såsom utlämnandet av 

uppgifterna, under förutsättning att det vid de olika nationella domstolarna finns 

ett eller flera rättsmedel som gör det möjligt för vederbörande att indirekt få till 

stånd en domstolsprövning av denna åtgärd, utan att behöva utsätta sig för en 

sådan åtgärd för att få till stånd en påföljd.54 

Domstolen har således konstaterat att den nationella lagstiftningen i målet C-246/19 

strider mot det väsentliga innehållet i rätten till effektivt rättsmedel och att den 

skattskyldiga personens rätt till de rättsmedel som anges i artikel 79.1 i förordning 

2016/679. Vidare prövar domstolen, i enlighet med artikel 52.1 i stadgan, huruvida 

den nationella lagstiftningen svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som 

erkänns av unionen och om denna eventuella begränsning kan anses vara 

 
51 Se C-78/18, Kommissionen mot Ungern, EU:C:2020:476, punkterna 124 och 126 och C-311/18, 

Facebook Ireland och Schrems, EU:C:2020:559, punkt 171. 

52 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt. 73. 

53 Se C-419/14, WebMindLicenses, EU:C:2015:832, punkt 81 och C-265/19, Recorded Artists Actors 

Performers, EU:C:2020:677, punkt 86. 

54 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 79. 
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proportionerlig. Domstolen konstaterar att lagstiftningen som genomför DAC, vars 

syfte är att bidra till kampen mot internationellt skattebedrägeri och 

skatteundandragande, är ett mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av 

unionen, vilket kan göra det möjligt att begränsa utövande av rättigheterna som 

garanteras genom artiklarna 7, 8 och 47 i direktivet, var för sig eller tillsammans.  

Slutligen gör domstolen bedömningen att lagstiftningen inte framstår som 

oproportionerlig, då ett beslut om föreläggande att utlämna uppgifter som en 

skattskyldig person, inte medför någon rättslig skyldighet eller risk för påföljder för 

den skattskyldiga personen, särskilt då den skattskyldiga personen har möjlighet att 

prejudiciellt bestrida detta beslut inom ramen för en talan mot ett senare beslut om 

ändrad beskattning eller efterbeskattning55. Av ovan sagda, följer avsaknaden av 

möjligheten att direkt föra tala i domstol av den skattskyldige i målet C-246/19 inte 

ska anses strida mot artikel 47, jämfört med artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan. 

Vilken analogi finns det med rapporteringspliktiga arrangemang? Enligt 

huvudregeln ska en rådgivare lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt 

arrangemang där denne har sin hemvist. Användaren kan således ha hemvist i 

samma stat som rådgivaren eller i en annan medlemsstat. Om rådgivaren inte har 

anknytning till en medlemsstat, eller om ingen rådgivare anlitats, blir användare 

uppgiftsskyldig. Det uppstår ett flertal olika situationer beroende på vem som är 

uppgiftsskyldig vilka behandlas nedan. 

En situation som kan uppstå är således identisk till den i målet C-246/19. En 

användare anlitar en rådgivare i ett annan medlemsstat och rådgivaren inlämnar 

uppgifter om det rapporteringspliktiga arrangemanget. Av domstolens 

argumentation följer att användaren inte har någon rättslig möjlighet att föra talan i 

domstol i medlemsstaten där rådgivaren har hemvist, eftersom vid eventuellt 

förfarande för beskattning eller efterbeskattning, har den skattskyldige möjlighet att 

prejudiciellt föra talan i nationell domstol och bestrida uppgifterna som rådgivaren 

inlämnat. Även om domstolen enbart prövade frågan om den skattskyldiges 

rättigheter vid en gränsöverskridande situation, återstår frågan huruvida samma 

principer ska tillämpas om rådgivaren och användaren har samma skatterättsliga 

hemvist? I båda fallen rör det sig om tillämpning av unionsrätt samtidigt som 

 
55 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 92. 
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rapporteringspliktiga arrangemang i sig innehåller gränsöverskridande element, 

varför situationerna i sak inte skiljer sig åt. Enligt min bedömning ska även denna 

situation bedömas på ett likvärdigt sätt. 

Situationen blir komplicerad när ingen rådgivare har anlitats eller det av andra skäl 

åligger den skattskyldiga användaren att vara uppgiftsskyldig. Först vill jag 

framföra att det enligt min bedömning saknar betydelse i vilken medlemsstat 

uppgiftsskyldigheten uppstår eller uppgifterna lämnas, under förutsättning att det 

angår samma rättsliga subjekt. Det är tänkbart att en användare har flera fasta 

driftställen i flera medlemsstater, och enligt bestämmelserna i DAC om automatiskt 

utbyte av information, erhåller alla berörda medlemsstater samma information 

angående ett arrangemang. Det kan således uppstå en situation där en användare 

har mer än en skatterättsligt hemvist, åtminstone för en del av verksamheten, vilket 

också kommer vara avhängigt eventuella skatteavtal.  

Domstolen har redan gjort bedömningen att en person som innehar uppgifter som 

begärts enligt artikel 5 DAC måste garanteras rätten till effektivt rättsligt skydd, 

särskilt då det väsentliga innehållet i rätten till effektiva rättsmedel är att personen 

inte ska vara tvungen att överträda en rättsregel eller en rättslig skyldighet och 

utsätta sig för en påföljd för att föra talan i domstol. Av detta följer att en användare 

måste ha rätt till att föra talan i domstol huruvida vissa uppgifter ska utlämnas eller 

inte. Men saken är mer komplex. Syftet med DAC får inte förbises, nämligen att de 

insamlade uppgifter ska användas bland annat till eventuell skatterevision från 

behörig myndighet vilket kan leda till ändrad beskattning, efterbeskattning eller 

eventuell straffrättslig sanktion. Frågan är således inte bara huruvida den nationella 

lagstiftningen strider mot artikel 47 i stadgan och tillåter inte den skattskyldige 

rätten till ett effektivt rättsskydd, utan frågan som uppstår nu är huruvida en 

skattskyldig person, garanteras rätten till försvar enligt artikel 48.2 i stadgan, vilket 

analyseras i nästa avsnitt. 

3.5 Rätten till försvar för den skattskyldige 

Är inte skyddet enligt artikel 47 i stadgan, som domstolen redan fastställt, 

tillräckligt? Svaret på denna fråga går att exemplifiera med ett exempel. En 

skattskyldig fysisk person, vilken enligt regelverket för rapporteringspliktiga 
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arrangemang anses som användare, ska enligt min bedömning, efter avkunnandet 

av domen i målen C-245/19 och C-246/19, ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Enligt 

min argumentation ska en användare kunna vända sig till behörig domstol och 

begära att domstolen prövar i sak om arrangemanget är rapporteringspliktigt enligt 

regelverket eller inte. Strider dock inte kravet på att behöva vända sig till domstol, 

huruvida ett arrangemang är rapporteringspliktigt eller ej, mot artikel 48.2 i stadgan, 

enligt vilken var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse garanteras 

respekt för rätten till försvar? Inbegripet i rätten till försvar anser jag är att inte 

utlämna uppgifter som kan vara till nackdel för den skattskyldige, vare sig den 

skattskyldige blivit anklagad för en lagöverträdelse eller inte när 

rapporteringsplikten inträder. Enligt min bedömning är det högst orimligt att anse 

att skyddet i artikel 47 i stadgan är ett tillräckligt, adekvat och proportionerligt 

skydd för användare som är fysiska personer, särskilt då utfallet i en sådan process 

kan medföra risk för påföljd för den skattskyldige. Rätten till försvar för den 

enskilde väger tynger än det skyddade samhällsintresset, nämligen 

skatteundandragande och skattebedrägeri, och en begränsning av fri- och 

rättigheterna enligt 52.1 i stadgan torde inte vara möjlig att upprätthålla. 

3.5.1 Rapporteringsavgiftens straffrättsliga karaktär 

Är rapporteringsavgiften en straffrättslig sanktion och är det ett krav för att tillämpa 

artikel 48.2 i stadgan? Ledning till första delfrågan får sökas utanför unionsrätten. 

I Europadomstolens dom av den 8 juni 1976 i målet Engel m.fl. mot Nederländerna, 

no. 5100/71, §§ 80–82, angående tolkningen av ”anklagelse för brott” enligt artikel 

6.1 EKMR, fastställs tre kriterier för att avgöra huruvida en sanktion är av 

straffrättslig karaktär: 

1. den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt; 

2. överträdelsens art; och 

3. strängheten i den sanktion som den enskilde kan åläggas. 

Kriterierna har också varit uppe till bedömning i målet mellan Zolotukhin och 

Ryssland, no. 14939/03, och kommenteras i §§ 52 och 53 i domskälen. Enligt 

Europadomstolen kan inte enbart den rättsliga kvalifikationen i nationell rätt vara 

utslagsgivande, vilket i så fall skulle strida mot Europakonventionens syfte. 

Samtidigt anförde domstolen att det andra och tredje kriteriet inte ska anses 
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kumulativa och att även en samlad bedömning är möjligt i det enskilda fallet. 

Rättspraxis från Europadomstolen har även bekräftats av EU-domstolen. I målet C-

489/10 Bonda tillämpar EU-domstolen samma kriterier som Europadomstolen för 

att avgöra huruvida sanktionen i målet är av straffrättslig karaktär och anför även 

om att det ska prövas om sanktionen har ett repressivt syfte56.  

Artikel 25a DAC kräver att medlemsländerna fastställer regler om sanktioner för 

överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av 

DAC angående rapporteringspliktiga arrangemang och att sanktionerna ska vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. Regeringen anför att 

rapporteringsavgifter inte är att anse som straffrättsliga enligt nationell rätt, utan 

utgör en administrativ sanktion, men med tanke på att avgifterna både kan anses 

avskräckande och i viss mån bestraffande ”torde de kunna anses utgöra en 

anklagelse för brott i Europakonventionens mening”57.  

Jag överensstämmer med regeringens bedömning att rapporteringsavgiften är av 

straffrättslig karaktär och att Engels-kriterierna, efter en samlad bedömning, är 

uppfyllda. Då rapporteringsavgiftens karaktär som straffrättslig sanktion 

konstaterats är artikel 48.2 i stadgan tillämplig och därmed är den andra delfrågan 

utan betydelse för den fortsatta analysen och lämnas obesvarad. 

3.5.2 Rätten att inte behöva belasta sig själv (nemo tenetur) 

Två situationer då rätten att inte behöva belasta sig själv kan uppkomma. Den första 

situationen är den som analyserats mest och avser situationen då en användare 

vägrar att lämna upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang då det kan 

belasta denne senare vid deklarations- eller beskattningstidpunkten. Den andra 

situationen som kan uppstå är när användaren lämnar uppgifter i sin inkomst- eller 

beskattningsdeklaration och det av de lämnade uppgifterna framgår att användaren 

företagit ett rapporteringspliktigt arrangemang men underlåtit att rapportera det till 

berörd myndighet. 

Avgörande för huruvida den enskilde kan vägra lämna uppgifter om ett 

arrangemang är huruvida det företagna arrangemanget och skattebrottet avser 

samma gärning. Enligt Europadomstolens tolkning i målet Zolotukhin och 

 
56 C-489/10, Bonda, EU:C:2012:319, punkter 37 och 39. 

57 Prop. 2019/20:74, s. 159 f. 
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Ryssland, no. 14939/03, ska artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet förstås att den 

hindrar lagföring och dom för ett andra brott i den mån som detta härrör från 

identiska fakta eller från fakta som i allt väsentligt är desamma som beträffande det 

första brottet. Prövningen ska utgå från vad som bildar en uppsättning konkreta 

fakta som berör samma svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till 

tid och rum58. 

För svenska förhållande, bedömer regeringen att uppgiftsskyldigheten inte kommer 

i konflikt med rätten att inte behöva belasta sig själv enligt artikel 6 EKMR men att 

situationer då så är fallet kan uppkomma59, dock utan att nämna att även artikel 48.2 

i stadgan är tillämplig, särskilt då regelverket om rapporteringspliktiga 

arrangemang innebär en tillämpning av unionsrätten. Enligt regeringen, skulle i så 

fall den uppgiftsskyldige användaren inte behöva lämna uppgifter om ett 

rapporteringspliktigt arrangemang om det innebär att denne avslöjar att en brottslig 

gärning har begåtts.  

Regeringen anför vidare att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska 

lämnas i ett tidigt skede och vanligtvis långt innan det är aktuellt att lämna uppgifter 

om arrangemanget till ledning för beskattningen. Regeringen menar att den 

handling, eller gärning, som kan ligga till grund för skattetillägg eller åtal för 

skattebrott är att det lämnas oriktig uppgift vid deklarationstidpunkten. Vidare anser 

regeringen att rätten att inte belasta sig själv blir tillämplig när någon anklagas för 

brott, vilket i allmänhet bör betyda när någon medges misstanke om brott. Rätten 

kan dock överträdas när ett tvångsmedel används i ett tidigare skede för att inhämta 

uppgifter från någon och uppgifterna används mot denne i en brottmålsprocess och 

hänvisar till Europadomstolens mål Saunders mot Förenade kungariket, no. 

19187/91, den 17 december 1996 och Allen mot Förenade kungariket, no. 76574/01 

av den 10 september 2002. Enligt regeringen, kan rätten att belasta sig själv inte 

sträckas så långt att den skulle anses tillämplig även innan brottet begåtts, vilket i 

förevarande fall skulle vara vid deklarationstidpunkten. 

 
58 Se Zolotukhin och Ryssland, no. 14939/03, § 84. 

59 Prop. 2019/20:74 s. 160 ff. 
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Regeringen får medhåll av Ballancin och Cannas60 vilka anser att 

rapporteringsskyldigheten inte omfattas av nemo tenetur. Även om 

Europadomstolen i målet J.B. mot Schweiz, no. 31827/96, den 3 maj 2001, fann att 

den skatteskyldiges rätt till nemo tenetur blivit kränkt, särskilt då skattebetalaren 

ålagts med ett flertal sanktioner för att denne inte utlämnat uppgifter till berörd 

myndighet, anser Ballancin och Cannas61 att detta beror främst på myndigheternas 

ihållande krav på att uppgifterna skulle utlämnas och kan inte jämföras med kravet 

som återfinns i DAC. Ballancin och Cannas62 påpekar vidare att domstolen i målet 

Saunders mot Förenade kungariket, no. 19187/91, den 17 december 1996, fann att 

nemo tenetur inte omfattar uppgifter som insamlats genom tvång, och vilka 

existerar oavsett den anklagades vilja. Vidare konstaterade domstolen i målet Allen 

mot Förenade kungariket, no. 76574/01 av den 10 september 2002, bland annat, att 

temo tenetur inte förbjuder insamlandet av relevanta skatteuppgifter från 

skattebetalaren under risk för sanktion, varför DAC inte anses begränsa rätten till 

nemo tenetur. 

Čičin-Šain gör däremot en annorlunda bedömning. Enligt Čičin-Šain63, framgår det 

av praxis att fem villkor måste vara uppfyllda för att bevisa att artikel 6 i EKMR 

har kränkts. Först, krävs det att informationen ska avslöja att ett skattebrott har ägt 

rum64 och därefter att ett straffrättsligt förfarande är inlett eller förväntas inledas65. 

För det tredje, måste sanktionen vara tillräckligt sträng66 samt att den skattskyldige 

inte lämnar falska uppgifter utan enbart vägra avslöja sanningsenliga uppgifter67. 

 
60 Ballancin, Andrea and Cannas, Francesco. The ´DAC 6’ and Its Compatibility with Some of the 

Founding Principles of the European Legal System(s), s. 124 ff. 

61 Ballancin, Andrea and Cannas, Francesco. The ´DAC 6’ and Its Compatibility with Some of the 

Founding Principles of the European Legal System(s), s. 122 – 123. 

62 Ballancin, Andrea and Cannas, Francesco. The ´DAC 6’ and Its Compatibility with Some of the 

Founding Principles of the European Legal System(s), s. 124. 

63 Čičin-Šain, Nevia. New mandatory disclosure rules for tax intermediaries and taxpayers in the 

European Union - another “bite” into the rights of the taxpayer?, s. 101 ff. 

64 Se Funke mot Frankrike, no. 10828/84, den 25 februari 1993 och J.B. mot Schweiz, no. 31827/96, den 

3 maj 2001. 

65 Se Saunders mot Förenade kungariket, no. 19187/91, den 17 december 1996, § 67; Weh mot Österrike, 

no. 38544/97, den 8 april 2004, §§ 42; Heaney och McGuinness mot Republiken Irland, no. 34720/97, 

den 21 september 1999, §§ 55-59; J.B. mot Schweiz, no. 31827/96, den 3 maj 2001, §§ 66-71 och 

Funke mot Frankrike, no. 10828/84, 25 februari 1993, § 44. 

66 Se Bendenoun mot Frankrike, no. 12547/86, den 24 februari 1994; Perin mot Frankrike, no. 18656/91, 

den 1 december 1992; AP, MP och TP mot Schweiz, no. 19958/92, den 29 augusti 1997 och EL, RL 

och JOL mot Schweiz, no. 20919/92, den 29 augusti 1997. 

67 Se Allen mot Förenade kungariket, no. 76574/01, den 10 september 2002 och King mot Förenade 

kungariket, no. 13881/02, den 8 april 2003. 
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Slutligen, måste uppgifterna härstamma från den skattskyldiges vilja och inte 

existera självständigt såsom dokument vilka kan beslagtas genom olika 

tvångsmedel. Sammanfattningsvis anser Čičin-Šain att om ovan kriterier är 

uppfyllda, så kan en användare i regelverkets betydelse vägra lämna uppgifter om 

ett rapporteringspliktigt arrangemang med åberopande av nemo tenetur.  

Jag delar Čičin-Šain i bedömningen att användare kan ha rätt till nemo tenetur, men 

ska det företagna arrangemanget och eventuell oriktig uppgift i skattedeklarationen 

anses som samma gärning? Att uppgiftsskyldigheten vanligtvis inträffar före 

deklarationstidpunkten innebär inte att de inte bildar en uppsättning fakta vilka är 

oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum, utan snarare att brottet ska 

anses fullbordat efter deklarationstidpunkten, men att det är samma gärning, vilket 

belyses med följande exempel. En person, med skatterättslig hemvist i en 

medlemsstat, genom att fakturera inkomster genom ett helägt företag med 

skatterättslig hemvist i annan medlemsstat, omvandlar inkomst som beskattas på en 

lägre nivå jämfört om inkomsten uppburits direkt där personen har sin 

skatterättsliga hemvist. Eftersom kriteriet om skatteförmån är uppenbart uppfyllt, 

är arrangemanget rapporteringspliktigt enligt Del II, punkt B.2 i Bilaga IV till DAC 

och ska rapporteras till berörd myndighet. Efter utgången av beskattningsåret 

deklarerar den skattskyldige inte inkomsten som genom arrangemanget överförts 

till företaget i den andra medlemsstaten, vilket eventuellt strider mot nationell 

lagstiftning och medför skattetillägg eller straffrättsligt ansvar. Enligt min 

bedömning kan arrangemanget och deklarationstidpunkten inte anses vara separata 

och icke-förbundna händelser och ska anses som en enda gärning: skatt undandras 

det allmänna. Även om uppgiftsskyldigheten inträffar före deklarationstidpunkten, 

bildar de tillsammans samma fakta, vilka är oupplösligt förbundna till varandra till 

tid och rum.  

Då jag anser att ett genomfört arrangemang och eventuellt skattetillägg eller 

skattebrott kan avse samma gärning, bedömer jag att användare kan vägra utlämna 

uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang med hänvisning till artikel 48.2 i 

stadgan, oavsett om det sker då rapporteringsskyldigheten inträder eller vid 

deklarationstillfället. Lange går ännu längre i sin tolkning av rätten till nemo tenetur 

och anser att även rådgivare ska omfattas ifall rapporteringen skulle kunna leda till 

sanktion, dock utan att klargöra om det skulle krävas att rådgivaren riskerar åtal för 
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medhjälp för att kunna åberopa rättigheten68. Enligt min uppfattning, vilken även 

delas av Čičin-Šain69, skulle en rådgivare enbart kunna åberopa rätten till nemo 

tenetur om denne skulle riskera åtal för medhjälp eller stämpling, men inte i ett led 

att skydda sin klient. Dock anser Čičin-Šain att det finns skillnad om arrangemanget 

är genomfört eller inte. Ifall arrangemanget inte är genomfört, har användaren inte 

rätt åberopa nemo tenetur då ingen gärning är utförd, till skillnad från när gärningen 

är påbörjad eller redan genomförd70. 

Frågan som återstår är huruvida rättigheten i artikel 48.2 i stadgan kan begränsas. 

Det nuvarande regelverket om rapporteringspliktiga arrangemang föreskriver en 

skyldighet enligt lag att utlämna upplysningar, men enligt min bedömning är 

begränsningarna inte förenliga med det väsentliga innehållet i rätten till försvar 

enligt Europadomstolens tolkning av rätten till försvar som anförts ovan, och en 

begränsning är således omöjlig, och enligt min bedömning, svårt att anse som 

proportionerlig.  

Den andra situation som kan uppstå är när användaren lämnar uppgifter i sin 

inkomst- eller beskattningsdeklaration och att det av de lämnade uppgifterna 

framgår att användaren genomfört ett rapporteringspliktigt arrangemang, men 

underlåtit att rapportera det till berörd myndighet. För svenska förhållanden, anför 

regeringen att uppgifter i skattedeklaration lämnas till ledning för beskattningen och 

inte i syfte till att utreda om en rapporteringsavgift ska påföras. Uppgifterna vid 

deklarationstillfället lämnas således inte inom ramen för en utredning om 

rapporteringsavgift. Rätten att inte behöva belasta sig själv bedöms därför i sig inte 

utgöra något hinder mot att uppgifter, med risk för att annars påföras skattetillägg 

eller åtalas för skattebrott, måste lämnas i en inkomstdeklaration, även om de 

uppgifter som måste lämnas inkluderar sådana om ett rapporteringspliktigt 

arrangemang som skulle kunna avslöja att det finns grund för att påföra 

rapporteringsavgift71.  

 
68 Lang, et. al., Introduction to European tax law on direct taxation, s. 280. 

69 Čičin-Šain, Nevia. New mandatory disclosure rules for tax intermediaries and taxpayers in the 

European Union - another “bite” into the rights of the taxpayer?, s. 107. 

70 Čičin-Šain, Nevia. New mandatory disclosure rules for tax intermediaries and taxpayers in the 

European Union - another “bite” into the rights of the taxpayer?, s. 100. 

71 Prop. 2019/20:74 s. 161. 
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Enligt regeringen, kan det inte uteslutas att det kommer att uppstå situationer där 

Europakonventionen blir tillämplig på så sätt att den förhindrar att uppgifter som 

en användare lämnar om ett rapporteringspliktigt arrangemang i en 

inkomstdeklaration används som bevisning mot denne i ett ärende om 

rapporteringsavgift72. I ett sådant fall skulle Europakonventionens bestämmelser bli 

tillämpliga och medge rätt för användaren att utelämna uppgifter om ett 

rapporteringspliktigt arrangemang i inkomstdeklarationen. Dock, skulle detta inte 

förhindra att en rapporteringsavgift tas ut, utan enbart utgöra ett hinder att använda 

uppgifterna i inkomstdeklarationen för att bevisa att sådana omständigheter 

föreligger som kräver att rapporteringsavgift tas ut. Jag överensstämmer delvis med 

denna bedömning, men frågan som uppstår nu är huruvida förhållandet mellan 

rapporteringsavgift och skattetillägg, eller eventuellt åtal för skattebrott, omfattas 

av principen ne bis in idem. 

3.5.3 Ne bis in idem 

För svenska förhållande har Högsta domstolen i målet NJA 2013 s. 502 konstaterat 

att rätten för enskilda fysiska personer att inte bli lagförda eller straffade två gånger 

för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott 

mot skattebrottslagen, samt att det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för 

skattebrott även om beslutet för skattetillägg inte har vunnit laga kraft.  

Rätten att inte bli lagförd för samma brott återfinns i artikel 4.1 i sjunde 

tilläggsprotokollet i EKMR och samma bestämmelse har införts i artikel 50 i 

stadgan. Värt dock att nämna är att alla medlemsstater i EU inte har ratificerat detta 

protokoll73. I målet C-617/10, Åkerberg-Fransson, EU:C:2013:280, konstaterar 

domstolen att artikel 50 i stadgan är enbart tillämplig om de dubbla sanktionerna är 

av straffrättslig karaktär och återstående sanktioner är effektiva, proportionella och 

avskräckande74. Att skattetillägget är av straffrättslig karaktär har redan bekräftats 

i ett antal mål av Högsta domstolen75, men även av Europadomstolen i målen 

Manasson och Sverige, no. 41265/98, den 20 juli 2004, Carlberg mot Sverige, no. 

 
72 Prop. 2019/20:74 s. 162. 

73 Terra & Wattel, P.J. European Tax Law, s. 99. 

74 C-617/10, Åkerberg-Fransson, EU:C:2013:280, punkt 36. 

75 Se NJA 2004 s. 510 I och II samt NJA 2010 s. 168 I och II. 
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9631/04, den 27 januari 2009 och Rosenquist mot Sverige, no. 60619/00, den 14 

september 2004. 

För att anknyta till regeringens resonemang i föregående avsnitt, kan uppgifter som 

en användare lämnar om ett rapporteringspliktigt arrangemang i en 

inkomstdeklaration inte användas som bevisning mot denne i ett ärende om 

rapporteringsavgift, men inte att rapporteringsavgift utesluts.76 En  situationen som 

kan uppstår är då Skatteverket, grundat på uppgifterna i inkomstdeklarationen, 

beslutar om skattetillägg eller eventuellt att åtal väcks för skattebrott, grundat på 

det genomförda arrangemanget. Enligt min bedömning, och av argumentationen 

som anförts i föregående avsnitt, anser jag att gärningen för vilken 

rapporteringsavgift kan tas ut kan i vissa fall vara samma gärning för vilken 

skattetillägg kan påföras eller alternativt åtal för skattebrott väckas. Samtidigt 

uppfyller skattetillägg och rapporteringsavgift Engels-kriterierna och båda ska 

anses vara av straffrättslig karaktär. Detta innebär att principen ne bis in idem kan 

åberopas vilket skulle innebära att antingen rapporteringsavgift eller skattetillägg 

påförs, alternativt att åtal väcks för skattebrott.  

Enligt min bedömning är skattetillägg en likvärdig, om inte även hårdare, sanktion 

jämfört med rapporteringsavgift. Skattetillägget bestäms i procentenheter av den 

uteblivna skatten och kan, beroende på arrangemangets värde, uppgå till ett avsevärt 

större belopp än rapporteringsavgiften. Jag anser att skattetillägget, eller åtalet, som 

återstående sanktion istället för rapporteringsavgift avseende samma gärning, är 

effektivt, proportionellt och avskräckande om rapporteringsavgift inte kan tas ut 

med åberopande av artikel 50 i stadgan (vilket motsvarar artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet i EKMR), varför principen ne bis in idem är således tillämplig 

för både kombinationen rapporteringsavgift och skattetillägg och kombinationen 

rapporteringsavgift och åtal för skattebrott. 

3.5.4 Juridiska personers rätt till försvar 

Ska även juridiska personer, som anses som användare, ha rätt att vägra utlämna 

uppgifter som potentiellt kan vara till nackdel för denne, eller är skyddet enligt 

artikel 47 i stadgan tillräckligt? Av ordalydelsen i artikel 48.2 i stadgan framgår det 

att ”var och en” omfattas av bestämmelsen, vilket i så fall skulle innebära att även 

 
76 Prop. 2019/20:74 s. 162. 
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juridiska personer omfattas. För detta finns stöd i domstolens praxis när det rör 

konkurrensmål som kommissionen driver. I målet 374/87, Orkem mot 

kommissionen, EU:C:1989:387, anförde domstolen bland annat att kommissionen 

inte kan tvinga ett företag att tillhandahålla svar genom vilka företaget tvingas 

erkänna förekomsten av en överträdelse, som det ankommer på kommissionen att 

bevisa77. Denna ståndpunkt har dock ändrats med tiden, och enligt Nehl, är 

kommission berättigad att framtvinga utlämnandet av uppgifter från företag 

angående fakta som är kända för företaget, och att utlämna till kommissionen 

nödvändiga dokument som företaget besitter, även om dessa dokument kan anses 

vara självangivande78, vilket domstolen även bekräftat i praxis79. I avsaknad av 

rättspraxis och doktrin80 är rättsläget högst oklart, särskilt då ovanstående rättsmål 

enbart omfattar processer som kommissionen driver i konkurrensfrågor och 

omfattar inte nationell lagstiftning. Även om domstolen skulle finna att artikel 48.2 

i stadgan är tillämplig för juridiska personer, återstår frågan om rättigheten kan 

begränsas enligt nationella bestämmelser med beaktande av 

proportionalitetsprincipen. Domstolen har redan konstaterat att lagstiftningen som 

genomför DAC, vars syfte är att bidra till kampen mot internationellt 

skattebedrägeri och skatteundandragande, är ett mål av allmänt samhällsintresse 

som erkänns av unionen, vilket kan göra det möjligt att begränsa utövande av 

rättigheterna som garanteras genom artiklarna 7, 8 och 47 i direktivet, var för sig 

eller tillsammans. Ett entydigt svar kan inte härledas av praxis och frågan är vilken 

princip som väger tyngre: rätten för medlemsstaterna att förhindra 

skatteundandragande och skatteflykt, vilket är ett mål av allmänt samhällsintresse 

som erkänns av unionen, eller rätten för juridiska personer att inte behöva angiva 

sig själva. Även om det finns argument för att tillerkänna juridiska personer rätten 

till försvar, inte minst av själva ordalydelsen i stadgan, anser jag att skyddet skulle 

vara oproportionerligt, särskilt då effekten av en påföljd är olika för juridiska 

personer jämfört med fysiska personer samt faktum att den juridiska personen 

garanteras rätten att få målet prövat i domstol. 

 
77 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, ECLI:EU:C:1989:387, punkt 35. 

78 Nehl, Presumption of Innocence and Right of Defence (Administrative Law), avsnitt 48.43A. 

79 Se C-301/04, SGL Carbon AG, EU:C:2006:432, punkter 35-49. 

80 Nehl, Presumption of Innocence and Right of Defence (Administrative Law), avsnitt 48.44A. 
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3.5.5 Särskilt om konflikt mellan rådgivare och användare 

Avslutningsvis något om situationen då en rådgivare anlitats och denne inte 

motsätter sig utlämnandet av upplysningar, mot användarens uttryckta vilja. Själva 

innehavet av en konfidentialitetsklausul är ett kännetecken som gör arrangemenager 

rapporteringspliktigt, förutsatt att kriteriet om skatteförmån är uppfyllt. Har då en 

användare rätt att förhindra en rådgivare att utlämna uppgifter om ett arrangemang, 

genom att exempelvis för en talan i domstol om inhibition mot utlämnandet av 

uppgifter, då dessa potentiellt kan vara till nackdel för användaren, samtidigt som 

rådgivaren kan åläggas påföljd om denne inte inlämnar upplysningar inom 

föreskriven tid? I denna situation, anser jag att användaren inte kan påkalla rätten 

till försvar genom att inte ange sig själv, då rådgivaren redan har tillgång till 

uppgifterna och eventuellt åsidosättande av rådgivarens skyldighet kan medföra 

påföljd för denne. Detta kan dock leda till att användare enbart söker sig till 

rådgivare som enligt nationell lagstiftning är undantagna från rapporteringsplikt på 

grund av deras yrke, vilket enligt min bedömning kan leda till en snedvridning av 

konkurrensen emellan aktörer verksamma inom samma bransch. 

3.6 Rätten till effektivt rättsmedel för tredje person 

I de förenade målen C-245/19 och C-246/19 behandlar domstolen slutligen tredje 

parters rätt till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan. Domstolen 

konstaterar att tredje parter, både juridiska och fysiska personer, ska ha rätt till ett 

skydd när det finns ett beslut som föreläggande att lämna upplysningar som skulle 

innebära att deras rätt till skydd åsidosätts, även om utlämnandet av juridisk 

information, bankuppgifter och finansiell information för juridiska personer inte 

kan anses beröra deras privata sfär. 

I fråga om rättigheten för tredje person kan begränsas enligt artikel 52.1 i stadgan, 

konstaterar domstolen att nationella lagstiftningen på ett klart och precist sätt 

definierar begränsningen. Därefter konstaterar domstolen att en tredje person, 

varken har en rättslig skyldighet att lämna dessa uppgifter eller riskerar att åläggas 

en påföljd om en sådan rättskyldig inte iakttas. Således är tredje personer inte 

tvungna att begå en lagöverträdelse för att kunna pröva saken i domstol. Även om 

utlämnandet av sådan information angående tredje person kan orsaka skada för 
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denna tredje person, anser domstolen att tredje person, vilket framgår av domstolens 

praxis81, har möjlighet att väcka talan vid domstol för att få fastställt att rättigheter 

som skyddas av unionsrätten har åsidosatts och begära att få ersättning för den 

skada som orsakats, säkerställer ett effektivt domstolsskydd för den enskilde. Av 

vad som framförts, konstaterar domstolen att det väsentliga innehållet i rätten till 

ett effektivt rättsmedel inte kräver att enskilda som tredje parter även ska ha rätt att 

direkt väcka talan mot ett beslut om föreläggande att lämna begärda upplysningar. 

Slutligen anser domstolen att bestämmelserna i de nationella bestämmelserna var 

proportionerliga då lagstiftningen eftersträvar ett mål av allmänt samhällsintresse 

som erkänns av unionen, särskilt då tredje parter har rätt att i domstol föra talan om 

ersättning om det kan fastställas att det skett ett åsidosättande av garanterade 

unionsrättigheter. 

En annorlunda tolkning att tredje personers rättigheter inom regelverket för 

rapporteringspliktiga arrangemangen, förutom att tredje personer saknar möjlighet 

att bestrida utlämnandet av uppgifter, är enligt mig bedömning inte möjlig, särskilt 

då dessa tredje personer har rätt att föra talan om deras garanterade 

unionsrättigheter åsidosätts. 

3.7 Upplysningarnas relevans 

Den andra frågan är inte av mindre relevans för rapporteringspliktiga arrangemang, 

även om regelverket uppräknar konkret vilka uppgifter som ska inlämnas till berörd 

myndighet. I de förenade målen C-245/19 och C-246/19 anför domstolen att den 

allmänna unionsrättsliga principen om skydd för fysiska och juridiska personer mot 

godtyckliga eller oproportionerliga ingripande från det allmänna i deras sfär, vilket 

garanteras genom artikel 47 i stadgan, omfattar även uppgifter som begärs och 

lämnas ut82. Enligt artikel 1.1 DAC ska de begärda uppgifterna antas vara relevanta, 

och läst tillsammans med skäl 9 till direktiv 2011/16, är uppgifter inte relevanta om 

de utgör en s.k. ”fishing expedition”, med vilket menas att upplysningar begärs som 

sannolikt inte är relevanta för ett skatteärende avseende en bestämd skattskyldig. I 

de konkreta fallen konstaterar domstolen att de begärda handlingarna, såsom 

 
81 Se C-432/05, Unibet, EU:C:2007:163, punkt 58. 

82 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkter 57 och 111. 
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fakturor, avtal och bankinformation, utgör relevant information och kan således 

utlämnas på begäran enligt DAC. 

Angående rapporteringspliktiga arrangemang anges det i skäl 10 till direktiv 

2018/822 att en medlemsstat kan vidta ytterligare nationella rapporteringsåtgärder, 

men att alla uppgifter som samlas in utöver de som är rapporteringspliktiga enligt 

DAC inte bör överföras automatiskt till de berörda myndigheterna i andra 

medlemsstater. Läst tillsammans med domskälen ovan framgår det att upplysningar 

som insamlas måste vara relevanta och inte innehålla uppgifter utöver vad som 

krävs enligt artikel 8ab.14 DAC.  

Potentiellt kan det uppstå situationer då berörd skattemyndighet får tillgång till 

uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang som går utöver vad som krävs 

enligt DAC, exempelvis att andra personer anges vilka sannolikt kommer att 

beröras av arrangemanget, men inte är knutna till någon medlemsstat. Frågan som 

uppstår är hur dessa uppgifter ska hanteras, särskilt om dessa uppgifter inte har 

relevans till det konkreta arrangemanget men som kan leda till eventuell 

efterbeskattning, påföring av skattetillägg eller annan påföljd för den skattskyldige. 

Enligt min bedömning bör uppgifterna hanteras som utbyte av upplysningar utan 

föregående begäran enligt artikel 9 DAC. Att informationen överlämnas genom ett 

annat system, men inom samma samarbetsområde och med samma syfte, borde inte 

ha någon större påverkan. Dock krävs att uppgifter uppfyller kravet på relevans, 

även om de inte omfattar det konkreta arrangemanget. 
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4 Sammanfattande slutsatser 

4.1 Är det möjligt för den enskilde att vägra lämna 

uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande 

arrangemang? 

Redan i målet C-682/15, Berlioz, EU:C:2017:373, konstaterar den Europeiska 

domstolen att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är 

tillämplig angående informationsutbyte enligt DAC, vilket även bekräftas av 

domstolen i de förenade målen C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., 

EU:C:2020:79583.  

Mer utmanande är dock frågeställning huruvida enskilda, med åberopande på fri- 

och rättigheterna i den Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, får vägra lämna upplysningar om rapporteringspliktiga arrangemang 

utan risk för sanktion. Enligt min bedömning, och särskilt efter att rättsläget klarnat 

efter avkunnande av domen i de förenade målen C-245/19 och C-246/19, beror 

svaret på om den enskilde är en fysisk eller juridisk person, samt i vilken roll den 

enskilde uppträder i ett rapporteringspliktigt arrangemang. 

4.1.1 Rätten till effektivt rättsmedel för den uppgiftsskyldige 

Huruvida den enskilde, fysisk eller juridisk person, har rätt att vägra lämna ut 

uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang med åberopande av artikel 47 i 

stadgan kommer att bero på tolkningen av domen i de förenade målet C-245/19 och 

C-246/19. Domstolen har funnit att den uppgiftsskyldige inte haft tillgång till ett 

effektivt rättsmedel, då i båda fallen krävdes att den uppgiftsskyldige åsidosatte sina 

förpliktelser enligt lag, och därmed riskerade att bli ålagd påföljd, varför enbart en 

prejudiciell prövningen av saken var möjlig.  

Enligt min bedömning väger argumenten tyngre för att anse att utlämnandet av 

uppgifter efter begäran från myndighet är jämförliga med skyldigheten att lämna 

uppgifter om rapporteringspliktiga uppgifter enligt lag. Eftersom den 

uppgiftsskyldige inte har möjlighet till prövning av domstol huruvida ett 

 
83 C-245/19 och C-246/19, Luxemburg mot B m.fl., EU:C:2020:795, punkt 46; C-682/15, Berlioz, 

EU:C:2017:373, punkt 42. 
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arrangemang är rapporteringspliktigt utan risk för påföljd, har den uppgiftsskyldige 

rätt att vägra utlämna uppgifter med åberopande på artikel 47 i stadgan. 

4.1.2 Rätten till effektivt rättsmedel för den skattskyldige 

I det fall den skattskyldige, fysisk eller juridisk person, har anlitat en 

uppgiftsskyldig rådgivare, kan enligt min bedömning inte den skattskyldige med 

åberopande av rätten till effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadga, föra talan i 

domstol mot utlämnandet av uppgifter. I målet C-246/19 fann domstolen att 

avsaknaden av möjligheten att föra talan för den skattskyldige mot utlämnandet av 

uppgifter stred mot artikel 47 i stadgan, men i sin prövning av huruvida rätten kan 

begränsas, fann att en begränsning inte var oproportionerlig, såvida den 

skattskyldige, utan risk för påföljd, kan föra talan i sak i nationell domstol. 

Eftersom situationen för den skattskyldige är identisk jämfört med den som uppstår 

inom regelverket för rapporteringspliktiga arrangemang, då uppgifterna inhämtas 

från en andra part eller rådgivare, anser jag att den skattskyldige i en sådan situation 

inte har rätt att, med åberopande av artikel 47 i stadgan, förhindra den 

uppgiftsskyldige att utlämna uppgifter till berörd myndighet.  

4.1.3 Rätten till försvar för den skattskyldige 

Ovan behandlades situationen då en skattskyldig anlitar en rådgivare och 

uppgiftsskyldighet uppstår för rådgivaren. Situationen är dock annorlunda om ingen 

rådgivare anlitas eller om uppgiftsskyldigheten faller på användaren då rådgivaren 

är undantagen uppgiftsskyldigheten enligt nationella bestämmelser.  

I denna situation är den skattskyldige också uppgiftsskyldig, men skyddet i artikel 

47 i stadgan är inte adekvat, då en prövning av uppgiftsskyldigheten i sak kan 

medföra att uppgifter görs offentliga, vilka kan belasta den skattskyldige i ett 

eventuellt senare skede. Enligt min bedömning har skattskyldiga fysiska personer 

rätt, med åberopande av artikel 48.2 i stadgan, vilket motsvarar artikel 6 i EKMR, 

att vägra lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang om utlämnande 

av uppgifterna innebär att den skattskyldige belastar sig själv för en lagöverträdelse.  

Av artikel 48.2 i stadgan framgår att var och en har rätt att inte behöva belasta sig 

själv. Innebär detta även att uppgifts- och skattskyldiga juridiska personer också har 

rätt att vägra utlämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang om de 
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potentiellt kan belasta sig själva med uppgifterna? Praxis på detta område är 

begränsad och hänför sig främst till mål som kommissionen driver mot företag i 

konkurrensmål. Enligt min bedömning, och även om EU-domstolen skulle 

fastställa att juridiska personer har rätt att vägra lämna uppgifter med vilka de kan 

belasta sig själva, återstår frågan om huruvida rätten kan begränsas. Jag anser att en 

begränsning av rätten för juridiska personer inte skulle vara oproportionerlig, 

särskilt då rätten till prövning i domstol är garanterad. Ställt mot behovet för 

medlemsstaterna att förhindra skatteundandragande och skatteflykt, vilket är ett mål 

av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen, skulle medlemsstaternas 

behov väga tyngre än rätten för juridiska personer att inte belasta sig själva. 

4.1.4 Rätten till effektivt rättsmedel för tredje person 

Min bedömning av gällande rätt för tredje personers rätt inom regelverket för 

rapporteringspliktiga arrangemang är identisk med vad domstolen fastställer i målet 

C-246/19. Även om tredje personer har rätt till effektivt rättsmedel enligt artikel 47 

i stadgan, anser jag att det inte är oproportionerligt om rätten begränsas för tredje 

personer, om dessa har möjlighet att föra talan i sak utan hot av påföljd.  

I likhet med skattskyldiga vilka inte samtidigt är uppgiftsskyldiga, anser jag att 

tredje personer inte har rätt att med åberopande av artikel 47 i stadgan förhindra den 

uppgiftsskyldige att utlämna uppgifter till berörd myndighet.  

4.2 Fortsatt forskning och analys 

Rättsläget är som framgår fortfarande oklart. Regelverket om rapporteringspliktiga 

arrangemang träder ikraft den 1 januari 2021 och eventuella rättsfall, nationella och 

rättsfall efter begäran om förhandsbesked till EU-domstolen, väntas troligtvis inom 

den närmaste perioden.  

En aspekt som vore intressant att analysera är vilka följder regelverket kommer att 

ha på gränsöverskridande transaktioner inom EU. Enligt min bedömning kan DAC 

även stå i strid med andra bestämmelser i primärrätten. Ett av syftena med 

regelverket för rapporteringspliktiga arrangemang är att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad. Kan effekten av rapporteringskravet stå i strid mot artikel 

26 FEUF om den fria inre marknaden, eller är regelverket proportionerligt med 
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hänsyn till medlemsstaterna rätt att värna om sina skattebaser, är viktiga frågor vilka 

enligt mig kräver en djupare analys. 
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BILAGA I  
 
Tabell med kännetecken enligt DAC 
och LRA 

A Allmänna kännetecken kopplade till kriteriet om huvudsaklig nytta 

A.1 Ett arrangemang där den berörda skattebetalaren eller deltagaren i ett 

arrangemang åtar sig att uppfylla ett konfidentialitetsvillkor som kan 

ålägga dem att inte röja, till andra förmedlare eller skattemyndigheterna, 

hur arrangemanget kan säkerställa en skattefördel. 

16 § LRA * 

A.2 Ett arrangemang där förmedlaren har rätt att ta ut en avgift (eller ränta, 

ersättning för kostnader för finansiering och andra avgifter) för 

arrangemanget och den avgiften har fastställts med hänsyn till 

a) beloppet för den skattefördel som härrör från arrangemanget, eller 

b) huruvida skattefördelen verkligen härrör från arrangemanget; detta 

skulle inbegripa en skyldighet för förmedlaren att helt eller delvis 

återbetala avgifterna om den avsedda skattefördelen från arrangemanget 

helt eller delvis inte har uppnåtts. 

17 § LRA * 

A.3 Ett arrangemang som har väsentligen standardiserad dokumentation och/ 

eller struktur och är tillgängligt för fler än en berörd skattebetalare utan att 

i väsentlig omfattning behöva anpassas innan genomförandet. 

15 § LRA * 

B Särskilda kännetecken kopplade till kriteriet om huvudsaklig nytta 

B.1 Ett arrangemang genom vilket en deltagare i arrangemanget vidtar 

överlagda åtgärder genom att förvärva ett företag som går med förlust, 

avbryta den huvudsakliga verksamheten i detta företag och använda dess 

förluster för att minska sin skattebörda, däribland genom en överföring av 

dessa förluster till en annan jurisdiktion eller genom att påskynda 

utnyttjandet av dessa förluster. 

14 § LRA * 

B.2 Ett arrangemang vars verkan är att omvandla inkomst till kapital, gåvor 

eller andra kategorier av inkomster som beskattas på en lägre nivå eller är 

undantagna från beskattning. 

13 § LRA * 

B.3 Ett arrangemang som inbegriper cirkulära transaktioner som resulterar i 

handel med sig själv, genom att involvera mellanliggande enheter utan 

annan kommersiell huvudfunktion eller transaktioner som neutraliserar 

eller upphäver varandra eller som har andra liknande egenskaper. 

18 § LRA * 

C Särskilda kännetecken i samband med gränsöverskridande transaktioner 

C.1 Ett arrangemang som inbegriper avdragsgilla gränsöverskridande 

betalningar mellan två eller flera anknutna företag, om minst ett av 

följande förhållanden föreligger: 

a) Mottagaren har inte skatterättslig hemvist i någon skattejurisdiktion. 

b) Mottagaren har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion som 

19 §, 1 och 2 

b LRA 
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   i) inte tar ut någon bolagsskatt eller som tar ut bolagsskatt med en 

skattesats på noll eller när-a noll 

Ett arrangemang som inbegriper avdragsgilla gränsöverskridande 

betalningar mellan två eller flera anknutna företag, om minst ett av 

följande förhållanden föreligger: 

b) Mottagaren har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion som 

   ii) är upptagen i en förteckning över jurisdiktioner utanför unionen som 

av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för OECD har bedömts 

vara icke samarbetsvillig. 

c) Betalningen undantas fullständigt från beskattning i den jurisdiktion där 

mottagaren har sin skatterättsliga hemvist. 

d) Betalningen omfattas av en förmånlig skatteåtgärd i den jurisdiktion där 

mottagaren har sin skatterättsliga hemvist 

19 §, 2 a, 3 

och 4 LRA 

* 

C.2 Avdrag för samma avskrivning på tillgången yrkas i mer än en 

jurisdiktion. 

20 § LRA  

C.3 Befrielse från dubbel beskattning av samma inkomst eller kapital yrkas i 

mer än en jurisdiktion. 

20 § LRA  

C.4 Det finns ett arrangemang som inbegriper överföringar av tillgångar och 

där det i de berörda jurisdiktionerna föreligger en betydande skillnad i det 

belopp som ska anses utgöra betalning för tillgångarna. 

20 § LRA  

D Särskilda kännetecken som rör automatiskt utbyte av upplysningar och verkligt huvudmannaskap 

D.1 Ett arrangemang som kan ha verkan av att undergräva 

rapporteringsskyldigheten enligt lagstiftningen om genomförande av 

unionens lagstiftning eller eventuella motsvarande avtal om automatiskt 

utbyte av upplysningar om Finansiella konton, inklusive avtal med 

tredjeland, eller som drar fördel av avsaknaden av sådan lagstiftning eller 

sådana avtal. Sådana arrangemang omfattar åtminstone följande: 

   a) Användning av ett konto, en produkt eller en investering som inte är, 

eller som utger sig för att inte vara, ett Finansiellt konto men vars 

egenskaper väsentligen liknar ett Finansiellt konto. 

   b) Överföring av Finansiella konton eller tillgångar till eller användning 

av jurisdiktioner som inte är bundna av automatiskt utbyte av upplysningar 

om Finansiella konton med den berörda skattebetalarens hemviststat. 

   c) Omklassificering av inkomst och kapital till produkter eller 

betalningar som inte omfattas av det automatiska utbytet av upplysningar 

om Finansiella konton. 

   d) Överföring eller omvandling av ett Finansiellt institut eller ett 

Finansiellt konto eller tillgångarna däri till ett Finansiellt institut eller ett 

Finansiellt konto eller tillgångar som inte omfattas av rapportering inom 

ramen för det automatiska utbytet av upplysningar om Finansiella konton. 

   e) Användning av juridiska personer, juridiska konstruktioner eller 

juridiska strukturer som utesluter eller utger sig för att utesluta 

rapportering av en eller flera Kontohavare eller Personer med 

bestämmande inflytande inom ramen för det automatiska utbytet av 

upplysningar om Finansiella konton. 

21 § LRA  
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   f) Arrangemang som undergräver eller utnyttjar svagheter i de 

förfaranden för kundkännedom som används av Finansiella institut för 

efterlevnad av deras skyldigheter att rapportera upplysningar om 

Finansiella konton, inklusive användning av jurisdiktioner med 

otillräckliga eller bristfälliga system för verkställande av lagstiftningen 

mot penningtvätt eller med svaga krav på transparens för juridiska 

personer eller juridiska konstruktioner. 

D.2 Ett arrangemang som rör en kedja av icke transparent juridiskt eller 

verkligt huvudmannaskap med användning av personer, juridiska 

konstruktioner eller strukturer 

a) som inte bedriver någon verklig ekonomisk verksamhet med stöd av 

lämplig personal, utrustning, tillgångar och anläggningar, och 

   b) som är registrerat, förvaltas, har sin hemvist, kontrolleras eller är 

etablerat i någon annan jurisdiktion än den jurisdiktion där en eller flera 

av de verkliga huvudmännen för de tillgångar som innehas av sådana 

personer, juridiska konstruktioner eller strukturer har sin hemvist, och 

   c) där de verkliga huvudmännen för sådana personer, juridiska 

konstruktioner eller strukturer, enligt definitionen i Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2015/849, görs oidentifierbara. 

22 § LRA  

E Särskilda kännetecken som rör internprissättning 

E.1 Ett arrangemang som inbegriper användning av unilaterala safe harbour-

regler. 

23 § LRA  

E.2 Ett arrangemang som inbegriper överföring av svårvärderade immateriella 

tillgångar. Termen svårvärderade immateriella tillgångar omfattar 

immateriella tillgångar eller rättigheter till immateriella tillgångar för 

vilka, vid den tidpunkt då de överförs mellan anknutna företag, 

   a) inget tillförlitligt jämförelsematerial existerar, och 

   b) 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 nivån på den immateriella tillgångens slutliga framgång vid 

tidpunkten för överföringen. 

24 § LRA  

E.3 Ett arrangemang som inbegriper en koncernintern gränsöverskridande 

överföring av funktioner och/eller risker och/eller tillgångar, om den eller 

de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultat före räntor och 

skatt under en period på tre år efter överföringen är mindre än 50 % av vad 

den eller de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultatet före 

räntor och skatt skulle ha varit om överföringen inte hade gjorts. 

25 § LRA  

 

* Kräver att kriteriet om skatteförmån är uppfyllt 
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