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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Samhället blir allt mer internationaliserat och globaliserat. Skattebetalarna agerar mer och 

mer på globalt nivå, medan skatteförvaltningen befinner sig, och är begränsad till, den 

nationella jurisdiktionen. Globaliseringen av ekonomin och allt snabbare pengaflöden 

över gränserna gör internationell skatteflykt till ett växande problem i Sverige. Enligt 

Skatteverkets bedömning försvinner varje år minst 46 miljarder kronor i skatt som borde 

ha betalats på internationella transaktioner. Det är en tredjedel av det totala skattefelet på 

133 miljarder kronor.1 För att komma tillrätta med problemet har Skatteverket ökat antalet  

kontroller av obegränsat skattskyldiga som eventuellt har inkomster och tillgångar 

utomlands. Det har resulterat i att Sverige har ingått en mängd skatte- och 

informationsutbytesavtal. När utgångspunkten är att staterna ska besvara en begäran om 

information snabbt och smidigt, finns det risk för att den skattskyldiges rättigheter faller 

mellan stolarna.  

 Hösten 2013 och våren 2014 deltog jag i processtävlingen International and 

European Moot Court i Leuven, där introducerades jag till problematiken kring 

informationsutbyte och den skattskyldiges rättigheter. Den skattskyldiges rättigheter vid 

informationsutbyte är ett problematiskt och omdebatterat ämne. Redan på början av 90-

talet uppmärksammade OECD problemen kring den skattskyldiges rättigheter och den 

fiskala miljö som skatteförvaltningen verkar i.2 Situationen idag är dock inte klargjort och 

det finns fortfarande en tendens att den skattskyldiges rättigheter blir ignorerade i strävan 

efter ett effektivt informationsutbytesförfarande.3 Många länder har infört en slags 

katalog över skattskyldigas rättigheter och skyldigheter, en så kallad Taxpayers’ Charter.4 

I Sverige finns än så länge inte någon motsvarighet till en sådan rättighetskatalog och det 

förefaller svårt att förena intresset av ett effektivt informationsutbyte med regler som 

skyddar den skattskyldiges rättigheter.   

                                                 
1http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/utland

stransaktioner.4.58a1634211f85df4dce800011401.html. 
2 OECD, Taxpayers’ Rights and Obligations - A Survey of the Legal Situation in OECD Countries, 27 

april 1990. 
3 IFA Cashier, Oberson, X., Volume 98B. Exchange of information and cross-border cooperation between 

tax authorities Exchange of information, General Report, 2013, s. 17 och Schenk-Geers, T., International 

Exchange of Information and the Protection of Taxpayers, Kluwer Law International, EUCOTAX Series 

on European Taxation, volume 24, 2009, s. 204. 
4 Fast, K., Taxpayers’ Charter - ett alternativ för Sverige?, Skattenytt, 2009, s. 721. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att dels identifiera vilka möjligheter det finns för 

informationsutbyte, dels att identifiera den skattskyldiges rättigheter och dels utreda hur 

ett effektivt informationsutbyte kan kombineras med skydd för den skattskyldiges 

rättigheter. Som ett led i detta undersöks vilka former och möjligheter det finns för 

informationsutbyte mellan stater. Vidare undersöks vilka processuella och mänskliga 

rättigheter som aktualiseras vid informationsutbyte. Slutligen identifieras problematiken 

och utmaningar kring informationsutbyte för att utreda hur balansen mellan ett effektivt 

informationsutbyte och skattskyldigas rättigheter kan och bör se ut.  

 

1.3 Avgränsningar  

Den centrala delen av uppsatsen rör avtal som möjliggör gränsöverskridande 

informationsutbyte. I uppsatsen ska därför inte skatteavtal som rör dubbelbeskattning 

beröras. Dubbelbeskattningsavtal kommer endast beröras i den utsträckning som de är 

relevant ur informationsutbytesperspektiv.  

I uppsatsen diskuteras den skattskyldiges rättigheter främst utifrån den 

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) samt svensk intern lagstiftning. 

Inom EU finns ett omfattande regelverk om informationsutbyte mellan dess 

medlemsländer som inte kommer beröras inom ramen för uppsatsen. Därmed behandlas 

inte EU-perspektivet. Den skattskyldige har både rättigheter och skyldigheter gentemot 

staten. Jag har begränsat uppsatsen till att endast innefatta rättigheter.  

 

1.4 Terminologi  

I uppsatsen används begreppen skatteavtal och informationsutbytesavtal. Om inget annat 

anges avses med skatteavtal de dubbelbeskattningsavtal vars huvudsyfte inte 

nödvändigtvis är informationsutbyte, men som ändå innehåller en 

informationsutbyteklausul. Med informationsutbytesavtal avses sådana avtal som ingås i 

syfte att utbyta information mellan länder. Om inget annat anges avses med modellavta l 

i denna uppsats OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, juli 2010, med 

uppdaterade versionen av artikel 26 juni 2012. Begreppet sekretesstater och 

sekretessländer används synonymt. Begreppet avser de stater och jurisdiktioner som inte 

utbyter, eller inte har utbytt, alla typer av information med andra stater. Med begreppen 
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skattskyldig och person avses i regel både fysiska personer och juridiska personer. De 

flesta av rättigheterna är dock anpassade till fysiska personer, varför fokus ligger på dem 

när det gäller rättigheter. Med informationsutbytessystem avses samspelet mellan 

informationsutbytesförfarandet och den skattskyldiges rättigheter.  

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Tillämpning av skattelag; rättskällor 

Det pågår ständigt en rättsvetenskaplig debatt om olika lagtolkningsmetoder. Skatterätten 

skiljer sig något från andra rättsområden gällande tolkningsmetoder. Statsmakternas 

starka ställning mot den enskilde gör att rättssäkerhetssynpunkterna är särskilt 

framträdande i skatterätten. Det innebär att tolkningsmetoder, som är acceptabla på andra 

rättsområden, inte är tillämpliga på skatterättsliga problem. Till exempel får olika former 

av fri lagtolkning, d.v.s. att domaren frigör sig från lagtexten eftersom den anses medföra 

orimliga konsekvenser, inte tillämpas på skatterättsliga problem.5    

Uppsatsen ryms inom rättsområdet finansrätt och behandlar skatterättsliga 

problem, med fokus på internationell rätt. Det är väsentligt att vid valet av metod och 

material beakta skatterättens relativt strikta uppfattning om rättskällornas inbördes 

förhållande och om vilka tolkningsmetoder som bör användas.6 Vid en analys av gällande 

rätt är det därför nödvändigt att erkända rättskällor används och att den inbördes hierarki 

som råder mellan dessa respekteras. Den metod som i huvudsak används i denna uppsats 

är därmed traditionell rättsdogmatisk metod, eftersom de svar som söks rör rättens 

innehåll.  

Uppsatsens starka internationella prägel kräver dock att de sedvanliga 

skatterättsmetoderna måste modifieras och att internationella rättskällor och 

tolkningsmetoder används. Därmed används folkrättsliga källor, praxis och 

internationella modeller för att fastställa innebörden av skatteavtalen och 

informationsutbytesavtalen. I rättighetsdelen diskuteras EKMR och därför används i stor 

utsträckning praxis från Europadomstolen. Eftersom rättsdogmatisk metod används för 

att analysera innehållet i skatteavtalen är det nödvändigt att klargöra i vilken stat 

skatteavtalet förutsätts tillämpas.7 I denna uppsatts förutsätts tillämpningen ske i Sverige.  

                                                 
5 Lodin, m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 14, 2013, s. 707.  
6 Lodin, m.fl., 2013, s. 707.  
7 Winther-Sorensen, N., Beskatning af International Enhversindkomst, 2000, s. 24. 
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Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är dock inte enbart att redogöra för 

gällande rätt. För att möjliggöra en analys av hur gällande rätt bör utformas används i den 

senare delen av uppsatsen resonemang av rättspolitisk karaktär och fokus ligger på de 

lege ferenda resonemang.  

 

1.5.2 Tolkning av skatteavtal 

Skatteavtal8 är folkrättsligt bindande avtal som till följd av att Sverige är en dualist isk 

stat, måste inkorporeras i svensk lag för att bli en del av den svenska rättsordningen. 

Skatteavtal införlivas genom inkorporeringslagar och blir därmed svensk rätt. I RÅ 2008 

ref. 24 framgår att inkorporeringslagar inte är överordnade svensk lag. Det är således 

enligt svensk lag möjligt att åsidosätta bestämmelserna i ett skatteavtal. De folkrätts liga 

förpliktelserna att följa skatteavtalen kvarstår emellertid oavsett nationell rätt och Sverige 

bör undvika att sätta avtalen åt sidan, s.k. ”treaty override”. En viktig utgångspunkt med 

skatteavtal är att skatteavtal endast kan innebära en begräsning av den skattskyldighet 

som annars skulle föreligga. Detta framgår vanligtvis av 2 § i skatteavtalens 

inkorporeringslagar.9   

Svenska skatteavtal och informationsutbytesavtal är med få undantag 

utformade enligt artikel 26 i 2010 OECD Model Tax Convention on Income and on 

Capital, (OECD MTC) och 2002 OECD, Model Agreement on Exchange of Information 

on Tax Matters, (OECD MAE).10 Tolkningsprinciper för internationella skatteavtal finns 

angivna i Wienkonventionen om traktaträtten.11 Sverige har anslutit sig till denna 

konvention och har därmed att följa de tolkningsmetoder och medel som anges i 

konventionen. Av artiklarna 31-33 framgår bland annat att ett avtal ska tolkas enligt det 

sammanhang som avtalet ingicks och mot bakgrund av avtalets ändamål och syfte. I 

svensk praxis har man intagit samma ställning.12 Interna skatteregler ska endast tillämpas 

enligt Regeringsrätten om inte sammanhanget kräver annat.13  

                                                 
8 Med skatteavtal avses i detta sammanhang sådana avtal som beskrivs i 2:35 IL, nämligen ett avtal för 

undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och kapital. 
9 Lindencrona, G., Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, s. 24 och t.ex. Lag (2008:1301) om avtal mellan 

Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden. 
10  

2003/04:10 s. 98-99.  
11 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella  

organisationer sinsemellan. 
12 RÅ 1987 ref. 162 och RÅ 1996 ref. 84. 
13 Ibid. 
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Till modellavtalet OECD MTC följer en omfattande kommentar som ofta 

utgör ledning för tolkningen av skatteavtal.14 Kommentarens rättskällevärde har 

diskuterats, och i praxis har uttalats att kommentaren ska användas för att tolka innehå llet 

i avtalet.15 Detta synsätt torde också godtagits av lagstiftaren.16 Kommentarens ställning 

som tolkningsdata grundar sig dock på allmänna principer för avtalstolkning och 

kommentaren ges därför relativt stor betydelse i uppsatsen.17  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: I kapitel 2 beskrivs grunderna för 

informationsutbyte. Kapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för syftet med 

informationsutbyte och utvecklingen de senaste åren av arbetet inom OECD och Sverige. 

Sedan uppmärksammas förutsättningar, möjligheter och olika former för 

informationsutbyte. Vidare ges en beskrivning av termen informationsutbyte i artikel 26 

OECD MTC och vägledning för hur artikeln bör förstås. I kapitel 3 beskrivs den 

skattskyldiges rättigheter både ur ett EKMR perspektiv och intern lagstiftning. Syftet är 

att identifiera vilka mänskliga rättigheter och processuella rättigheter som har betydelse 

vid informationsutbyte. Kapitel 4 inleds med en beskrivning och utvärdering av 

informationsutbyte som bekämpningsmedel. I anslutning till det görs en analys av 

effektiviteten av informationsutbytesförfarandet. Efter det följer en utvärdering av 

rättighetsskyddet. Därefter beskrivs ett fåtal utmaningar och problem som kan uppkomma 

vid informationsutbyte. Kapitlet avlutas med förslag på hur skattskyldigas rättigheter kan 

tillgodoses utan att effektiviteten på informationsutbytesförfarandet hotas. I kapitel 5 

presenteras några avslutande kommentarer och slutsatser. 

                                                 
14 OECD, Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary , juni 2012. 
15 RÅ 1987 ref. 158 och RÅ 1996 ref. 84. 
16 Prop. 2003/04:10 s. 98-99. 
17 Ibid. 
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2. Möjligheter till informationsutbyte  

 

2.1 Allmänt om informationsutbyte 

Det internationella informationsutbytet regleras i bilaterala och multilate ra la 

dubbelbeskattningsavtal, internationella konventioner (som inkorporerats i svensk lag) 

samt i nationell lagstiftning. Syftet med informationsutbyte är att hindra internatione ll 

skatteflykt och skadlig skattekonkurrens. Sverige är i dagsläget positivt inställda till 

informationsutbytesförfarandet och har en tradition av att förespråka informationsutbyte 

och antalet informationsutbytesavtal har ökat drastiskt de senaste åren.  18 Sverige hade år 

2013 ingått 76 skatteavtal och 38 informationsutbytesavtal som huvudsakligen baseras på 

2010 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD MTC) och 2002 

OECD Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters (OECD MAE).19  

Informationsutbyte kan ske spontant, automatisk eller på begäran. Sverige 

är delaktig i alla typer av informationsutbyte och över tusen fall av spontant 

informationsutbyte skickas varje år. Vidare har Sverige avtal om automatiskt 

informationsutbyte med 53 länder och det sker över 1,5 miljoner automatiska 

informationsutbyten per år. Sverige deltar också i multilateral och simultana revisoner.20  

I detta kapitel redogörs först övergripande för arbetet som gjorts 

internationellt och utvecklingen på informationsutbytetområdet de senaste åren. Sedan 

tas Sveriges förutsättningar och regler om informationsutbyte upp. Därefter följer en 

redogörelse av innehållet och omfattningen av artikel 26 OECD MTC. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av de olika formerna för informationsutbyte.  

 

2.2 Utvecklingen på informationsutbytesområdet  

2.2.1 Utvecklingen inom OECD och Sverige 

Den ökande internationaliseringen har gjort det allt vanligare att samma person kan 

komma att bli beskattad i två eller flera länder för samma inkomst, s.k. internatione ll 

                                                 
18 Keen, M., and Ligthart, J.E., Information Sharing and International Taxation: A Primer, 13 Interna-

tional Tax and Public Finance 81, 2006, s. 100. 
19 OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 

Sweden 2013: Combined: Phase 1 + Phase 2, incorporating Phase 2 ratings , OECD publishing, 2013 s. 

7. 
20 Ibid, s. 16. 
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dubbelbeskattning.21 Vid höga skattesatser, såsom i Sverige, kan en sådan 

dubbelbeskattning få förödande konsekvenser för den enskilde.22 Dessa skulle inte 

uppkomma om alla länder tillämpade samma enhetliga princip vid avgörande av 

skattskyldighet. Staternas suveräna ställning innebär dock att varje stat själv kan avgöra 

hur den vill utforma sitt skattesystem.23 De senaste åren har ett intensifierat arbete 

gällande informationsutbyte pågått och det internationella informationsutbytet har varit 

föremål för mycket uppmärksamhet. Arbetet har resulterat i över 300 undertecknade 

informationsutbytesavtal i världen.24 År 2010 utkom en rapport från Riksrevisionen 

gällande Sveriges skatteavtal med andra stater. Rapporten presenterade en granskning 

som gjorts av regeringens arbete med att förhandla fram skatteavtal med andra stater.25 

Granskningen visade att Sverige sedan år 2007 fokuserat på att förhandla fram 

informationsutbytesavtal med sekretessländer.26 Sverige har till exempel, tillsammans 

med de andra nordiska länderna, träffat informationsutbytesavtal med länder som tidigare 

har betraktats som sekretesstater. Avtal har bland annat träffats med: Isle of Man, Jersey, 

Guernsey, Caymanöarna, Bermuda, Nederländska Antillerna, Brittiska Jungfruöarna, 

Monaco och Liechtenstein. Dessutom har skatteavtalen med Schweiz, Luxemburg, 

Österrike och Barbados omförhandlats.27  

OECD har varit drivande i arbetet att förmå länder att ha skattesystem som 

är transparenta och därigenom främja informationsutbyten.28 På grund av att enstaka 

länder aktivt motarbetat processen har utvecklingen gått långsamt.29 Efter den globala 

finansiella krisen år 2009 har dock förutsättningarna för samarbete mellan länderna 

ändrats. Länder som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA har tagit en ledande 

roll i arbetet för att motverka att tillgångar och inkomster lokaliserats i sekretessländer, 

som saknar informationsutbytesavtal med andra länder. OECD och G20 länderna, och på 

                                                 
21 Lodin, m.fl., 2013, s. 612. 
22 Ibid, s. 611. 
23 Lodin, m.fl., 2013, s. 611 och Cockfield, A.J., Protecting Taxpayer Privacy under Enhanced Cross-

border Tax Information Exchange: Toward a Multilateral Taxpayer Bill of Rights , 42 University of 

British Columbia Law Review, 2010, s. 435.  
24 OECD, Promoting Transparency and Exchange of Information for Tax purposes – A Background 

Information Brief, januari 2010, s. 2. 
25 RiR 2010:24, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, Riksrevisionen 

2010, s. 3. 
26 Ibid, s. 8. 
27 För fullständig beteckning av Sveriges skatteavtal och informationsutbytesavtal år 2013 se 

http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/SE#agreements .  
28 Gjesti, P-O, Rosén, C., Fensby, T., OECD:s och Nordens arbete för att motverka internationell skatte-

flykt och skadlig skattekonkurrens, Svensk skattetidning, 2008:4, 2008, s. 270 ff.  
29 Myslinski Gustafsson, U., Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet Svensk 

skattetidning, 2010:3, 2010, s. 291. 

http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/SE#agreements
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senare tid, Global Forum, har alla varit aktiva i arbetet med informationsutbyte.30 Det 

aktiva arbetet har resulterat i en internationell standard för transparens och 

informationsutbyte. I praktiken innebär den internationella standarden innehållet och 

omfattningen av OECD MEA och artikel 26 om informationsutbyte i OECD MTC.31 

Enligt OECD är de viktigaste kraven som ställs på stater för att uppnå den internatione lla 

standarden följande: 

(a) Stater ska ha möjlighet att utbyta information på begäran när det antas vara 

relevant för tillämpningen och verkställighet av de avtalsslutande staternas interna 

lagstiftning; 

(b) Stater får inte ha restriktioner om banksekretess eller krav på internt intresse av 

information som ska utbytas; 

(c) Stater ska ha möjlighet att inhämta och ha tillgång till pålitlig information; 

(d) Stater ska visa respekt för rättssäkerhet vid informationsutbyte och 

skatteförfaraden; 

(e) Stater ska ha möjlighet att upprätthålla sekretess. 32 

Länder som Österrike, Belgien, Luxemburg och Schweiz har tillbakadragit 

reservationerna mot artikel 26 OECD MTC. Utöver det, så har länder som inte är medlem 

i OECD, t.ex. Singapore och Hongkong uppdaterat sina avtal så de stämmer överens med  

den internationella standarden. Singapore och Hongkong har till exempel tagit bort kravet 

att den interna skatteförvaltningen i de staterna endast får inhämta information de själva 

behöver för intern beskattning. Resultatet blir därmed att Singapore och Hongkong kan 

efterforska uppgifter internt med det enda syftet att lämna uppgifterna till ett annat land. 33  

Vidare har arbetet inom OECD och G20 resulterat i en gemensam 

lägesrapport med listning av länder och jurisdiktioner i tre olika kategorier. Den första 

kategorin är för stater som har genomfört den internationella standarden för transparens 

och informationsutbyte. Den andra kategorin rör länder och jurisdiktioner som åtagit sig 

att följa den internationella standarden men som ännu inte genomfört den. Den tredje och 

sista kategorin är för de stater som ännu inte åtagit sig att följa den internatione lla 

                                                 
30 Gjesti, P-O, Rosén, C., Fensby, T., 2008, s. 271 ff.  
31 Myslinski Gustaffson, U., 2010, s. 291. 
32 OECD, Promoting Transperency and Exchange of Information for Tax purposes – A Background Infor-

mation Brief, 17 mars 2010.  
33 Myslinski Gustaffson, U., 2010, s. 299. 
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standarden.34 För att tillhöra den grupp som genomfört den internationella standarden 

krävs att åtgärder har vidtagits i intern rätt för att utbyta information och att minst tolv 

avtal om informationsutbyte ingåtts.35 OECD:s arbete med att förbättra 

informationsutbyte mellan världens länder och jurisdiktioner har troligtvis resulterat i att 

sekretessländer förhåller sig positiva till informationsutbytesavtalen.36  

 

2.2.2 Informationsutbytesavtal med sekretessländer  

De flesta informationsutbytesavtal som ingåtts med sekretessländer har baserats på 

modellavtalet OECD MEA. Den modellen togs fram genom ett samarbete med OECD 

och ett antal sekretessländer.37 Informationsutbytesavtalen ska fungera som ett 

komplement till skatteavtalen och är anpassade till att ligga till grund för 

informationsutbyte mellan länder med olika utvecklade och omfattande skattesystem. 38 

År 2006 påbörjade Sverige ett samarbete med de övriga nordiska länderna med syftet att 

förhandla informationsutbytessamtal med sekretessländer. Det första 

informationsutbytesavtalet ingicks med Isle of Man under år 2007.39 Numera har Sverige 

ingått informationsutbytesavtal med de flesta stater som betraktas som sekretessländer.40 

 Nyligen lämnas förslag till regeringen att godkänna avtal med Macao 

respektive Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalen kommer ge 

möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för 

myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet.41 Sverige 

har numera genom informationsutbytesavtalen goda möjligheter att utbyta information 

med sekretesstater och allt fler sekretesstater öppnas för svensk insyn.42     

                                                 
34 OECD, januari 2010, s. 2 och Myslinski Gustavsson, U., 2010, s. 292. 
35 Ibid. 
36 Myslinski Gustavsson, U., 2010, s. 293. 
37 Ibid, s. 299. 
38 Ibid. 
39 Lag (2008:1 301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden. 

Avtalet undertecknades den 31 oktober 2007. Avtalet trädde ikraft den 1 januari 2009.  
40 Myslinski Gustafsson, U., 2010, s. 305. 
41 Prop. 2013/14:230 och prop. 2013/14:231. 
42 Gauthier Reberg, K., Allt fler skatteparadis öppnas för svensk insyn, Riksdag & Departement 2013/7, 

2013-02-25. 
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2.3 Förutsättningar för informationsutbyte  

2.3.1 Nationell rätt  

För att Sverige ska kunna inhämta upplysningar respektive lämna upplysningar måste det 

finnas en rättslig grund. I lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning (LÖHS) och 

förordning (SFS 1999:320) om ömsesidig handräckning i skatteärende regleras hur 

handräckningsförfarandet ska gå till när en utländsk skattemyndighet begär uppgifter från 

Sverige. I LÖHS regleras hur handräckning ska utföras när en utländsk skattemyndighet 

begär uppgifter från Sverige eller begär bistånd med indrivning och när en svensk 

myndighet begär uppgifter eller bistånd med indrivning från ett annat land. Med 

informationsutbyte avses i princip utbyte på begäran, utbyte av spontana och automatiska 

kontrolluppgifter.43 

Med spontant utbyte avses t.ex. om en skattemyndighet vid en revision 

finner något som kan vara av intresse för en annan skattemyndighet.44 Med handräckning 

enligt nämnda lag  § 3 och förordningen avses utbyte av upplysningar, inbegr ipet 

samtidiga skatteutredningar samt deltagande i skatteutredningar, bistånd vid indrivning, 

inbegripet säkringsåtgärder och delgivning av handlingar. Skatteutredning åt ett annat 

lands skatteförvaltning ska ske enligt samma grunder och principer som en svensk intern 

skatteutredning.45 Överenskommelser om informationsutbyte finns också i skatteavtal 

som inkorporerats i svensk lag och lag (SFS 1990:226) om handräckning i skatteärenden 

mellan de nordiska länderna. 

Vidare har Europarådet och OECD utarbetat en konvention om ömsesidig 

handräckning i skatteärenden. Konventionen antogs år 1987 och trädde ikraft år 1995. 

Den överensstämmer i stor utsträckning med det nordiska handräckningsavta let. 

Konventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (SFS 1990:313) om Europaråds -  

och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärende. 

 

2.3.2 Skatte- och handräckningsavtal 

I avsnitt 2.1 nämndes att Sverige hade år 2013 ingått 76 skatteavtal och 38 

informationsutbytesavtal.46 Skatte- och informationsutbytesavtal ingås, som ovan 

                                                 
43 Prop. 1989/90:14, s. 57. 
44 Ibid. 
45 Ibid, s. 69-70. 
46 OECD, 2013, s. 19. 
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nämnts, i syfte att undvika dubbelbeskattning och hindra internationell skatteflykt och 

skadlig skattekonkurrens. För att uppnå syftet att med informationsutbyte innebär 

skatteavtalen att de avtalsslutande staterna avsäger sig delar av den beskattningsrätt de 

har enligt intern rätt. Alla skatteavtal som Sverige ingått, förutom det med Schweiz och 

det multilaterala nordiska avtalet, innehåller en artikel som reglerar 

informationsutbytesförfarandet. Informationsutbytet administreras av behörig 

myndighet. Med behörig myndighet avses i informationsutbytessammanhang 

finansministern eller den myndighet till vilket uppgiften har delegerats, således 

Skatteverket i Sverige.47 

Generellt kan sägas att de informationsutbytesavtal som förhandla ts de 

senaste åren uppfyller den internationella standarden.48 Fram till år 2010 var det många 

länder som reserverade sig mot artikel 26 och informationsutbyte med hänvisning till 

nationell lagstiftning om sekretess. Efter finanskrisen ökade det internationella trycket på 

stater anpassa sig till den internationella standarden och år 2009 fastslog G20 länderna 

bland annat att banksekretessens era var över.49 I dag har samtliga OECD länder 

accepterat informationsutbytesartikeln i modellavtalet. Sverige har inte gjort några 

reservationer mot artikeln och eventuella avvikelser i skatteavtalen är troligtvis på 

initiativ från andra avtalsstaten.50  

 

2.4 Artikel 26 OECD:s modellavtals uppbyggnad 

2.4.1 Modellartikelns tillämpningsområde och uppbyggnad 

Som tidigare nämnts baseras generellt informationsutbyteklausuler i skatteavtal på artikel 

26 OECD MTC.51 Artikel 26 innebär en mycket vid reglering och som tillåter dels utbyte 

i interna beskattningsfrågor, och dels utbyte i beskattningsfrågor som härrör från avtalet. 

Användningsområdet är inte begränsat av avtalets tillämplighet eftersom artikeln 

stipulerar att artikel 1 och 2 i OECD MTC inte ska begränsa användningsområdet. 

Artikeln kan därmed t.ex. tillämpas på personer som inte har hemvist i någon av staterna 

                                                 
47 RiR 2009:24, Internationell skattekontroll, Skatteverkets informationsutbyte med andra länder , 2009, s. 

23. 
48 Myslinski Gustafsson, U., 2010, s. 298. 
49 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax information/g20summitanupdateonthemovetogreater 

transparencyandinternationalcooperationintaxmatters.htm. 
50IFA Cahier, Myslinski Gustaffson, U., Exchange of information and cross-border cooperation between 

tax authorities Exchange of information , volume 98B, Sverige, 2013, s. 772. 
51 Schaumburg, H., and Schlossmacher, S., Article 26 of the OECD Model in Light of the Right to Infor-

mational Self-Determination, Bulletin – Tax treaty Monitor, oktober 2000, s. 523. 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax
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och omfatta skatter som inte nödvändigtvis omfattas av avtalet. Huvudregeln är att 

informationsutbyte är tillåtet, med undantag för vissa restriktioner.  

Artikel 26 är uppbyggt i fem stycken. Första stycket innehåller huvudrege ln, 

vilken stadgar att parterna ska utbyta information som är ”forseeable relevant”. I andra 

stycket återfinns regeln om sekretess och reciprocitet och stipulerar de restriktioner som 

finns för informationsutbyte. Artikelns tredje stycke innehåller regler om begräsningar av 

informationsutbyte. Artikelns fjärde stycke stipulerar att den begärda staten ska använda 

de resurser som krävs för att möjliggöra ett informationsutbyte oberoende av statens egna 

intressen. Artikelns sista och femte stycke tillkom år 2012 och behandlar banksekretess. 

Detta avsnitt grundas i såväl modellavtalen som kommentaren.52 

 

2.4.2 Huvudregeln 

Artikelns huvudsakliga bestämmelse återfinns i den första meningen av första stycket. 

Första stycket har följande lydelse:  

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably 

relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of 

the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting 

States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not 

contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.  

 

De behöriga myndigheterna ska utbyta information som är ”foreseeable relevant”. I 

kommentaren definieras “foreseeable relevance” som:  

The standard of “foreseeable relevance” is intended to provide for exchange of information in tax 

matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that Contracting States are not 

at liberty to engage in “fishing expeditions” or to request information that is unlikely to be relevant to 

the tax affairs of a given taxpayer.53  

 

”Foreseeable relevance” är ämnat att tillåta vidast möjliga utbyte av information. 54 

Räckvidden för vad som anses vara relevant information är omfattande. Om till exempel 

Skatteverket kan visa att den skattskyldige har skatterättslig hemvist i Sverige och har 

inkomster eller tillgångar i ett skatteparadis som inte har redovisats i deklarationen, är det 

klart att kravet på ”foreseeable relevance” är uppfyllt.55 Bestämmelsen tillåter dock inte 

”fishing expeditions” och heller inte att en stat efterfrågar information som antagligen 

inte kommer att vara relevant i ett beskattningsärende för en särskild skattskyldig. 56 

                                                 
52 OECD, 2012.  
53 Ibid, s. 3. 
54 Ibid, s. 3. 
55 Dahlberg, M., Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld , Svensk juristtid-

ning, 2011, s. 385. 
56 OECD, 2012, s. 3. 
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Begreppet ”fishing expeditions” är numera ett vedertaget begrepp och innebär att 

informationsförfrågningen måste avse en viss skattskyldig person.57 ”Foreseeable 

relevance” är lydelsen i modellavtalet men det hindrar inte avtalsslutande stater från att 

använda sig av begrepp med liknande innebörd.  

 

2.4.3 Sekretess 

Andra stycket reglerar sekretess och reciprocitet. För informationsutbyte mellan stater är 

upprätthållande av sekretessen en förutsättning. Sekretessen omfattar både information 

som skickats och som tas emot från annan stat. Sekretessen regleras i sin tur av den interna 

rätten i varje stat och sekretessen är på så vis utformad så att ska reciprocitet föreligger.58 

Information som mottagits från en stat ska behandlas som konfidentiell och enbart 

användas av de som är inblandade i den aktuella utredningen. Vilket också omfattar att 

den skattskyldige, närstående till denne och eventuella vittnen.59 Informationen kan även 

lämnas ut till myndigheter som utövar tillsyn över Skatteverket. Möjligheter finns dock 

för de avtalsslutande staterna att besluta att dess myndigheter inte ska få tillgång till 

informationen.60 Personer som inte omfattas av andra stycket får motsatsvis inte ta del av 

informationen, något som gäller för såväl myndigheter och personer. På så sätt begränsas 

även eventuell intern rätt som ger allmänheten tillgång till offentliga handlingar.61  

Utbytt information får endast användas till det syfte den efterfrågades för. 

Detta innebär att information som har inhämtats, inte kan användas i mål som inte rör 

skatterätt.62 I fall som rör penningtvätt, korruption och finansiering av terrorism kan det 

finnas en efterfrågan av informationen och staterna måste då utvidga artikelns 

tillämpningsområde.63 

Paragrafens sista mening stadgar att informationen får användas i offentliga 

förhandlingar i domstol och att beslut får innehålla den skattskyldiges namn. Detta 

innebär att informationen därefter blir offentlig och kan användas som bevisning i andra 

sammanhang.64 Om de avtalsslutande staterna skulle motsäga sig att information blir 

                                                 
57 OECD, 2012, s. 4-5 och Hultqvist, A., Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, Svensk skat-

tetidning, 2012:3, s. 259. 
58 OECD, 2012, s. 11. 
59 Ibid, s. 12. 
60 Ibid, s. 11.  
61 Ibid, s. 10. 
62 Ibid, s. 11. 
63 Ibid. 
64 OECD, 2012, s. 11-12. 
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offentlig på detta sätt måste det framgå uttryckligen i skatteavtalet.65 Vidare kan mottagen 

information inte lämnas över till en tredje stat utan att parterna har avtalat om det i det 

aktuella skatteavtalet.66 

 

2.4.4 Begräsningar i skyldigheten att lämna ut begärd information 

I tredje stycket anges vissa begränsningar i skyldigheten att lämna ut begärd information.  

Den första begränsningen innebär att en stat inte behöver gå längre än vad de interna 

reglerna och den administrativa praxisen ger möjlighet till. Syftet med begräsningen är 

att hindra att den förfrågade staten bryter mot sin egen lagstiftning för att uppfylla 

artikelns förpliktelser.67 Vissa länder, såsom Sverige, har intern lagstiftning som innebär 

en underrättelseskyldighet gentemot den personen som berörs av informationen. Sådana 

regler finns till för att skydda den berördes integritet. Sådana regler ska dock inte 

användas så att de försenar ett informationsutbyte.68 Detta är till exempel särskilt viktigt 

i brådskande fall. Tredje stycket syftar inte till sekretessregler som en begräsning, 

eftersom andra stycket stipulerar att den även ska gälla i den mottagande staten.69  

Den andra begränsningen innebär att en stat inte behöver vidta fler åtgärder 

än vad den förfrågande staten skulle kunna göra för att lämna ut information. På så sätt 

kan inte en stat utnyttja att en annan stats lagstiftning är vidare än sig egen. Detta innebär 

att om den förfrågande staten inte skulle kunna inhämta och lämna ut samma typ av 

information kan den anmodade staten vägra att lämna ifrån sig informationen. Kravet på 

reciprocitet ska dock inte tillämpas så att det förhindrar ett effektivt utbyte av information. 

Tolkningen av reciprocitet ska därför vara praktiskt inriktad.70 Om det i den anmodade 

staten krävs en särskild procedur för att inhämta information anses det inte tillräckligt för 

att hävda att reciprocitet inte föreligger.71 Utgångspunkten är att den förfrågande staten 

ska kunna förutsätta att den begärda staten ska kunna efterfråga samma information som 

den förfrågande staten.72 

                                                 
65 OECD, 2012, s. 12. 
66 Ibid, s. 11. 
67 Myslinski Gustafsson, U., Ett nytt EU-direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet, Svensk 

skattetidning, 2011:6-7, 2011, s. 515.  
68 OECD, 2012, s. 12.  
69 Ibid.  
70 Ibid, s. 12-13. 
71 OECD, 2012, s. 13. 
72 Skatteverket, Skattefelskarta för Sverige: Hur togs den fram och hur kan den användas?, SKV Rapport 

2008:1, 2008, s. 102. 
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2.4.5 Skyldighet oberoende av egna intressen  

Fjärde stycket tillkom år 2005 och behandlar skyldigheten för avtalsslutande staten att 

använda sina medel för att inhämta den begärda informationen. Denna skyldighet 

tillämpas med de begräsningar som anges i stycke tre.73 Begränsningen kan dock under 

inga omständigheter anses berättiga en avtalsslutande stat att vägra lämna information 

med anledningen att den inte har något eget intresse av informationen. För många länder 

innebär kombinationen av fjärde stycket och den nationella lagstiftningen en tillräck lig 

grund för att använda deras medel för att inhämta den begärda informationen. Vissa 

länder väljer dock att förtydliga detta i det aktuella skatteavtalet för att försäkra sig om 

att de har de befogenheter som krävs.74  

 

2.4.6 Banksekretess m.m.  

Femte och sista stycket syftar till hindra att tredje stycket används för att förhindra 

informationsutbyte av uppgifter som innehas av banker, finansiella institut, förvaltare och 

ombud. Enligt stycket kan en stat inte vägra att lämna upplysningar till en annan stat, 

enbart av den anledningen att uppgiften innehas av en bank eller annan finans ie l l 

institution.  

Femte stycket hindrar inte en stat från att åberopar tredje stycket för vägran 

att utbyta information som innehas av en bank eller ett finansinstitut. En sådan vägran 

måste dock grundas på skäl som inte har med statusen som bank eller finansinstitut att 

göra. Advokatsekretessen kan till exempel motivera att information som innehas av en 

bank är konfidentiell.75 Det femte stycke tillkom år 2005 och innebar en förändring av 

strukturen på artikel 26, men ska inte tolkas som att den tidigare versionen av artikeln 

inte godkände utbyte av sådan information.  De flesta OECD-länder utbytte redan 

bankuppgifter och femte stycket återspeglar till stor del dåvarande praxis.76 

 

                                                 
73 OECD, 2012, s. 15-16. 
74 Ibid. 
75 Ibid, s. 17. 
76 OECD, 2012, s. 16. 
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2.5 Olika former för informationsutbyte  

2.5.1 Informationsutbyte mellan stater  

Som redan nämnts kan informationsutbyte ske genom att information lämnas på begäran 

av en stat, genom ett spontant informationsutbyte eller genom ett automatise rat 

utbytesförfarande.77 Det finns inget som hindrar två eller fler stater att avtala om mer 

omfattande former av informationsutbyte. Skatteverket anser att informationsutbyte är 

det mest effektiva sättet att bekämpa skatteflykt och har därmed som ambition är att öka 

utbytet av information.78 Tillgängliga metoder för informationsutbyte för 

skatteförvaltningen begränsas dock av både nationell rätt och bestämmelser i det aktuella 

skatteavtalet. I detta avsnitt redogörs utförligt för de olika formerna av informationsutbyte  

De metoder som huvudsakligen är tillgängliga för skatteförvaltningen är således: 

(a) Upplysning på begäran; 

(b) Spontana upplysningar; 

(c) Automatiska upplysningar; 

(d) Simultana revisioner; 

(e) Närvaro vid skatteutredning i annat land. 

 

2.5.2 Informationsutbyte på begäran, spontant och automatiskt 

Den vanligaste, och minst ingripande, formen av informationsutbyte sker på begäran från 

skattemyndigheten i den andra staten.79 Informationsutbyte på begäran är också den form 

som är mest erkänt och balanserad i förhållandet till den skattskyldiga.80 Det är den typ 

av informationsutbyte som är bäst anpassat till nationella lagstiftningen.81 Formen 

används när skatteförvaltningen i ett land behöver upplysningar och natione lla  

informationskällor saknas. Den behöriga myndigheten begär då uppgifter om den 

skattskyldige från ett annat lands skatteförvaltning. Begäran måste vara riktad och 

preciserad, vilket innebär att begäran måste avse särskild person eller transaktion.82 I 

Sverige, skickar Skatteverket en förfrågan om det finns en rimlig relation mellan det 

                                                 
77 Myslinski Gustaffson, U., 2010, s. 294.  
78 Wittberg, L., Ett offensivt Skatteverk , Skattenytt, 2012, s. 198. 
79 IFA Cashier, General Report, 2013, s. 37. 
80 Ibid.  
81 Ibid. 
82 Prop. 1989/90:14, s. 68 och Dahlberg, M., 2011, s. 385.  
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svenska skatteintresset och de med utredningen förenade kostnaderna, som drabbar den 

anmodade avtalsslutande statens skatteförvaltning.83  

Spontant informationsutbyte innebär att en avtalsslutande stat, utan 

begäran, skickar information till en annan stat. Det rör sig om information som det 

skickande landet bedömer vara av intresse för det mottagande landet.84 Vanligen är det 

uppgifter som kommer fram i samband med revison eller annan granskning av en 

skattskyldig.85 Spontana kontrolluppgifter kommer oftast enskilt.  

Vid automatiskt informationsutbyte handlar det ofta om massinformation, 

som till exempel såsom löner, räntor och pensioner.86 Automtiskt informationsutbyte sker 

utan förfrågan från någon stat. Sådant informationsutbyte sker normalt endast om det 

finns ett särskilt avtal eller en överenskommelse.87 Skatteverket utbyter automatisk t 

information med ett fyrtiotal olika länder. Informationen brukar vara kortfattad.88 

 

2.5.3 Övriga former av informationsutbyte 

Nya former för informationsutbyte har växt fram i takt med att handräckningsärendena 

har blivit mer komplicerade och omfattande. Bland de nyare formerna för 

informationsutbyte finns simultan revision och närvaro vid skatteutredning i annat land. 

Simultan revison innebär att två eller fler stater avtalar om att samtidigt genomföra en 

granskning, var och en inom sin egen jurisdiktion, i syfte att utbyta all relevant 

information.89 En förutsättning för simultan revison är att staterna i fråga har ett delat eller 

likartat intresse av utredning av de transaktioner som berör den aktuella personen.90 

Formen aktualiseras som regel i de fall då en person har hemvist i en stat och utövar 

verksamhet i en eller flera andra stater och när en person har dubbel hemvist.91  

Närvaro vid skatteutredning i annat land fungerar som ett komplement till 

begäran om informationsutbyte. Denna form innebär att skatteförvaltningen är 

närvarande i utredningen i ett annat land.92 Närvaro vid en skatteutredning i annan stat 

kräver att den behöriga myndigheten i den ansökande staten är övertygad om att 

                                                 
83 Skatteverket, Handledning för internationell beskattning , RSV 352, 2009, s. 543. 
84 OECD, 2012, s. 7 och prop. 1989/90:14, s. 69. 
85 Prop. 1989/90:14, s. 69. 
86 Ibid. 
87 OECD, 2012, s.7. 
88 Skatteverket, UtlandsKU – statistik, 2008.  
89 OECD, 2012, s. 8 och prop. 1989/90:14, s. 70. 
90 Prop. 1989/90:14, s. 69. 
91 Ibid, s. 70. 
92 Prop. 1989/90:14, s. 71. 
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utredningen i annan stat kommer att bidra till att lösa ett nationellt skatteärende. 93 

Dessutom krävs det att rör sig om ett skatteärende av större betydelse då det ska handla 

om stora skattebelopp.94  

 

 

 

 

                                                 
93 Prop. 1989/90:14, s. 71. 
94 Ibid, s. 72. 
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3. Den skattskyldiges rättigheter  

 

3.1 Skattskyldigas rättigheter  

Regler om den skattskyldiges rättigheter skiljer sig åt i olika stater. Rättigheterna kan, till 

exempel, försäkra att den som berörs av ett informationsutbyte i efterhand ska få tillgång 

till samma information. Rättigheterna kan innebära att den som berörs har rätt att uttala 

sig om de uppgifter som ska lämnas till en annan stat. I Nederländerna sträcker sig 

rättighetsskyddet kan så långt som till rätten att överklaga ett beslut om att lämna ut 

uppgifter till en annan stat.95 

Revisioner, böter och sanktioner fastställda av skatteförvaltningen kan 

innebära ett brott mot mänskliga rättigheter. Informationsutbyte är ofta en nödvändig del 

för att utreda inkomster och tillgångar utomlands.96 Det finns därmed ett samband mellan 

frågan om beskattning och informationsutbytet.  Användningen av otillåtet material kan 

innebära en kränkning av Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).97 I de 

situationer som beskattningen skulle innebära ett brott mot den skattskyldiges rättighe ter 

bör också informationsutbytet som lett till den otillåtna beskattningen vara otillåten, vilket 

utgör en utgångspunkt i detta kapitel. En annan utgångspunkt är att 

informationsutbytesförfarandet i sig, kan strida mot den skattskyldiges rättigheter.  

 Generellt berörs inte frågor om skattskyldigas rättigheter i skatte- och 

informationsutbytesavtal. Därför måste andra källor beaktas för att avgöra 

skatteförvaltningens skyldigheter och skattebetalarens rättigheter vid gränsöverskridande 

informationsutbyte.98 I detta kapitel redogörs för den skattskyldiges processuella 

rättigheter med utgångspunkt i de rättigheter som finns i EKMR ur ett 

informationsutbytesperspektiv. Det är därför ingen uttömmande beskrivning av EKMR. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av innehållet och omfattningen av EKMR. När det 

gäller informationsutbyte är främst artiklarna 6, 8 och artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 

intressanta. Artikel 6 tillförsäkrar rätten till rättvis rättegång, artikel 8 skyddar rätten till 

privatliv och artikel 1 tilläggsprotokoll 1 behandlar rätten till egendom. I anslutning till 

                                                 
95 Myslinski Gustafsson, U., 2011, s. 520. 
96 Schamburg, H., Sclossmacher, S., 2000, s. 525. 
97 Stewart, M., Transnational Tax Information Exchange Networks: Steps towards a Globalized, Legiti-

mate Tax Administration, World Tax Journal, juni 2007,  s. 177. 
98 Jeroen, A., Exchange of information needs protection for taxpayers, International Tax Review, vol. 16-

9, oktober 2005, s. 3. 
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artikel 6 berörs de svenska processuella rättigheter som har samband med rätten till rättvis 

rättegång. Slutligen redogörs för resterande rättigheter i intern rätt som aktualiseras vid 

informationsutbyte.   

 

3.2 Allmänt om Europakonventionen 

3.2.1 Europakonventionen i Sverige  

Sverige ratificerade EKMR år 1952 och konventionen trädde i kraft år 1953. Enligt artikel 

1 ska konventionsstaterna garantera de fri- och rättigheter som anges till var och en som 

befinner sig under deras jurisdiktion. De enskilda staterna har de främsta ansvaret för att 

rättigheterna i konventionen respekteras och det är först när det inhemska systemet inte 

förmått att skydda den enskildes rättigheter som det internationella kontrollsystemet kan 

användas.99  Sverige var en av de första länderna som ratificerade konventionen år 1953 

och inställningen i Sverige var att den svenska lagstiftningen var i överenstämmelse med 

EKMR.100 

Eftersom Sverige är en dualistisk rättsstat innebar ratifikationen av 

konventionen att Sverige endast var folkrättsligt bundna.  För att konventionen skulle bli 

tillämplig av svenska domstolar och myndigheter krävs införlivande av konventionen 

med den svenska rättsordningen. Inkorporeringen av EKMR skedde först senare genom 

lag (SFS 1994:1 219) om den europeiska konventionen om de människliga rättighete rna 

och de grundläggande friheterna. Lagen trädde i kraft 1 januari 1995. 

 Idag utgör EKMR en viktig del av det svenska näringslivet och åberopas 

ofta inför domstolarna.101 Sverige har blivit fällt flera gånger av Europadomstolen för 

brott mot konventionen.102 EKMR har fått ett ökat inflytande över svensk 

skattelagstiftning och sett med den skattskyldiges perspektiv är utvecklingen positiv.103  

 

3.2.2 Europakonventionens systematik och tillämpningsområde 

EKMR består utav en huvuddel samt sex tilläggsprotokoll. Konventionen är tillämplig på 

alla som befinner sig inom jurisdiktionens territorium. Enligt konventionen görs ingen 

                                                 
99 Palm, E. Europakonventionen och skattetillägg, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2011, 2011, s. 15. 
100 Ibid, s. 15.  
101 Ibid, s. 16. 
102 Se t.ex. de s.k. taximålen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige. 
103 Thörnhammar, J., Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv , Europarättslig 

Tidskrift, nr 1/2013, 2013, s. 132. 
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skillnad mellan jurisdiktionens medborgare och utlänningar. Den är tillämplig på fysiska 

och juridiska personer. Många av konventionens rättigheter är dock av sådan art att endast 

fysiska personer skyddas, t.ex. rätten till liv. Konventionen gäller det allmänna i stort, 

vilket innefattar alla statliga organ, inklusive myndigheter och domstolar.  

Europadomstolens praxis uttrycker gällande rätt enligt EKMR och 

Europadomstolen har flertalet gånger uttalat att EKMR är ett levande instrument som ska 

tolkas i ljuset av dagens förhållanden.104 Europadomstolen fokuserar i första hand på hur 

den enskilde kommer att påverkas och så är det även när Europadomstolen prövar 

skatteärenden.105 Konventionen tillämpas inte heller på ett formalistiskt sätt.106  

 

3.2.3 Europakonventionens ställning i svensk rätt  

När EKMR inkorporerades i svensk rätt uppkom en del frågor om konventionens status i 

förhållande till svensk rätt och hur en potentiell lagkonflikt mellan svensk lag och 

konventionen skulle behandlas. Traditionellt placeras lagar som skyddar mänskliga 

rättigheter i konstitutioner för att markera deras speciella status.107 Regeringen ansåg dock 

att RF:s andra kapitel innebar att Sverige redan hade en omfattande reglering av fri- och 

rättigheter och att en dubbelreglering skulle undvikas på grundlagsnivå.108 EKMR fick 

därmed status som vanlig lag. Vid en lagkonflikt mellan nationell lag och EKMR ska 

rättstillämparen, i första hand tillämpa fördragskonforms tolkning.109 I andra hand ska 

allmänt erkända principer såsom lex posterior och lex specialis användas.110 HD påpekade 

i sitt remissyttrande att EKMR bör på grund av sin speciella karaktär ha särskild vikt i 

fall av lagkonflikt.111  

För att garantera att EKMR skulle ha företräde också i förhållande till senare 

stiftad lag infördes en bestämmelse i RF 2:23 (nu 2:19) om att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR. I förarbeten framgår 

att lagrummet är främst riktat åt lagstiftaren, och det framgår tydligt att syftet med 

lagrummet inte är att ge EKMR grundlagsstatus.112 Enligt doktrin gav RF 2:19 

                                                 
104 Cossey mot Storbritannien, dom av den 27 september 1990. 
105 Thörnhammar, J., 2013, s. 135. 
106 Van Dijk, van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights , uppl. 3, 

1998, s. 74. 
107 SOU 1993:40 Del B, s. 127. 
108 Prop. 1993/94:117, s. 36. 
109 Ibid, s. 37. 
110 Ibid, s. 37 f. 
111 Ibid, s. 38. 
112 Ibid, s. 37. 
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konventionen ändå viss konstitutionell status.113 Även om konventionen inte fick 

grundlagsstatus torde det förstås av förarbeten, att ambitionen från lagstiftarens sida var 

att konventionen skulle få genomslag vid en eventuell normkonflikt.114 

 

3.3 Kravet på rättvis rättegång 

3.3.1 Artikel 6 Europakonventionen  

Artikel 6 EKMR tillförsäkrar rätten till en rättvis och offentlig förhandling inför en 

opartisk och oavhängig domstol inom skälig tid i frågor gällande civila rättigheter och 

skyldigheter samt brottmål. Artikel 6 är indelad i tre stycken. Första stycket anger att var 

och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling. 

Andra stycket tar sikte på brottmål och stipulerar att var och en som blivit anklagad för 

brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Tredje stycket 

innehåller vissa minimirättigheter som är tillämpliga i brottmål, t.ex. rätten att försvara 

sig och rätten att bli underrättad.115  

Artikel 6 är den artikel som åberopats i skatteprocesser flest gånger.116 Trots 

att artikel 6 inte är tillämpbar på ordinära skatteförfaranden, har Europadomsto len 

flertalet gånger utryckt att artikeln kan vara tillämplig i skatteprocesser, och särskilt vid  

skatterevisioner, skattetillägg och böter.117 Ett exempel på detta är domen Franke mot 

Frankrike,118 som handlade om husrannsakan och beslagtagande av dokument.  

Skattetillägg som utdöms som påföljd för lämnade av oriktig uppgift eller 

ofullständiga uppgifter utgöra en påföljd för brott och därmed falla inom artikel 6 

tillämpningsområde.119 Resultatet av att artikel 6 är tillämplig innebär att de 

rättssäkerhetsgarantier som uppställs i artikel 6 görs gällande i mål som innehå ller 

skattetillägg. Både Högsta domstolen och Regeringsrätten har kommit fram till samma 

slutsats som Europadomstolen.120 Informationsutbyte på begäran resulterar ofta i en 

                                                 
113 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, 2013, s. 95. 
114 Nergelius, Svensk statsrätt, 2010, s. 183. 
115 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 2012, s. 196. 
116 Baker, P., Taxation and the European Convention on Human Rights, European Taxation, augusti 

2000, s. 306. 
117 Baker, P., 2000, s. 306. 
118 Funke mot Frankrike, dom den 25 februari 1993. 
119 Bendenoun mot Frankrike, A.P., M.P., och T.P. mot Schweiz och E.L., J.O.-L. mot Schweiz. 
120 NJA 2000 s. 622, RÅ 2000 ref 66 och RÅ 2000 not 10.  
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skatterevision och artikel 6 kan därmed bli tillämplig vid informationsutbyte. Det 

förutsätter dock att det rör sig om anklagelse mot brott och att 

informationsutbytesförfarandet inte ses som en egen process.  Enligt Kammarrätten i 

Stockholm121 är informationsutbytesförfarandet inte del av revisonen och efterföljande 

eftertaxering. Det kan dock ifrågasättas, men eftersom det inte finns någon praxis från 

högsta instans är det oklart hur skatteförvaltningen bör bedöma informationsutbyte.  

 För att avgöra om det handlar om anklagelse om brott har Europadomsto len 

i målet Engel och andra mot Nederländerna122 ställt upp tre kriterier. Kriterierna 

bekräftades senare i målen Öztürk mot Tyskland123 och Lutz mot Tyskland. Det första 

bedömningskriteriet är definitionen av sanktionen. Det andra är arten av överträdelsen. 

Det sista bedömningskriteriet rör nivån på straffet och om det har bestraffande syfte. 

Kriterierna är alternativa. De sanktioner som aktualiseras vid skatteflykt i Sverige är av 

olika allvarlighetsgrad eftersom sanktionerna kan vara allt från skattetillägg till fängelse. 

Om det rör sig om anklagelse av brott torde detta således variera från fall till fall.   

 

3.3.2 Rätt att bli underrättad 

Enligt 9 § LÖHS ska Skatteverket, vid informationsutbyte, underrätta och lämna samma 

information till den som berörs av informationsutbytet. Rätten infaller efter 

informationsutbytet. Bestämmelsen har tillkommit för att skydda personliga uppgifter och 

den granskade personens integritet.124 Underrättelseskyldigheten är dock inte 

obligatorisk, utan den kan underlåtas om det är uppenbart obehövligt eller om 

underrättandet skulle försvåra utredningen. I förarbeten motiverades att en tvingade 

underrättelseskyldighet inte kan införas eftersom informationsutbyte grundas på 

ömsesidiga överenskommelser.125  

 

                                                 
121 Kammarrätten i Stockholm, dom av den 28 februari 2012, nr. 7518-11. 
122 Engel mot Nederländerna, dom av den 6 juni 1976. 
123 Öztürk mot Tyskland, dom av den 21 februari 1984 och Lutz mot Tyskland, dom av den 25 augusti 

1987.  
124 Prop. 1989/90:14, s. 7. 
125 Ibid, s. 107-108. 
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3.3.3 Rätten att inte ange sig själv 

Artikel 6 skyddar också rätten att inte ange sig själv, s.k. ”right to remain silent” och 

”right against self-incrimination”.126 Den skattskyldige får därmed hålla sig passiv när det 

finns anledning att anta att den skattskyldige har begått brott och lämnade uppgifter skulle 

resultera i en straffrättslig sanktion som har samband med den gärning som misstanken 

avser.127 Ett exempel är användning av viten för att tvinga fram uppgifter från den 

skattskyldige. Rätten skyddar också juridiska personer och ställföreträdare för den 

juridiska personen som misstänks ha begått en straffbelagd gärning enligt 44:3 

Skatteförfarandelagen (2011:1 244) (SFL). Förbudet infördes för att det svenska 

regelsystemet skulle vara förenligt med de krav som Europakonventionen ställer upp.128 

 Efter Chambaz mot Schweiz129 är det klart att Europadomstolen strävar 

efter att skydda skattebetalarens rättigheter. I målet hindrade Europadomsto len 

skatteförvaltningen från att använda information som stod i strid mot rätten att inte ange 

sig själv. Faktum är att många länder erkänner rätten att inte ange sig själv.130 I praktiken, 

har dock rätten att inte ange sig själv liten betydelse vid gränsöverskridande 

informationsutbyte eftersom den skyddar personer direkt och den största delen av 

informationsutbyten rör information som innehas av tredje part, som till exempel 

banker.131 

 

3.3.4 Rätten att överklaga 

Artikel 6 EKMR skyddar också rätten att överklaga och rätten till partsinsyn. I länder som 

Tyskland, Luxemburg, Belgien och Nederländerna finns rätt att överklaga beslut om 

informationsutbyte.132 Ur den skattskyldiges perspektiv kan rätten att överklaga ett 

informationsutbyte ha stor betydelse. Genom att den skattskyldige tillerkänns rätt att 

överklaga kan den skattskyldige också påverka informationsutbytet och eventuellt hindra 

informationsutbyte vid felaktig information. Dessutom blir till exempel prövningen om 

begäran innebär en ”fishing expedition” eller inte, mer rättssäker eftersom beslutet kan 

överklagas.  

                                                 
126 Saunders mot Storbritannien, dom av den 17 december 1996. 
127 Baker, P., 2000, s. 314. 
128 Leidhammar, B., Skatteförfarande och skatteprocess, Svensk skattetidning, 2014:4, s. 275. 
129 Chambaz mot Schweiz, dom av den 5 april 2012. 
130 OECD, 2012, s. 13. 
131 Ibid, s. 13. 
132 EATLP, Sheer, R., General report “Mutual assistance and information exchange”, 2009, s. 35.  
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3.4 Rätten till skydd för privatliv 

Enligt artikel 8 EKMR har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familje l iv. 

Skyddet får bara brytas genom lag och under förutsättning att det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddande av hälsa 

eller moral eller andra personers fri- och rättigheter. Enligt praxis från Europadomsto len 

ska prövningen ske i tre steg:  

(a) ha stöd i inhemsk rätt; 

(b) ha ett legitimt syfte; 

(c) vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.133 

Prövningen mot kriteriet (a) görs genom en undersökning om det finns stöd i antigen 

skriven rätt eller i praxis. Förutom denna aspekt ska lagen också vara tillgänglig. Vidare 

ska tillämpningen av lagen vara förutsägbar ur rättssäkerhetsaspekt.134 I fråga om 

legitimitetsprövningen, (b), kvalificeras säkerligen informationsutbyte eftersom de i 

normalfallet rör brottsutredningar eller för att kontrollera skattskyldighet.135 Dock kan 

legitimiteten av s .k. ”fishing expeditions” ifrågasättas, eftersom det rör information som 

eventuellt kan leda till beskattning. I fråga om den tredje aspekten, (c), ges ett visst 

skönsmässig bedömningsutrymme, dock ska de angivna skälen för begränsningar av 

skyddet tolkas försiktigt och att behovet av dem måste vara övertygande.136  

 I Funke mot Frankrike137 slog Europadomstolen också fast att, även om 

åtgärden är legitim och ändamålet försvarbart, fordras gränser som skyddar den som 

utsätts för åtgärden. Samma resonemang anfördes i Cremieux mot Frankrike.138 Det rör 

sig således om en proportionalitetsbedömning.  I proportionalitetsprövningen prövas 

relevansen och tillräckligheten av de åberopade skälen för rättfärdigande av 

informationsutbytet, om lagstiftningen och rättspraxis tillhandahåller adekvata och 

effektiva säkerhetsskydd, om ingreppet i det enskilda fallet är proportionerlig i 

förhållande till syftet med informationsutbytet.139 

                                                 
133 Hultqvist, A., 2012, s. 255. 
134 Sallinen m.fl. mot Finland, dom av den 27 september 2005. 
135 Hultqvist, A., 2012, s. 255. 
136 Smirnov mot Ryssland, dom av den 7 juni 2007. 
137 Funke mot Frankrike, dom av den 25 februari 1993. 
138 Cremieux mot Frankrike, dom den 25 februari 1993. 
139 Hultqvist, A., 2012, s. 256 ff. 
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Vid informationsinsamlande gällande skatter har artikel 8 generellt inte 

ansetts vara tillämplig av Europadomstolen.140 En olöst fråga i förhållande till artikel 8 är 

om den skattskyldige har rätt att bli underrättad när skatteförvaltningen vidtar åtgärder i 

informationsinsamlande syfte. Svaret beror antagligen på hur omfattande åtgärderna är i 

det enskilda fallet.141 

  

3.5 Egendomsskyddet  

Skyddet för äganderätten har i ett historiskt perspektiv haft en kontroversiell innebörd 

och återfinns sedan år 1952 i artikel 1 tilläggsprotokoll 1.142 Från det konventionsrättsliga 

perspektivet handlar äganderätten om förhållandet mellan den enskilde och staten. 

Artikeln behandlar när staten ska anses ha rätt att ianspråkta en enskild egendom för 

samhällsnyttan och när den enskilde ska skyddas från sådant egendomsberövande. 

Artikeln skyddar både fysiska och juridiska personers rätt till egendom. Enligt artikeln 

får ingen berövas sin egendom i annat än i det allmännas intresse, under de förutsättningar 

som har stöd i lag eller i folkrättens allmänna grundsatser. Europadomstolens praxis har 

en tendens att stärka egendomsskyddet, något som också gäller för skatterättens 

område.143 Kärnan av artikeln består av möjligheten till att besitta, nyttja, och förfoga 

över sin egendom. Europadomstolen har i sin praxis formulerat egendomsskyddet i tre 

regler:  

(a) Respekten för egendom; 

(b) Villkor för berövande av egendom; 

(c) Begränsningar av egendom med hänsyn till ett allmänt intresse.144  

Egendomsskyddet ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv, men med huvudfokus på 

den första regeln som är generell.145 Beskattning innebär prima facie en inskränkning av 

rätten till egendom. Av andra stycket framgår dock att skattelag undantas från 

egendomsskyddets tillämpningsområde. Stycket innebär emellertid inte att 

egendomsrätten förblir oinskränkt.146 Generellt gäller för skattelag att den måste uppfylla 

                                                 
140 Baker, P., 2000, s. 321. 
141 Ibid, s. 321. 
142 Thörnhammar, J., 2013, s. 131. 
143 Ibid, s. 134.  
144 Chambaz mot Schweiz, dom av den 5 april 2012 och Åhman, K., Egendomsskyddet : äganderätten 

enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om de mänskliga fri - och 

rättigheterna, 2000, s. 342. 
145 Sporrong Lönnroth mot Sverige, dom av den 23 september 1982. 
146 Åhman, K., 2000, s. 342. 
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vissa kvalitetskrav såsom förutsägbarhet, klarhet, precision och tillgänglighet. Lagkravet 

gäller även för vissa myndighetsbestämmelser och för domstolspraxis.147 Skattelag måste 

också ha ett legitimt syfte som representeras av ett godtagbart allmänt intresse. 

Proportionalitetsprincipen är även utav central betydelse. Utgångspunkten är att 

beskattning är förenlig med egendomsskyddet så länge skatten inte ställer en för hög 

finansiell börda på skattebetalaren.148 Åhman ifrågasätter vad en för hög finansiell börda 

innebär, och praxis är något oklar.149 På skatteområdet är staternas skönsmässiga 

bedömningsmarginal särskilt vidsträckt med hänsyn till att beskattning anses vara 

väsentlig för att staterna ska kunna uppnå politiska, sociala och ekonomiska mål.150 

   

3.6  Sekretessbestämmelser 

På skatteområdet förekommer alla sekretessnivåer, absolut och semi-absolut sekretess 

samt sekretess med rakt och omvänt skaderekvisit.151 På personuppgifter gäller till 

exempel på absolut sekretess avseende de uppgifter som Sverige tar emot från annan stat 

eller mellanfolklig organisation som resultat av avtal om informationsutbyte enligt 27:5 

st. 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Enligt 27:5 st. 3 OSL får de 

sekretessbrytande reglerna i 10 kap. OSL inte tillämpas i strid med 

informationsutbytesavtalet.152 

Banksekretess är reglerad i lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse, enligt vilken enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen 

får röjas. Banksekretessen gäller alla handlingar med en bank, även de som rör 

privatpersoner. Skatteverket har dock legal möjlighet att få tillgång till information som 

annars skyddas av banksekretessen, vilket är i överenstämmelse med artikel 26 OECD 

MTC. 

Advokatsekretessen i Sverige kan ha betydelse vid informationsutbyte och 

återfinns i 8:4 Rättegångsbalken (1942:740) (RB).153 Flertalet av skatte- och 

informationsutbytesavtalen innehåller en bestämmelse om sekretesskydd som grund för 

                                                 
147 Hentrich mot Frankrike, dom av den 23 september 1994. 
148 Svenska Managementgruppen mot Sverige, beslut av den 1 december 1985. 
149 Åhman, K., 2000, s. 354.  
150 Svenska Managementgruppen mot Sverige, beslut av den 1 december 1985 och Gasus Dosier- und 

Fördertechnik GmbH mot Nederländerna, dom av den 23 februari 1995. 
151 Ekroth, J., Kristofferson, E., Skattesekretess del 2, Svensk skattetidning, 2010:10, 2010, s. 916. 
152 Prop. 1989/90:14, s. 117. 
153 För en utförlig redogörelse om advokatsekretess, se Alexandersson, S., Uppgiftsskyldighet och under-

sökning i konkurrensärenden, Juristförlag, 1996. 
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vägran att lämna information.154 Den generella regeln är att en stat inte är skyldig att 

lämna information som inte kan inhämtas under intern lagstiftning. Skatteverket kan alltså 

avstå från informationsutbyte med hänvisning till advokatsekretessen.  

 

3.7 Grundläggande principer 

Enligt 1:9 RF ska saklighet och opartiskhet vara bestämmande för all 

myndighetsutövning. Av kravet på objektivitet följer också att Skatteverket i sin 

handläggning vid informationsutbyten ska beakta omständigheter som är både till för-  

och nackdel för den skattskyldige. Skatter tillhör Riksdagens obligatoriska lagområde och 

en skattelag kan inte ändras utan lagändring enligt 8:3 RF. Skatt får heller inte enligt 

legalitetsprincipen tas ut utan uttryckligt lagstöd.155 Av kravet på legalitet följer också 

krav på förutsebar rättstillämpning och att lika fall ska behandlas lika. Ett uttryck för 

legalitetsprincipen är således att skattelagstiftningen, med dess ingripande betydelse för 

enskilda och företag, förutsätter en föreskriftsbunden lagtolkning. Därigenom kan den 

enskildes krav på rättssäkerhet tillgodoses i rättstillämpningen. 

Enligt 2:5 Skatteförfarandelagen (2011:1 244) (SFL) ska det finnas en 

balans mellan mål och medel i rättstillämpningen. Det gäller således också vid 

informationsutbyte. Ett informationsutbyte får bara ske om skälen för utbytet uppväger 

det intrång eller men i övrigt, som utbytet innebär för den berörde.  I praktiken är dock 

en sådan avvägning svårt eftersom Sverige har skyldighet enligt ömsesidiga 

överenskommelser att utbyta information. 

 

   

  

                                                 
154 Se avsnitt 2.4.3. 
155 HFD 2013 ref. 15. 
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4. Utformningen av ett hållbart 

informationsutbytessystem  

 

4.1 Utmaningar med ett effektivt informationsutbytessystem   

Avvägningen mellan behovet av ett effektivt informationsutbyte och upprätthållandet av 

de skattskyldigas rättigheter kan utfalla olika vid olika tidpunkter. I kapitel 2 redogörs för 

ett omfattande regelverk för informationsutbytesförfarandet, utformat utifrån statens 

intressen, där fokus ligger på effektivitet.  En anslutande fråga är hur rättighetsskyddet 

för den skattskyldige samtidigt kan göras effektivt. Det är nämligen först när både 

informationsutbyte och rättighetsskyddet är effektivt som systemet blir hållbart. 

Utgångspunkten är således att ett hållbart informationsutbytessystem måste vara rättvist 

i förhållande till skattebetalaren och effektfullt i förhållande till informationsutbytet.156   

 I detta kapitel beskrivs den problematik som uppstår vid informationsutbyte 

i en globaliserad värld. Effektiviteten av regelverken för informationsutbyte och den 

skattskyldigas rättigheter utvärderas.  Även grundläggande principer som legalitet och 

rättssäkerhet diskuteras, likaså betydelsen av informationsteknikutvecklingen. Slutligen 

diskuteras hur ett hållbart informationsutbytessystem kan uppnås genom införandet av en 

rättighetskatalog.  

 

4.2 Behovet av informationsutbyte  

4.2.1 Informationsutbyte som bekämpningsmedel 

Det framgår i kapitel 2 att antalet gränsöverskridande investeringar ökar. Globaliseringen 

skapar ökade möjligheter för de skattskyldiga att både lagligen och olagligen undandra 

sig beskattning.157 Det är därför av stor betydelse för bibehållande av den nationella 

skattebasen att Sverige aktivt följer utvecklingen på detta område.158 OECD förespråkade 

redan på slutet av 90-talet informationsutbytesavtal som ett bekämpningsmedel mot 

skatteflykt och skadlig skattekonkurrens. Avsaknaden av effektivt och transparent 

informationsutbyte ses som en av huvudorsakerna till skatteundandragande och 

                                                 
156 Schenk-Geers, T., 2009, s. 203. 
157 Lodin, m.fl., 2013, s. 612. 
158 Norrman, B., Globaliseringens effekter på skatterna och på beskattningsverksamheten , Skattenytt, 

2011, s. 14. 
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skatteflykt.159 I förarbeten framgår att informationsutbyte möjliggör ett samarbete mellan 

skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna, vilket kan leda till en mer effektiv 

skattekontroll.160 Den förutsätter dock ett väl utbyggt informationsutbyte och samordnad 

operativ verksamhet.161  

 En aspekt av informationsutbyte är att insamlade av uppgifter utgör ett steg 

på vägen mot det verkliga målet, att bekämpa skatteflykt.162 De skatteintäkter som erhålls 

som resultat av informationsutbyte är en relativt liten del av den totala summan av 

skatteintäkter på internationella transaktioner. 163 Med tanke på omfattningen av de 

globala finansiella transaktioner, kan det vara tveksamt huruvida skattemyndigheterna 

kommer att se höjningar i intäkter som uppburits till följd av informationsutbytesåtgärder. 

Detta skulle kunna förklaras med att skattesmitare befinner sig steget före 

skatteförvaltningen.164 Ökningen av antalet frivilliga rättelser tyder emellertid på det 

motsatta, att Skatteverkets satsningar mot skatteflykt verkligen fungerat. För att bekämpa 

skatteflykt i en global miljö krävs, förutom ett effektivt informationsutbyte, ett mycket 

nära gränsöverskridande samarbete mellan skattemyndigheterna.165  

 

4.2.2 Utvärdering av effektiviteten 

Enligt OECD är effektivt informationsutbyte beroende av tre faktorer.166  Den första 

faktorn är utförlig reglering i såväl internationell som nationell nivå. Sverige har som 

redovisats i avsnitt 2.3 ett utbrett utbud av nationell lagstiftning samt en mängd skatteavtal 

och informationsutbytesavtal. Ett problem med regleringen är dock att de flesta utbyten 

sker på begäran av den frågande staten.167 Det innebär att den frågande myndigheten 

måste ange vilken person upplysningarna handlar om och i vilket syfte de efterfrågas . 

Dahlberg menar att det ur ett fiskalt perspektiv är en brist i avtalen, eftersom den frågande 

skatteförvaltningen först på andra sätt måste få tag i upplysningar som visar att en person 

                                                 
159 Easson, A., Harmful Tax Competition: An Evaluation of the OECD Initiative, 2004, 34 Tax Notes In-

ternational 1037 och OECD, Committee on Fiscal Affairs, Harmful Tax Competition: An Emerging 

Global issue, Paris, 1998. 
160 Prop. 2010/11:81, s. 20. 
161 Norrman, B., 2011, s. 15. 
162 Stewart, M., 2007, s. 179.  
163 Ibid, s. 179.  
164 Ibid, s. 179.  
165 Ibid, 2007, s. 179. 
166 OECD, Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment by the Global Forum, 

2006, s. 17. 
167 Dahlberg, M., 2011, s. 385. 
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kan tänkas ha tillgångar eller inkomster utomlands.168 Trots att automatiskt 

informationsutbyte har hyllats som det effektivaste sättet för skattemyndigheten att få 

omfattande uppgifter om inkomster och tillgångar utomlands, finns det lite analyser om 

den faktiska effektiviteten av automatiserad utbytesförfarande.169  

Den andra och tredje faktorn rör tillgänglighet och användningen av 

information. Olika typer av information kan vara nödvändig vid informationsutbyte och 

stater ska ha möjlighet att införskaffa all nödvändigt information. Det inkluderar 

information som innehas av banker och andra finansiella instrument. Skatteverket har 

möjlighet att kontrollera uppgifter som lämnats i deklarationen och kan ta del av all 

information som rör en person oberoende om den innehas av tredjeperson. Skatteverket 

har också möjlighet att ta del av banktillgodohavanden, värdepappersinnehav, 

försäkringspapper, etc.170 Dessa möjligheter kan verkställas både skriftligt och vid 

revisoner på plats. Utgångspunkten för revision enligt taxeringslagen (1990:324) är att 

revisionen ska bedrivas i samverkan med den reviderade. Skatteverket har dock alltid 

tvångsåtgärderna i bakfickan.171 Skatteverket har enligt lag möjlighet att få tillgång till 

fastigheter och beslagta eller ta kopior på relevant material. Den berörde ska också 

tillhandahålla de handlingar som ska granskas och lämna de upplysningar som behövs 

samt lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksamheten. Dessa 

möjligheter och befogenheter kan också användas vid informationsutbyte. Således kan 

Skatteverket påföra viten och sanktioner i syfte att få tillgång till information som begärts 

utav annan stat, även om Sverige inte har något intresse av informationen. Trots att 

informationsutbytet i Sverige skulle kunna effektiviseras ytterligare, t.ex. genom fler 

avtal och automatiserat förfarande, uppfyller svensk rätt den internationella standarden 

och anses vara effektivt.172 

 

 

 

 

                                                 
168 Dahlberg, M., 2011, s. 385. 
169 Stewart, M., 2012, s. 175. 
170 Hultqvist, A., 2012, s. 240. 
171 Almgren, K., Rättssäkerhet vid beskattningen, Svensk skattetidning, 1994:5, s. 350. 
172 OECD, 2013, s. 55. 
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4.3 Ett effektivt rättighetsskydd 

4.3.1 Utvärdering av effektivitet  

I kapitel 3 visas att Sverige har en tämligen omfattande reglering som rör skattskyldigas 

rättigheter i intern lagstiftning och på konstitutionell nivå. Dessa rättigheter är dock svåra 

att överblicka, dels eftersom de inte finns samlade på en plats och dels för att deras 

omfattning inte är klargjort i förhållande till informationsutbyte. Faktorer som regler, 

tillgänglighet och användbarhet kan användas för att utvärdera effektiviteten.173 Klarhet, 

tydlighet och transparens är andra nyckelfaktorer för ett effektivt rättighetsskydd.174 Ett 

effektivt rättighetsskydd är i sin tur en förutsättning för ett hållbarhet 

informationsutbytessystem. Omfattningen och innehållet av den skattskyldiges 

rättigheter är dock oklar och att det finns en tendens att den skattskyldiges rättigheter blir 

ignorerade i strävan efter ett effektivt informationsutbyte.175   

I Sverige har till exempel den skattskyldige rätt att ta del av samma 

information som utbyts med en annan stat. Räckvidden av denna rättighet kan dock 

diskuteras då underrättelsen sker först efter informationsutbytes skedd och den 

skattskyldige kan då omöjligen påverka informationsutbytet. Dessutom kan 

underrättelseskyldigheten undantas. I Sverige saknas dessutom rätt att överklaga ett 

informationsutbyte. Det är dåligt med förarbeten som behandlar informationsutbyte och 

rättigheter på området. Dessutom skiljer sig informationsutbytessituationen avsevärd från 

idag och när LÖHS introducerades.176 

Vilket rättighetsskydd EKMR tillförsäkrar varierar. Dessutom är 

Skatteverkets förhållningssätt gentemot EKMR svårt att utreda i praktiken vilket gör att 

situationen kring den skattskyldiges rättigheter ännu mer oklar. Det saknas transparens i 

Skatteverkets arbete vid förfrågningar om informationsutbyte, vilket hotar rättssäkerheten 

och i sin tur effektiviteten. Klart är dock att Skatteverket verkar i en fiskal miljö och satsar 

på ett effektivt informationsutbyte samt att den skattskyldige saknar möjlighet att påverka 

informationsutbytet.   

 

                                                 
173 Se avsnitt 4.2.2. 
174 Fast, K., 2009, s. 729. 
175 IFA Cashier, General Report, 2013, s. 17. 
176 IFA Cashier, Sverige, 2013, s. 737. 
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4.3.2  Legalitet och rättssäkerhet 

Det finns många aspekter av legalitet och rättssäkerhet. Definitionen och innebörden kan 

diskuteras på båda.177 Jag gör inte anspråk på en uttömmande definition och jag hänvisar 

till endast ett fåtal frågor här. Sverige har som konstaterats ett effektivt och väl fungerande 

system när det gäller informationsutbyte.  

Det finns vissa grundläggande kriterier för rättssäkerhet. Ett kriterium i en 

rättsstat är att medborgaren åtnjuter ett effektivt skydd mot statens maktutövning.178 Den 

enskilde skattebetalaren ska vara tryggad mot statens missbruk av rättsordningen.179 

Denna rätt är tillförsäkrad den enskilde genom ett systematiskt skydd för mänskliga 

rättigheter garanterade genom lag och konventioner. Rättsordningen ska inte kunna 

missbrukas i den meningen att den används som ett maktmedel för att åsidosätta andra 

mänskliga rättigheter. Det är därför viktigt att Skatteverket och domstolar respekterar 

EKMR även vid informationsutbyte med andra länder. Mänskliga rättigheter och 

rättigheterna i EKMR har olika dignitet, men rättssäkerhet bör i princip inte kunna 

åsidosättas.  

 

4.4 Teknikens utveckling  

En intressant fråga gällande informationsutbyte är frågan huruvida det i ljuset av den 

tekniska utveckling som ägt rum, företrädesvis i form av internet och annan 

informationsteknologi borde påverka informationsutbytessystemet. Utvecklingen innebär 

ökad digitalisering som i sin tur lämnar utrymme för skatteflykt eftersom kontroller blir 

svårare att genomföra.180 Till exempel kan information krypteras, spår göras oåtkomliga 

och IT-användare kan dölja sin rätta identitet och förfalska sina IP-nummer.181 Samtidigt 

innebär digitaliseringen att skatteförvaltningen kan samla och undersöka skattebetalarens 

ekonomiska situation lättare och billigare. Tidigare var ofta informationen lagrad i arkiv 

och i många fall svårtillgänglig. Informationsutbyte mellan länder blev därmed kostsamt, 

och ibland omöjlig.182 Numera är deklarationer och lagringen av information till största 

del elektronisk. Digitala kopior är nästan gratis att distribuera. Elektroniskt lagrad 

                                                 
177 Se Hultqvist, A., Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm, 1995. 
178 Schenk-Geers, T., 2009, s. 12. 
179 Ibid, s. 20 ff. 
180 Norrman, B., 2001, s. 13. 
181 Ibid.  
182 Cockfield, A.J., 2010, s. 433.  
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information kan skickas från skatteförvaltningen i Sverige till andra skatteförvaltningar 

runt om i världen mycket snabbt och enkelt.  

Vid användning av elektronisktutbytesförfarande måste dessutom risker 

med olika typer av brottsliga intrång beaktas. E-säkerhet är en viktig aspekt vid utbyte av 

information. Uppgifter om skattskyldigas inkomst och uppgifter kan användas för att av-

slöja detaljer om den skattskyldiges privatliv. Skatteuppgifter kan till exempel avslöja 

besparingar, utgifter, lån, anställningsstatus och personliga tillgångar. Skatteuppgifter 

kan därför vara eftertraktade i syfte att begå brott, och det är viktigt att flöden av person-

uppgifter skyddas mot intrång vid gränsöverskridande utbyte.  

Samspel mellan gällande rätt och den tekniska utvecklingen är en 

förutsättning för syftet med lagstiftningen ska uppnås.183 I avsnitt 4.2.2 nämndes att ur 

fiskalt perspektiv är ökat automatiserat informationsutbyte positivt. Dock innebär ökade 

möjligheter till informationsutbyte, att risken för att intrång på den personliga integriteten 

ökar.184 Detta gäller särskilt för automatiserat informationsutbyte.185 Rätten till skydd för 

den personliga integriteten är emellertid inte absolut utan ska vägas mot de starka skäl av 

allmänt intresse som talar för ett utökat informationsutbyte.186  

 

4.5 Kriget mot terrorism och penningtvätt  

Som en följd av terrorattackerna den 11 september 2001 har många länder utökat 

övervakningen av säkerhetsfrågor.187 Staterna har också ökat användningen av teknik för 

att samla in detaljerad information om misstänkta terrorister och brottslingar. Terrorister 

behöver kapital för deras aktivister, och därmed kan spårning av gränsöverskridande 

kapital användas för att identifiera terrorister.188 I kampen mot terror, kan därmed, 

informationsutbyte användas för att spåra finansiella flöden.  

Informationsutbyte är också användas för att spåra och bekämpa 

penningtvätt.189 OECD har uppmärksammat användningen av informationsutbyte för att 

dessa syften och i kommentaren till artikel 26 anges att informationen kan, under vissa 

                                                 
183 Cockfield, A.J., 2010, s. 436. 
184 Ibid. 
185 SOU 2007:45, s. 21. 
186 Ibid, s. 21.  
187 Cockfield, A.J., Who Watches the Watchers? A Law and Technology Perspective on Government and 

Private Sector Surveillance, 29 Queen’s L.J, 2003, s. 364.  
188 Cockfield, A.J., 2010, s. 431. 
189 Ibid, s. 432. 
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förutsättningar, användas för icke-skatterättsliga syften.190 Skatteförvaltningar runt om i 

världen blir allt mer uppmärksamma på misstänksamma transaktioner och kan då 

rapportera till andra myndigheter, såsom polisen.191  Skatteförvaltningen också assistera 

andra myndigheter genom att tillhandahålla information om pengaflöden m.m.    

 

4.6 Införandet av en rättighetskatalog  

4.6.1 Ett alternativ? 

En lösning för att skydda skattebetalarna skulle kunna vara införandet av en 

rättighetskatalog. En rättighetskatalog är en sammanställning av den skattskyldiges 

rättigheter. Ett syfte med en rättighetskatalog är att skapa och öka förtroendet hos 

skattskyldiga gentemot skatteförvaltningen. Tanken är att ökat förtroende skapar frivill ig 

medverkan.192 Sveriges skattesystem kräver för sin effektivitet ett samarbete och dialog 

mellan skattskyldiga och skatteförvaltning.193 En rättighetskatalog syftar också till att 

motverka godtycklig tillämpning och tjänstefel inom förvaltningen.194 En gemensam 

faktor för de länder som har infört en rättighetskatalog tycks vara skärpt fokus på de 

skattskyldigas rättssäkerhet och på att bygga tillit och förtroende i relationen mellan 

skatteförvaltning och skattskyldiga.195 En särskild reglering av skattskyldigas rättigheter 

bidrar också till instiftande av nya institutioner, såsom skatteombudsmän och nya 

klagomålsprocesser.196  

Behovet av en rättighetskatalog beror i slutändan på effektiviteten av de 

regler som används för att skydda skattskyldigas rättigheter. I avsnitt 4.3.1 konstateras att 

klarhet, tydlighet och transparens är väsentliga aspekter för att uppnå ett effektivt system. 

Likaså är tillgänglighet och användbarhet viktiga faktorer. Tanken är att ju tydligare en 

rättighet framgår i lagstiftning alternativt i praxis desto lättare är blir det för skattskyldiga 

att få sina rättigheter respekterade.197 Det i sin tur skulle bidra till ökat förtroende och 

trygghet i kontakt med Skatteverket. Resultatet torde i slutändan bli bättre relationer 

                                                 
190 OECD, 2012, s. 11. 
191 Cockfield, A.J, 2010, s. 432. 
192 Fast, K., 2009, s. 721. 
193 Schenk-Geers, T., 2009, s. 307 och RiR, 2009, s. 22.  
194 Fast, K., 2009, s. 721. 
195 Braithwaite, V., Are taxpayers’ Charters ”seducers” or ”protectors” of public interest? Australia’s 

experience, Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Science, Australian National Uni-

versity, Working Paper No 70, juni 2005, s. 2 och Fast, K., 2009, s. 729. 
196 Bentley, D., Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation , Kluwer Law International, 

Nederländerna, 2007, s. 172 och Fast, K., 2009 s. 729. 
197 Fast, K., 2009, s. 729. 
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mellan skattskyldiga och Skatteverket.198 I Sverige saknas dock tydlighet gällande 

skattskyldigas rättigheter och omfattningen av rättighetsskyddet är oklart.199  

Skatteverkets värdeord är offensiv, pålitlig och hjälpsam.200 Pålitlighet 

innebär att bygga förtroende och säkerställa en hög kvalitet. Att vara hjälpsam handlar 

om att underlätta på ett sätt som visar respekt för den enskilde. Införandet av en 

rättighetskatalog överensstämmer väl med Skatteverkets värden om pålitlighet och 

hjälpsamhet. En rättighetskatalog på skatteområdet skulle troligen öka, eller åtminstone 

konkretisera, skyddet för den skattskyldiges rättigheter vid informationsutbyte.  En annan 

positiv effekt är att man samlar rättigheterna på ett ställe vilket ökar tydligheten.  

 

4.6.2 Internationell rättighetskatalog 

I avsnitt 4.6.1 visas att införande av en rättighetskatalog är en lösning för att skapa ett 

hållbart informationsutbytessystem. Eftersom informationsutbyte är ett internatione llt 

förfarande skulle regleringen av en rättighetskatalog eventuellt bli mer effektivt om den 

införs internationellt. Antigen genom bilaterala avtal, eller genom ett multilateralt avtal.  

OECD publicerade år 1990 en rapport som sammanställde de skattskyldigas rättigheter i 

medlemsländerna.201 Som nämnts kräver de moderna skattesystemen ett utökat samarbete 

mellan skatteförvaltning och skattskyldiga. OECD konstaterade år 1990 att 

”complicance” hade blivit ett ledord för skatteförvaltningar.202  

 Införandet av svensk rättighetskatalog, borde med hänsyn till det stränga 

kravet på legalitet inom skatterätten, ske genom en lagstadgad rättighetskatalog. Det finns 

risk att en svensk rättighetskatalog skulle få liten effekt om det mottagne landet ignorerar 

den skattskyldiges rättigheter. Vid gränsöverskridande informationsutbyte krävs att den 

skattskyldiges rättigheter garanteras av de stater som delar i utbytet. Dessutom vore det 

anmärkningsvärt att införa en rättighetskatalog enbart för informationsutbyte. Om en 

rättighetskatalog skulle införas i Sverige, borde den lämpligen vara tillämpbar på alla 

skatterelaterade frågor.203 Införandet av en internationell rättighetskatalog för 

informationsutbyte torde därmed vara ett bättre alternativ. 

                                                 
198 Fast, K., 2009, s. 729. 
199 IFA Cashier, Sverige, 2013, s. 738. 
200 Wittberg, L., 2012, s. 200. 
201 OECD, 1990.  
202 Ibid, s. 7. 
203 Läs vidare Fast, K., 2009.  
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 En multilateral rättighetskatalog skulle ha många positiva fördelar i 

förhållande till en nationell rättighetskatalog och bilaterala avtal.204 Genom reglering på 

nationell eller bilateral nivå finns det en risk att olika länders regler medför att 

skattskyldigas rättigheter faller mellan stolarna. För att rättighetskatalogen ska få effekt 

krävs nämligen att båda avtalsslutande parter respekterar den skattskyldiges rättighe ter.  

Införandet av en multilateral katalog skulle hindra det. Ett annat alternativ är att införa en 

uppförandekod som främjar skattskyldigas rättigheter vid informationsutbyte. En 

uppförandekod skulle innehålla riktlinjer för hur ett informationsutbyte bör gå till. Det 

skulle innebära en betydligt mildare reglering och antagligen vara politiskt 

genomförbart.205 En uppförandekod har inte status som lag eller förordning. Det är ett 

frivilligt åtagande, vilket innebär att en uppförandekod erbjuder ett svagare 

rättighetsskydd än en multilateral rättighetskatalog.206 En multilateral rättighetskatalog 

skulle också vara att föredra ur kostnadsperspektiv. Kostnaderna för att gemensamt bygga 

upp ett heltäckande rättighetsskydd skulle troligen bli mindre än om varje land skulle  

bygga upp och införa sin egen.  

 

4.6.3 Rättighetskatalogens innehåll 

Nästa fråga blir vilka rättigheter som ska ingå i en rättighetskatalog. Grundläggande 

rättigheter och lagfästa rättigheter bör ingå.  En utgångspunkt för rättighetskatalogen 

skulle rimligen vara de rättigheter som OECD sammanställde år 1990.207 Därmed skulle 

förslagsvis följande rättigheter och regler ingå:  

(a) Rätten att bli informerad och hörd; 

(b) Rätten att överklaga; 

(c) Rätten att betala den korrekta summan skatt; 

(d) Rätt till förutsägbarhet; 

(e) Rätten till privatliv; 

(f) Sekretess. 

Cockfield har föreslagit en rad ytterligare rättigheter som ska ingå i en rättighetskatalog; 

(g) Rätten att förvänta sig att bli meddelad i tid 

(h) Rätten att bli företrädd av valbar person   

                                                 
204 Cockfield, A.J., 2010, s. 462-463. 
205 Ibid, s. 463. 
206 Ibid, s. 464.  
207 OECD, 1990, s. 4. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rordning
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(i) Rätten till säkerhet vid överlämning av information.208 

Syftet med en rättighetskatalog ska vara att garantera ett minimumskydd. En viktig aspekt 

vid utformningen av en rättighetskatalog är att den inte ska kunna utnyttjas för 

undvikande av skatt. Effektiviteten på informationsutbytesförfarandet får inte urholkas 

eftersom det medför risk för internationell skatteflykt ökar och därmed urholkas den 

nationella skattebasen. Ovan har nämnts att ett hållbart informationsutbytessystem kräver 

både effektivt informationsutbyte och att den skattskyldiges rättigheter respekteras.  Jag 

skulle därmed föreslå att endast grundläggande och lagfästa rättigheter fastställs i 

rättighetskatalogen. Rättighetskatalogens främsta syfte är inte att utvidga 

rättighetsskyddet, men snarare att garantera och tydliggöra redan fastställda rättighe ter. 

En rättighetskatalog torde försäkra att informationsutbyte sker i samarbete med den 

skattskyldige. Det innebär att det skapas ett rättsförhållande mellan den skattskyldige och 

skatteförvaltningen. Vidare borde rättighetskatalogen dels garantera att den skattskyldige 

får information om att gränsöverskridande utbyte kommer att ske, dels informera om 

typen av uppgifter som utbyts samt dels informera om vilken den mottagne staten är. 

Slutligen bör rättighetskatalogen försäkra att det finns en möjlighet för den skattskyldige 

att försvara sig om ett informationsutbyte är felaktigt och/eller omotiverat. 209    

   

  

                                                 
208 Cockfield, A.J., 2010, s. 469. 
209 Schenk-Geers, T., 2009, s. 26-27. 
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5. Avslutande kommentarer och sammanfattande 

slutsatser  

 

I uppsatsen lyfts huvudsakligen två områden fram. För det första undersöks 

informationsutbyte. För det andra undersöks den skattskyldiges rättigheter. I kapitel 2 

framgår att Sveriges informationsutbyte anses vara effektivt, och att utgångspunkten är 

att de avtalsslutande staterna ska kunna besvara en förfrågan om information snabbt och 

smidigt. I kapitel 3 beskrivs en rad mänskliga- och processuella rättigheter som 

aktualiseras vid informationsutbyte. Det framgår att rättighetsskyddet är oklart. Till 

exempel erkänns processuella rättigheter, som till exempel underrättelseskyldighet, så 

länge informationsutbytet inte oskäligt förhindras eller försenas.210 För staten är det 

viktigt att upprätthålla ett effektivt informationsutbytessystem. Den centrala frågan blir 

därmed hur ett effektivt informationsutbyte kan kombineras med ett effektivt 

rättighetsskydd för att uppnå ett hållbart resultat.  

Visserligen finns det regler som handlar om den skattskyldiges rättighe ter, 

men skyddet är inte tillräckligt tydligt för individen. Ett absolut skydd av skattebetalarens 

rättigheter är dock svårt att motivera från ett samhällsekonomiskt perspektiv.211 Ur 

effektivitetssynpunkt måste vissa inskränkningar i den skattskyldiges rättigheter vid 

informationsutbyte accepteras. Inte minst om rättighetsskyddet skulle leda till att 

ekonomiskt och politiska åtgärders effektivitet reduceras i ett långsiktigt perspektiv. 

Utifrån det material som diskuterats i denna uppsats kan det konstateras att en 

rättighetskatalog på skatteområdet är ett intressant alternativ. Införandet av en 

skatterättighetskatalog skulle kunna skapa en mer förtrolig relation mellan skattskyldiga 

och skatteförvaltningen samt även bidra till att göra informationsutbytessystemet som 

helhet mer rättssäkert.  Det är enligt min bedömning samhällsekonomiskt och rättsligt 

rationellt att införa en sådan katalog. Faktum är att OECD uppmuntrar sina 

medlemsländer att införa en rättighetskatalog.212 Skatteverket bör även fortsättningsvis 

satsa på informationsutbyte för att upprätthålla skattemoralen och förhindra internatione ll 

skatteflykt. Av denna anledning framstår det som lämpligast att låta båda regelverken 

existera pararellt.     

                                                 
210 OECD, 2012, s. 12. 
211 SOU 2007:45, s. 21.  
212 OECD, General Administrative Principles - GAP002 Taxpayers’ Rights and Obligations, OECD 

Centre for Tax Policy and Administration, Paris 2003, avsnitt 3. 
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Avslutningsvis vill jag framföra att lagstiftaren har ett ansvar att utforma 

informationsutbytessystemet så att det är anpassat till de förutsättningar som råder i en 

allt mer globaliserad värld.  Min bestämda åsikt att införandet av en multilate ra l 

rättighetskatalog är en potentiell lösning. Det förutsätter dock ett betydande mått av 

beslutsamhet och samarbete inom ramen för det internationella samarbetet på 

informationsutbytesområdet.   
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