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DEL I Inledning och introduktion
1 Inledning
1.1 Introduktion
Foreign Accounts Tax Compliance Act är en amerikansk lag som infördes som en del av
HIRE Act1 2010. FATCA-lagen avsåg att tvinga finansiella institutioner runt om i
världen att ingå avtal med amerikanska skattemyndigheten IRS om att efterforska och
rapportera amerikanska kontohavare. FATCA-regelverket återfinns i den amerikanska
inkomstskattelagen.
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Lagstiftningen kompletteras av omfattande verkställighets-

föreskrifter på drygt 230 sidor.3
FATCA-bestämmelserna gäller finansiella institut.4 Finansiella institut kan kortfattat
kan beskrivas som banker, vissa försäkringsbolag och bolag som sysslar med
investeringar för andras räkning.5 Ett finansiellt institut måste enligt lagen ingå ett
särskilt avtal med amerikanska skattemyndigheten IRS. I avtalet åtar sig institutet att
genomföra en särskild granskningsprocedur som föreskrivs i amerikansk rätt. Institutet
måste årligen rapportera konton tillhörande individer som kan tänkas vara skattskyldiga
i USA, men även konton tillhörande vissa juridiska personer. Lagen innehåller även
bestämmelser finansiella institutet ska åta sig att innehålla 30 % källskatt på alla
betalningar med källa i USA som betalas till ett institut som inte deltar i FATCA, och
betalningar till kontohavare som inte samarbetar i granskningsproceduren.6
Om en lag i den jurisdiktion i vilken det finansiella institutet befinner sig hindrar en
överföring av uppgifterna till IRS ska institutet begära ett giltigt samtycke från
kontohavaren där denne godtar en överföring av upplysningarna. Om samtycke inte
inkommer inom rimlig tid ska kontot stängas.7

1

”Hiring Incentives to Restore Employment.”
Titel 26 Us code, Internal Revenue Code, Chapter 4: Taxes to enforce reporting on certain foreign
accounts § 1471 – 1474.
3
US Tresury Regulations, finns tillgänglig på: http://www.irs.gov/pub/irsutl/TemporaryandFinalRegsunderchapter4.pdf (2014-07-21).
4
”Foreign Financial Institution” (FFI), 26 U.S Code § 1471 (d) (4) & (5).
5
Brodzka, The Road to FATCA in the European Union, European Taxation October 2013, s 517.
6
Se Hansson, FATCA – En rysare från USA SvSkT 2012:8, s 626 och Brodzka, a a fotnot 5, s 517.
7
26 U.S. Code § 1471 (b) (1) (F) och Hansson, a a fotnot 6, s 626.
2
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Det finansiella institutet ska inhämta information så som namn, adress,
kontonummer, kontots saldo, bruttointäkt, bruttoutbetalningar.8 En icke-finansiell enhet
som inte är noterad måste rapportera namn, skatteidentifikationsnummer på samtliga
amerikanska ägare om enheten till minst 10 % ägs av amerikanska personer.9
Om det finansiella institutet inte samarbetar med IRS drabbas institutet av 30 %
källskatt på alla typer av betalningar från amerikansk källa som omfattas av FATCA,
däri inräknat utdelningar, hyror, löner och ersättningar och vinster från försäljning av
egendom.10 Det förelåg således starka incitament för att ingå avtal eftersom situationen
annars skulle bli finansiellt ohållbar.11
För att inse vidden av FATCA-regelverket måste något sägas om grunderna för
amerikansk skattskyldighet. FATCA-regelverket syftar till en rapportering av konton
som tillhör skattskyldiga i USA. Amerikansk skattskyldighet bygger på nationalitetsprincipen vilket innebär att medborgarskap utgör grunden för skattskyldighet.
Huvudregeln är att den som är medborgare är skattskyldig för sin globala inkomst i
USA. 12 Tillämpningen av nationalitetsprincipen gör USA i det närmaste unikt i
västvärlden. I Europa dominerar beskattning baserad på hemvist. 13 Medborgarskap
erhålls genom att individen föds på amerikanskt territorium men också då ett barn föds
utanför USA av amerikanska föräldrar. Det räcker i flera fall till och med att endast en
av föräldrarna är amerikanska medborgare.14
Även den som befinns vara en resident alien beskattas för sin globala inkomst i
USA. Definitionen för resident alien återfinns i i Internal Revnue Code § 7701 (b).
Definitionen innefattar personer med laglig rätt att vistas i USA, s.k green-cardinnehavare.15 Definitionen omfattar också utlänningar som uppfyller kriterierna i ett
substantial presence-test. Substantial presence uppkommer om en person vistas i USA

8

Se IRC section 1471 (b)(1)(C) och (E) och Mukadi, FATCA and the shaping of a new international tax
order, Tax Analyst 2012, s 1228.
9
Brodzka, a a fotnot 5, s 517.
10
Brodzka, a a fotnot 5, s 517.
11
Se Hansson, FATCA – En rysare från USA SvSkT 2012:8, s 628.
12
Se Hansson, FATCA – En rysare från USA, SvSkT 2012:8, s 628, Harvey Jr, Worldwide Taxation of
United States Citizens living abroad – Impact of FATCA and Two Proposals, George Mason Journal of
International Commercial Law 2013, s 1
13
Kirsch, Revisiting the Tax Treatment of Citizens Abroad: Reconciling Principle and Practice, Florida
Tax Review 2014, s 4 och 9.
14
Se United States Code, Titel 8, § 1401 och Harvey Jr, a a fotnot 12, s 6 f.
15
Mcdaniel/Repetti/Ring, Introduction to United States International Taxation, s 61 f.
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mer än 31 dagar under ett kalenderår och det genomsnittliga antalet dagar i USA under
innevarande och de tidigare två kalenderår överstiger 183 dagar.16
Amerikansk skattskyldighet tar ingen hänsyn till boende- eller vistelseort. En
skattskyldig kan befinna sig var som helt i världen, under hur lång tid som helst och
därmed i flera fall vara obegränsat skattskyldig17 på hemvistorten och fortfarande vara
skyldig att deklarera betala skatt i USA.18 Hemvistbegreppet i skatteavtalen har ingen
betydelse för om personen anses ha hemvist i USA enligt amerikansk rätt.19 Således är
det rimligt att anta att flera av de som träffas av skattskyldighet och
deklarationsskyldighet i USA också är obegränsat skattskyldiga i Sverige.
Den amerikanska beskattningsprincipen har kritiserats i amerikansk doktrin eftersom
den anses skapa en oskäligt tung börda för enskilda och ge upphov till dubbelbeskattning.20 Den dubbelbeskattning som uppkommer lindras ofta genom skatteavtal.21
Skyldighet att deklarera bortfaller dock inte på grund utav skatteavtal. Den som är
skattskyldig i USA är således alltid skyldig att deklarera sina inkomster och i vissa fall
också tillgångar.
Utöver självdeklarationen ska särskilda blanketter fyllas i för att uppfylla
deklarationsskyldigheten. En sådan är Form 8938 Statement of Specified Foreign
Financial Assets som är obligatorisk för tillgångar som omfattas av FATCAregelverket.22 Deklarationsskyldigheten enligt för Form 8938 gäller om det sammanlagda värdet på en tillgång överstiger 50 000 USD.23
Utöver detta finns skyldighet att fylla i ytterligare en särskild deklaration. Denna
deklaration kallas Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 114, Report of
Foreign Bank and Financial Accounts, förkortad FBAR. FBAR innebär att en
skattskyldig person måste deklarera konton med en behållning av 10 000 USD eller mer
genom en särskild deklaration.24

16

Mcdaniel/Repetti/Ring, a a s 61 f och Harvey Jr, a a fotnot 12, s 3.
Regler om vem som är obegränsat skattskyldig i Sverige finns i inkomstskattelagen (1999:1229) 3 kap.
3 – 7 §§.
18
Se Kirsch, a a fotnot 13, s 1 och Brodzka, The Road to FATCA in the European Union, European
Taxation October 2013, s 517, Hansson, a a fotnot 12, s 628.
19
Se prop.2014/15:41 s 102.
20
Harvey Jr, a a fotnot 12, s 1
21
Harvey Jr, a a fotnot 12, s 2 f och Hansson, a a fotnot 12, s 628. I skatteavtalet mellan Sverige och
USA som finns bestämmelser som syftar till detta.
22
Internal Revenue Code § 6038(D)(a) och Treas. Reg. § 1.6038D-2T(a).
23
Se IRS Taxpayers Advocate Service, 2013 Annual Report to Congress, Volume one, s 239.
24
Se Cockfield, FATCA and the Erosion of Canadian Tax Payer Privacy, s 8.
17
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Att underlåta att deklarera kan medföra svåra påföljder. När det gäller Form 8938
börjar straffavgifterna på 10 000 USD men kan öka om deklarationen inte inkommer
inom viss tid. Det finns vissa undantag från straffavgiften vid s.k. reasnoble cause och
non-willfull neglect. 25 Om sådana skäl föreligger ska undersökas i varje enskilt fall,
med beaktan av alla relevanta fakta och omständigheter.26
Utöver dessa straffavgifter kan en skattskyldig som anses var skyldig till undisclosed
foreign financial asset understatement i självdeklarationen bli skyldig att betala en
straffavgift på 40 procent.27 Detta kan förmodligen bäst beskrivas som ett slags skattetillägg på undanhållen skatt.
När det gäller FBAR kan ett underlåtande som bedöms som icke-uppsåtligt innebära
ett civil penalty på 10 000 $ per överträdelse.28 Ett underlåtande som bedöms vara
uppsåtligt kan innebära straffavgift på det högsta beloppet av 100 000 $ eller 50 % av
det undanhållna kontots balans.29 Inget verkar heller hindra att straffrättsliga påföljder
utdöms för samma gärningar.30
Det kan antas att personer som får sina konton och tillgångar rapporterade genom
FATCA-samarbetet kan drabbas av processer om administrativa straffavgifter och i
värsta fall straffrättsliga påföljder i USA. Även om det finns undantag för reasnoble
cause och non-willfull neglect som efter omständigheterna kan tillämpas för att befria
en deklarationsskyldig från straffavgifter och påföljder är det förenat med process och
möda nå dit.31
Den amerikanska FATCA-lagstiftningen har kritiserats hårt eftersom den anses
kränka statssuveränitetsprincipen och inte ta hänsyn till staters konstitutionella
begränsningar gällande myndighetsutövning. 32 FATCA-lagstiftningen framkallar lagkonflikter i Sverige. Särskilt vad gäller vissa lagar vars ändamål är att skydda enskildas
intressen.33 Enligt 1 kap. 10§ lagen (2004:297) och bank- och finansieringsrörelse råder
banksekretess. Om ingen svensk lagreglering finns om skyldigheter att till utländsk
25

Se Internal Revenue Code § 6038D(d).
Se Treasury Regulation § 1.6038D-8T(e) och IRS Taxpayers Advocate Service, 2013 Annual Report to
Congress, Volume one, s 241.
27
Se Internal Revenue Code § 6662(j) och IRS Taxpayers Advocate Service, 2013 Annual Report to
Congress, Volume one, s 241.
28
31 USC § 5321 (a) (3) och Cockfield, a a fotnot 24, s 8.
29
31 USC § 5321 (c), och Cockfield, a a fotnot 24, s 8.
30
31 USC § 5321 (d), och Cockfield a a fotnot 24, s 8. Jfr. dubbelsbestraffningsförbudet i EKMR.
31
Se Cockfield, a a fotnot 24, s 8 och IRS Taxpayers Advocate Service, 2013 Annual Report to Congress,
Volume one, s 239 f.f.
32
Se Jansson, Skattekontroll och banksekretess - kan de två förenas? i Blandade fång - en vänbok till
Magnus Carlsson, s 250.
33
Se Hansson, a a fotnot 12, s 631 f.
26
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myndighet utge uppgifter om enskildas konton och tillgångar är en sådan översändning i
strid med banksekretessen.
Ett regelverk som kräver att finansiella institut – på grund av amerikansk lag - ska
stänga konton tillhörande personer som inte samarbetar är inte förenligt med
kontraheringsplikten i 11 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 3 kap 1 §
och 11 kap 1 § i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Av artikel 8 EKMR,
personuppgiftslagen (1998:204) och det bakomliggande dataskyddsdirektivet, samt 2
kap. 6 § 2 st. Regeringsformen följer att lagstöd krävs vid inskränkningar av rätten till
privatliv, vid personuppgiftsbehandling respektive vid kartläggningar av personers
ekonomiska förhållanden. Vidare måste en inskränkning vara proportionerlig mot ändamålet med behandlingen.
För att underlätta situationen för de europeiska finansiella instituten godtog flera
europeiska stater att genomföra FATCA på bilateral basis.34 Tanken med ett Inter
Governmental Agreement (IG-avtal) är att avtalsparten införlivar FATCA-regelverket
genom nationell lag. På så vis kan risken för lagkonflikter i vart fall minskas. Istället för
direktrapportering av uppgifter till amerikanska IRS ska överföringen ske genom
skattemyndighet. Den 8 augusti 2014 tecknades ett Inter Governmental Agreement
mellan Sverige och USA. Sverige åtar sig där att genomföra FATCA-regelverket.35 IGavtalet bygger på modellavtal 1(a) med reciprocitet. Avtalet innebär att Sverige åtar sig
att ombesörja rapportering genom att finansiella institut genomför granskningsproceduren och sedan överför resultaten till Skatteverket. Skatteverket vidarerapporterar
därefter upplysningarna till Amerikanska IRS när verket anser att förutsättningarna för
en överföring föreligger.
Genom avtalet åtar sig USA att inte tillämpa den amerikanska FATCA-lagstiftningen
gentemot svenska finansiella institut under förutsättning att dessa uppfyller sina
skyldigheter enligt IG-avtalet.36
USA erkänner behovet av att verka för att reciprocitet uppnås37, det vill säga att en
motsvarande skyldighet som gäller för svenska finansiella institut gällandes
amerikanska kontohavare också ska gälla amerikanska finansiella institut gällande
34

Joint Communique by France, Germany, Italy, Spain, The United Kingdom And The United States on
the Occasion of the Publication of the ”Model Intergovernmental Agreement to Improve Tax Compliance
and Implement FATCA”, 2012-07-25.
35
Agreement between the goverment of Sweden and the government of the United States of America to
improve international tax compliance and to implement FATCA, hädanefter förkortat IG-avtalet.
36
Prop. 2014/15:41 s 119.
37
Se IG-avtalet, artikel 6.1. ”The government of the United States acknowledges the need to achieve
equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with Sweden.”
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svenska kontohavare. Reciprociteten är villkorad av att den politiska viljan finns någon
gång i framtiden. Inga framgångar gjorts på denna punkt, och det politiska läget är
synnerligen oklart.
Kort efter att IG-avtalet tecknats utfärdade Finansdepartementet en promemoria38 där
nödvändiga förändringar av svensk rätt föreslogs. Promemorian skickades ut på remiss i
slutet av sommaren 2014. Efter remissomgången reviderades förslaget på vissa punkter
till följd av en bitvis tuff kritik från remissinstanserna. Särskilt kritiska var
Advokatsamfundet 39 , Datainspektionen 40 och Svenska Bankföreningen 41 , men även
Skatteverket42 hade flera synpunkter på förslaget.
Det reviderade förslaget gick sedan på remiss till lagrådet som också hade synpunkter på förslaget. Samtliga remissinstanser var i princip eniga om att FATCAregelverket är ett mycket omfattande och komplext regelverk. Begrepp och termer i
lagen är delvis främmande för svensk rätt eftersom de härrör från amerikansk rätt. Det
uttalades under lagrådsremissen att den amerikanska delegation som lade fram avtalstexten var motvillig mot ändringar och anpassade lösningar.43
Efter remissen till lagrådet tog regeringen fram en proposition.44 Uppsatsen baseras
på det rättsläget som råder den 1 februari 2015. Således beaktas inte källor som
tillkommit efter det datumet.

1.2 Införlivandepaketet i korthet
I lagförslaget föreslås två nya lagar:
1. Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCAavtalet. 45 Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om vilka enheter som är
rapporteringsskyldiga, vilka konton som ska rapporteras och under vilka förutsättningar.

38

Finansdepartementets promemoria, Fi2014/2687.
Advokatsamfundets remissvar, 2014-09-08, R-2014/1238.
40
Datainspektionens remissvar, 2014-09-08, 1787-2014.
41
Svenska bankföreningens remissvar, 2014-09-08, 131, 2014/00116.
42
Skatteverkets remissvar, 2014-09-08, dnr. 131 435566-14/112.
43
Lagrådets yttrande, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-10.
44
Prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters
regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA. I
skrivande stund har förslaget inte än röstats igenom i riksdagen.
45
Lagen förkortas IDKL i propositionen. Prop.2014/15:41 s 57.
39
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Denna lagen bygger på huvudavtalet samt bilaga 1 till avtalet. Lagen kommer
hädanefter att förkortas IDKL.46
2. Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.47 Lagen riktar sig
till Skatteverket. Här regleras dels överföringen av kontoinformationen till amerikanska
IRS men också verkets roll i att övervaka de finansiella institutens tillämpning av
FATCA-regelverket. Därutöver ges Skatteverket rollen att bestämma när överföringen
kan genomföras.
Förändringar föreslås också i inkomstskattelagen (1999:1229), offentlighets- och
sekretesslagen

(2009:400),

försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

och

skatte-

förfarandelagen (2011:1224). I Skatteförfarandelagen införs ett nytt kapitel, 22 a kap,
som genom 2-3 §§ ålägger finansiella institutioner att översända en särskild
kontrolluppgift innehållandes de uppgifter som insamlats med stöd av IDKL. 48
Genomförandeförfattningarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

1.3 Problemformulering
Den enskilde utsätts för risker när upplysningar överförs mellan stater. Upplysningar
som överförs kan vara inkorrekta eller tolkas på ett inkorrekt vis. Upplysningar kan
användas för andra ändamål än beskattning, särskilt gäller detta i länder där gränser
mellan myndigheter inte är lika tydliga som i svensk rätt.49
Felaktig rapporteringen kan resultera i ekonomiska bekymmer och stora mödor för
den enskilde.50 Om det finns en oklar ansvarsfördelning mellan rollinnehavarna kan det
vara mycket svårt för enskilda att dels få informationen rättad, men också att söka
ansvar om en eventuell skada uppstått till följd av fel.
Upplysningar om enskildas ekonomiska förhållanden i bank skyddas i Sverige av
banksekretess. Enligt 1 kap. 10 § BRL får inte enskilds förhållanden till kreditinstitut
obehörig röjas.

46

Prop.2014/15:41 s 57.
Lagen kommer hädanefter att förkortas LOUUFATCA.
48
Prop. 2014/15.40 s 58 – 59.
49
I Offentlighets- och sekretesslagen finns särskilda regleringar för när myndigheter får dela uppgifter
mellan varandra. Se 8 kap 1 § OSL för sekretess mellan myndigheter och 8 kap. 2 § för sekretess mellan
självständiga grenar inom samma myndighet.
50
Se Carrasco, Exchange of Information and the Legal Protection of the Taxpayer, i Exchange of
Information for Tax Purposes, s 467 och Schenk-Geers, International Exchange of Information and the
Protection of Taxpayers, s 3.
47
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Den enskilde tillförsäkras genom Europakonventionen51 rätt till privatliv som under
vissa förutsättningar kan inskränkas. Frågan om vilka rättigheter enskilda tillförsäkras i
genom konventionen i informationsutbyten har varit föremål för diskussion. Särskilt
beträffande artikel 6 och 8 EKMR.52
PUL och dataskyddsdirektivet skyddar enskildas intressen när personuppgifter
hanteras. PUL och dataskyddsdirektivet ger den också den enskilde under vissa förutsättningar rätt till åtkomst, rättelse, blockering och skadestånd.
Frågan om vilka rättigheter enskilda personer har vid informationsutbyte i
skatteärenden har behandlats mycket sparsamt av den svenska lagstiftaren. När frågorna
har kommit på tal har betoningen legat på att värna ett effektivt utbyte.53 Den enskildes
integritetsintresse verkar inte väga särskilt tungt när Sverige behandlar sådana frågor.54
Den enskilda förefaller ha begränsade möjligheter till delaktighet i processen. Det inns
ingen praxis eftersom det råder överklagandeförbud för beslut i informations-utbytesärenden.55

1.4 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att genom en inventering av rättskällorna försöka utreda vilka
rättigheter som kan och bör aktualiseras för den som berörs av informationsutbyte i
enlighet med det regelverk som föreslås tillkomma i spåren av FATCA.
För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att utredas:
1. Hur ser regelverket som föreslås tillkomma i spåren av FATCA ut?
2. Vilka rättigheter har den som berörs av ett informationsutbyte i spåren av
FATCA att påverka och kontrollera hur regelverket tillämpas?
51

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Sverige ratificerade konventionen 4 februari 1952. Konventionen inkorporeras i svensk rätt genom Lag
(1994:1219) om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. Hädanefter förkortad EKMR.
52
Se bland annat Baker, Taxation and the European Convention on Human Rights, European Taxation
2000, s 298 – 374, Kolfler/Maduro/Pistone, Human Rights and Taxation in Europe and the World,
Rust/Fort, Exchange of Information and Bank Secrecy, s 175 – 221.
53
Se Kristoffersson/Leidhammar, New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect
from a Swedish point of view, National Report 2014, European Association of Tax Law Professors s 12
och Gustafsson Myslinski, Ulrika, Swedish Branch Report i IFA Cahiers de Droit Fiscal International,
Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities, volume 98b, 2013. (i
fortsättningen Gustafsson Myslinski 2013), 737 f.
54
Se Kristoffersson/Leidhammar, New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect
from a Swedish point of view, National Report 2014, European Association of Tax Law Professors s 12.
55
Gustafsson Myslinski, a a fotnot 53, s 737 f.
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3. Kan den enskilde rättsligt intervenera eller motsätta sig ett utbyte och, i så fall, på
vilken rättslig grund?
4. Vilka rättsliga möjligheter har den som berörs av ett informationsutbyte med
anledning av FATCA att utkräva ansvar vid en felaktig tolkning av regelverket?
5. Hur bör rättigheter i det regelverk som i Sverige tillkommit i spåren av
FATCA vara reglerade utifrån ett rättspolitiskt sammanhang?

1.5 Avgränsningar
De finansiella institutens situation kommer endast behandlas i den mån det behövs för
de att klargöra den huvudsakliga frågeställningen kring enskildas rättigheter.
Uppsatsen kommer att behandla situationer när institut genomför granskning i
Sverige och när Skatteverket översänder upplysningar från Sverige till USA. Uppsatsen
kommer inte att behandla en tänkbar reciprokal situationen där uppgifter som härrör
från USA översänds hit. Uppsatsen avgränsas således till inhämtandet i Sverige och
översändandet från Sverige.
Uppsatsen syftar inte heller till att göra en folkrättslig analys över IG-avtalet. För att
beskriva avtalets rättsverkningar kommer dock förhållandet till skatteavtalet att utredas.

1.6 Metod och material
Uppsatsen behandlar flera olika rättsområden. Svenska lagar och regler kommer att
behandlas, men också folkrättsliga regleringar, EU-rättsliga regleringar, EKMR och i en
avgränsad del amerikansk rätt.
Uppsatsens grundar sig på traditionell rättsdogmatisk metod med grund i
rättskälleläran. Med detta avser jag att utreda och systematisera gällande rätt med hjälp
av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin i ordningsföljd. 56
I det avslutande kapitlet kommer diskussionen att föras med grund i rättspolitisk
metod. Med detta avser jag att på ett mindre bundet sätt diskutera hur en intressekonflikt
bör hanteras av lagstiftaren. På så vis kan flera av de uppslag som uppsatsen funnit
sammanvävas till en större helhet. 57

56
57

Peczenik, Juridikens metodproblem, s 9 f och s 48.f.
Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 62.
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Vissa delar av uppsatsen behandlar amerikansk rätt. I den mån amerikansk rätt
behandlas sker det i syfte att bättre belysa frågeställningar kring rättsliga skyldigheter
gentemot enskilda.
Personuppgiftslagen är en implementering av dataskyddsdirektivet. Det är därför av
intresse att undersöka hur dataskyddsdirektivet ska tolkas i vissa fall. Uppsatsen
kommer i dessa delar följa en EU-rättslig metod. Även i dessa delar är syftet att utreda
och systematisera gällande rätt med grund i rättskällorna. Vid tolkning av unionsrätten
beaktas inte enbart bestämmelsens ordalydelse, utan även sammanhanget och de syften
som eftersträvas med bestämmelsen.58 Domstolens tolkningsmetod kan beskrivas som
starkt ändamålsorienterad. Den ändamålsorienterade tolkningen främjar syftet med
bestämmelsen och motverkar orimliga konsekvenser vid ordalydelsetolkning. 59 Den
EU-rättskälla

som

särskilt

kommer

att

undersökas

i

denna

uppsats

är

dataskyddsdirektivet. Vid tolkningen av dataskyddsdirektivet kommer uppsatsen att i
första hand söka svar i bestämmelsernas ordalydelse och direktivets preambel och
praxis. Även supplementära rättskällor att studeras, särskilt kommer yttranden från
dataskyddsdirektivets arbetsgrupp WP29.60 WP29:s yttranden är intressanta eftersom
det saknas praxis gällande tillämpningen av flera dela av dataskyddsdirektivet. Bland
annat reglerna om utlämnande av personuppgifter till tredje land.
Vissa delar av uppsatsen behandlar bestämmelser i artikel 26 i skatteavtal mellan
Sverige och USA. Vad gäller svenska förhållanden kan skatteavtal sägas ha dubbel
karaktär. Avtalet utgör dels en folkrättslig förpliktelse gentemot en annan stat, dels blir
skatteavtalen svensk lag genom införlivandelagar. Frågan uppkommer då hur en
bestämmelse i ett skatteavtal ska tolkas. Ska den tolkas genom sedvanliga metoder för
lagtolkning eller bör den istället tolkas som en folkrättslig förpliktelse i enlighet med de
särskilda regler som framgår av Wienkonventionen? På grund av reglernas dubbla
karaktär kan inte någon av tolkningsmetoderna ges direkt och oavkortat företräde
framför en annan.61
I skatteavtalen finns en särskild tolkningsbestämmelse. I avtalet mellan Sverige och
USA finns denna bestämmelse i artikel 3. Efter de särskilda definitionerna ges en
58

C-292/82, Firma E. Merck, Darmstadt v Hauptzollamt, p 12 och C-337/82, St. Nikolaus Brennerei p 10
samt Hettne/Eriksson, EU-rättslig metod, s 159.
59
Hettne/Eriksson, a a fotnot 58, s 168.
60
Working Party 29 är en arbetsgrupp som består utav höga representanter från EU:s
dataskyddsmyndigheter. Gruppen grundandes med stöd i artikel 29 i dataskyddsdirektivet. Däri framgår
att gruppen ska vara rådgivande och oberoende. Gruppens yttranden är inte rättsligt bindande.
61
Se Berglund, Avräkningsmetoden, s 64 ff.
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allmänt hållen tolkningsregel i Artikel 3.2. Denna regel fastslår att i den mån
sammanhanget inte föranleder annat, och ingen särskild överenskommelse gällande
visst uttryck fogats till avtalet i enlighet med proceduren som föreskrivs i artikel 25 ska
uttrycket ha den betydelse som det har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana
skatter på vilka avtalet tillämpas. En viktig fråga är således hur sammanhanget ska
fastställas.
HFD har behandlat tolkning och tillämpning av skatteavtal i ett flertal fall. Dels finns
fall där frågor om tolkningsmetoden 62 behandlas, dels finns fall där frågan om
regelkonkurrens63 behandlas. I RÅ 1987 ref 162 påpekade HFD att avgörande för
tolkningen främst var ”vad parterna avsett med bestämmelserna i avtalet, när dessa
tillkom”. Tolkningen av skatteavtalet ska enligt HFD främst ske med hjälp av
folkrättslig metod, men tolkning mot bakgrund av intern rätt kan ske i det fall den
folkrättsliga metoden misslyckas. Hur denna folkrättsliga metod ska tillämpas redogör
HFD närmare för i RÅ 1996 ref 84. I fallet uttalade HFD att tolkningen av skatteavtal
ska inriktas på att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt. Fastställandet av vad som
utgör den gemensamma partsavsikten ska ske med anlitande av de metoder och medel
som anvisas i artiklarna 31-33 i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten.64 Av
tolkningsreglerna i artikel 31.1 framgår att i första hand ska avtalet tolkas ärligt utefter
sin ordalydelse i sammanhanget och i ljuset av avtalets ändamål och syfte.
Ordalydelsen ska vara den gängse meningen av termerna som används. Av artikel 31.2
Wienkonventionen framgår att med sammanhanget ingår vid tolkning av traktat andra
överenskommelser som författats i anslutning till tecknandet av avtalet, samt
överenskommelser som uppkommit efter tecknandet av avtalet. Av 31.3 följer vidare
att utöver sammanhanget ska beaktas efterföljande överenskommelser och praxis som
klargör parternas gemensamma uppfattning om avtalets tolkning samt relevanta
internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet mellan parterna. Av 31.4
följer vidare att ett uttryck ska tilläggas en speciell mening, om det fastställts att detta
var parternas avsikt. Staterna har möjlighet att göra sådana särskilda överenskommelser
i efterhand.
Av artikel 32 följer att supplementära tolkningsmedel kan tillämpas om metoderna i
artikel 31 i sig inte ger något klart svar. Dessa tolkningsmedel anges i artikel 32 och
62

Se RÅ 1978 1:22, RÅ 1987 ref. 162, RÅ 1996 ref. 84, RÅ 2009 ref 91.
Frågan om vilken reglering som ska ges företräde i en kollision mellan skatteavtal och nationell rätt. Se
RÅ 2008 ref 24 och RÅ 2010 ref 112.
64
RÅ 1996 s 84, RÅ 1987 s 162, se också Dahlberg, Internationell beskattning, s 235.
63
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innefattar att granska skriftväxlingar i samband med slutandet av avtalet samt även
förarbeten till avtalet.65 Det måste dock påpekas att förarbetena endast visar den ena
partens inställning till en reglering.
HFD fastslår i RÅ 1996 ref 84 att kommentaren till OECD:s modellavtal kan
tillmätas särskild betydelse vid tolkning av ett avtal som baseras på OECD:s
modellavtal. OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation. Skattefrågor behandlas
inom OECD i en särskild kommitté som utarbetat en modell över hur skatteavtal bör se
ut. 66

Kommentaren utgör rekommendationer för hur ett skatteavtal bör tolkas.

Kommentaren är i sig inte bindande. 67 HFD menar att om en bestämmelse i ett skatteavtal utformats i överensstämmelse med modellavtalet, bör det normalt finnas fog för
antagande att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad
OECD rekommenderat.

68

Således förefaller kommentaren utgöra ett viktigt

tolkningsmedium för att utreda vad parternas gemensamma avsikt var vid
avtalstillfället. Berglund anmärker att detta var ett tydligt ställningstagande som visade i
de fall där modellavtalet utgör grunden för en bestämmelse i ett skatteavtal så ska
OECD:s rekommendationer normalt följas såtillvida den bedöms stå i rimligt
förhållande till avtalstexten.69 Berglund menar att praxis på detta sätt visar att de regler
för traktatstolkning som ges i Wienkonventionen inte tillämpas på ett strikt på sätt att
visst material utesluts från tolkningen eller att tolkningen följer Wienkonventionens
regler följs i någon särskild ordningsföljd.70 Berglund skriver särskilt mot bakgrund av
RÅ 1996 ref 84 att det i svensk rätt inte finns en motsättning mellan tolkning i linje med
Wienkonventionens metoder och ett fokus på allt tillgängligt material som kan ge
mening till texten såsom gemensam partsvilja.71 Det förefaller som att alla medel som
kan bringa klarhet till vad som utgör gemensam partsvilja kan tillmätas vikt.
Berglund förespråkar för övrigt ett synsätt där Wienkonventionen snarare ses som
riktlinjer och tänkbara metoder, vilket också förefaller vara den i linje med vad HFD
förespråkar.72 Berglund påpekar dock att man vid nyttjande av kommentaren måste vara
försiktig om omfattande förändringar skett i kommentaren med hänsyn till partsviljan.73
65

RÅ 1996 ref 84.
Dahlberg, a a fotnot 64, s 254.
67
Dahlberg, a a fotnot 64, s 257.
68
RÅ 1996 ref 84.
69
Berglund, Avräkningsmetoden. 80 f.
70
Berglund, a a fotnot 69, s 79 f.
71
Berglund, a a fotnot 69, s 81.
72
Berglund, a a fotnot 69, s 67.
73
Berglund, a a fotnot 69, s 78.
66
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Sveriges skatteavtal bygger i princip uteslutande på OECDs modellavtal74 vilket
torde betyda att modellavtalets kommentar generell bör ses som ett viktigt
tolkningsmedium. Som Berglund påpekar råder det både i doktrinen och
rättstillämpningen enighet kring kommentarens betydelse för tolkningen av skatteavtal
som baseras på OECD:s modellavtal.
Vissa författare har dock hävdat att det saknas rättsligt stöd i Wienkonventionen för
en användning av kommentaren.75 Dahlberg påpekar att kommentaren inte ensamt kan
tillmätas avgörande betydelse vid tolkning av en bestämmelse. Modellavtalet har inte
tillräcklig konstitutionell legitimitet och det utgör inte i sig en del av den svenska
rättsordningen. Därutöver har det inte heller tillräcklig folkrättslig legitimitet.76 Om ett
uttalande funnits i kommentaren under lång tid kan detta förhållande tala för att
uttalandet utgör gängse mening i Wienkonventionens Artikel 31. I sådant fall talar det
för att kommentaren i sådana lägen ska ges avgörande betydelse.77
Jag kommer att följa den metod som anvisas av HFD och Berglund i de delar där
skatteavtalet mellan Sverige och USA behandlas. Kommentaren kommer att tillmätas
stor betydelse vid tolkning av begrepp i avtalet i den mån begrepp i modellavtalet och
skatteavtalet till ordalydelsen överensstämmer med varandra.

1.7 Forskningsläget
Varken

FATCA

eller

frågan

om

enskildes

rättigheter

vid

internationellt

informationsutbyte har behandlats särskilt ingående i svensk praxis eller doktrin. Ulrika
Gustafsson Myslinski är förmodligen den enda som explicit undersökt frågor rörande
enskildas rättigheter vid informationsutbyten.78
FATCA behandlats kortfattat i svensk doktrin. En första analys gjordes av svenska
bankföreningens chefsjurist Ulrika Hansson år 2012.79 Steven Robertsson från KPMG
har skrivit en artikel som sammanfattar finansdepartementets första promemoria.80
En ytterligare analys gjordes av Karlsson i ett examensarbete 2013. Den sistnämnda
analysen syftade till att analysera hur den amerikanska lagstiftningen potentiellt skulle
74

Dahlberg, a a fotnot 64, s 240 f.
Berglund, a a fotnot 69, s 73.
76
Dahlberg a a fotnot 64, s 241.
77
Dahlberg a a fotnot 64, s 241.
78
Gustafsson Myslinski a a fotnot 53, s 719 – 738.
79
Hansson, FATCA – en rysare från USA, SvSkT 2012:8 s 621 ff.
80
Robertsson, FATCA, Sveriges avtal med USA och förslag på svensk
genomförandelagstiftning, Skattenytt 2015.
75
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påverka svenska finansiella institut. Uppsatsen utgick även från att den amerikanska
lagen skulle ges extraterritoriell tillämpning.81
I övrigt består materialet om FATCA framförallt av artiklar från utländsk doktrin.82

1.8 Disposition
Uppsatsen är indelad efter en de lege lata och en de lege ferrenda-dispositon. Jag utreder
först hur rättsläget ser ut med hjälp utav rättskällorna. Därefter föreslå hur rätten bör se
ut.
I de del I kommer jag att redogöra för hur internationellt informationsutbyte i skatteärenden regleras och hur området har utvecklats.
I del II kommer jag att redogöra för relevanta delar av det svenska förslaget till införlivande av FATCA. Jag redogör för granskningsproceduren i IDKL, samt för
regleringen i LOOUFATCA. Denna redogörelse tjänar som grund för den kommande
analysen.
I del III redogör jag för vilka rättigheter den enskilde har i ett informations-utbytesärende. Syftet i dessa delar är att besvara frågeställning 2 till 4 i syftet. I det sista
kapitlet ska fråga 5 besvaras.
Jag inleder med att undersöka hur IG-avtalet förhåller sig till artikel 26 i skatteavtalet
mellan Sverige och USA. Jag kommer därefter att undersöka rättigheter i ärenden
gällande informationsutbyten först i skatteavtalet och därefter i svensk rätt. Därefter
kommer jag att analysera hur rättigheter i regeringsformen, EKMR och PUL och
dataskyddsdirektivet kan komma aktualiseras i ett utbyte av uppgifter under vid
tillämpning av införlivandelagarna i Sverige. Tonvikten kommer att ligga vid skyddet
för den personliga integriteten, rätten till privatliv och principer för dataskydd. Efter
detta kommer en sammanfattande analys. Jag kommer därefter att föreslå hur enskildas
rättigheter bör skyddas inom ramen för FATCA-samarbetet.
81

Karlsson, Foreign Account Tax Compliance Act : - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och
lagens förenlighet med svensk banksekretess.
82
Se bland annat Brodzka, The Road to FATCA in the European Union, European Taxation October
2013, Harvey Jr, Worldwide Taxation of United States Citizens living abroad – Impact of FATCA and
Two Proposals, George Mason Journal of International Commercial Law 2013, Mukadi, FATCA and the
shaping of a new international tax order, Tax Analyst 2012, Mukadi, United Kingdom – United States
FATCA Agreement Could Result in Substantive Changes to UK Tax Law, Bullentin for International
Taxation, March 2013, Pediditaki, FATCA and Tax Treaties: Does it Really Take Two to Tango,
European Taxation, September 2013.
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2 Informationsutbyte mellan skattemyndigheter – en introduktion

2.1 Allmänt om informationsutbyte i skatteärenden
Informationsutbyte regleras framförallt genom skatteavtalen.83 Skatteavtalens syfte är
bland annat att möjliggöra utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheter för att
underlätta kontroll och bekämpa skatteflykt.84
I artikel 26 i OECD:s modellavtal föreskrivs om en skyldighet att utbyta
upplysningar. De svenska skatteavtalen baseras vanligtvis på OECD:s modellavtal och
således finns bestämmelsen oftast med när Sverige sluter avtal. 85 Av artikel 26 i
modellavtalet framgår att avtalsparterna ska utbyta upplysningar som är forseeably
relevant

86

för tillämpning av dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser eller för

nationella regler gällande skatter av alla slag.
Utvecklingen på området för informationsutbyte har snabbt gått framåt senaste
åren. I ett betydande antal skatteavtal har artikel 26 utvidgats. En gemensam nämnare i
utvecklingen är att krav numera ställs på avtalsparter att utbyta information om bankoch ägarförhållanden gällande skattskyldiga personer. 87 I artikel 26 i OECD:s
modellavtal har en femte punkt tillkommit vilken gör att banksekretess inte längre kan
åberopas som grund för att vägra informationsutbyte.88
Därutöver har EU genom sparandedirektivet 89 och direktivet om administrativt
samarbete90 utvidgat informationsutbytet mellan unionens medlemsstater.

2.2 Metoder för informationsutbyte
Det finns tre huvudsakliga former för utbyte av upplysningar:

83

Gustafsson Myslinski a a fotnot 53, s 719 f.
Dahlberg, a a fotnot 64, s 236.
85
Gustafsson Myslinsk,, a a fotnot 53, s 721 f.
86
”Forseeably relevant”, Se OECD:s modellavtal, artikel 26.
87
Se Myslinski-Gustaffsson, Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet, SvSkT 2010:3 s
291 f.
88
Se Myslinski-Gustafsson, Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet, SvSkT 2010:3 s.
299 f.
89
Direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.
90
Direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete ifråga om beskattning.
84
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1. Utbyte på begäran. Denna form kännetecknas av att en skattemyndighet vänder sig
till en annan myndighet med en formell begäran om uppgifter gällande en individ eller
en grupp av individer.
2. Spontana utbyten. Denna form kännetecknas av att en skattemyndighet självständigt
utan begäran vidarebefordrar uppgifter till en annan stat.
3. Automatiskt informationsutbyte. OECD definierar automatiskt informationsutbyte
som en systematisk och periodisk överföring av en större mängd uppgifter gällande
specifika inkomster och gällandes flera skattskyldiga från källstat till hemviststat.91.
Vanligtvis sker överföringen från källstaten till den skattskyldiges hemviststat.92
Vanligtvis rör utbytet uppgifter som skattemyndigheterna i den rapporterande staten
redan har tillgång till. Uppgifterna härrör inte sällan från betalningsagenter, tredjeparter
som enligt nationell rätt är ålagda att rapportera uppgifter om transaktioner till
skattemyndigheter.93
FATCA-samarbetet

är

enligt

regeringen

som

ett

automatiskt

utbyte

av

upplysningar. 94 Men det finns tydliga skillnader jämfört med andra regleringar av
automatiskt informationsutbyte.
Vanligtvis gäller utbytet på förhand bestämda och definierade inkomster. De
uppgifter som ska rapporteras enligt FATCA bland annat kontots saldo samt de flesta
former av avkastning på tillgångar ersättningar som tillgodoräknats kontot.95 FATCA
gäller också vissa försäkringsavtal som kallas försäkringsavtal med kontantvärd eller
livränteavtal.96
Det finns även viktiga skillnader när det gäller vilka som rapporteras. Som nämnts
går rapporteringen vanligtvis från källstaten till den skattskyldiges hemviststat. 97
FATCA-regelverket går i vissa fall ut på att rapportera uppgifter från den enskildes
hemviststat till en stat i vilken den enskilde kan tänkas vara medborgare eller ha

91
Författarens egen översättning. Se OECD Manual on Information Exchange: Module on General and
Legal Aspects of Exchange in Implementing the Tax Transparency Standards: A Handbook for Assors
and Jurisdictions (2006), s 163 och Torres, The Extent of Exchange of Information under Article 26
OECD Model, s 89.
92
Parida, Automatic Exchange of Information, s 434 och Torres, The Extent of Exchange of Information
under Article 26 OECD Model, s 89.
93
Parida, a a s 424 f och Schenk-Geers, a a fotnot 50, s 115.
94
IG-avtalets artikel 2 och ingress, samt prop. 2014/15:41 s 54.
95
Prop. 2014/15:41 s 46 f.
96
Ett sådant avtal är ett rapporteringspliktigt finansiellt konto, se 2 kap.10 § 5 p. IDKL
97
Se föregående kapitel om Direktiv 2011/16/EU och Direktiv 2003/48/EG. För CRS se OECD Standard
for Automatic Exchange of Financial Account Information, Common Reporting Standard 2013, s 6 f
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uppehållsrätt.98 Detta på grund av att skattskyldighet i USA bestäms mot bakgrund av
medborgarskap och uppehållsrätt.
Det amerikanska FATCA-regelverket har drivit på utvecklingen inom OECD. OECD
har tagit fram en ny rapporteringsstandard gällande automatiska informationsutbyten
kallad CRS (common reporting standard). CRS ska utöka det automatiska flödet av
information om inkomster och tillgångar till den skattskyldiges hemviststat. Även i
detta förslag spelar banker och finansiella institut en nyckelroll. En väsentlig skillnad är
dock att CRS verkar under andra förutsättningar. Detta på grund utav USA:s
grundläggande beskattningsprincip.99

DEL II Införlivandelagstiftningen
3 Rapporteringsskyldiga subjekt enligt IDKL
3.1 Definitionen av finansiella Institut
För förstå sammanhanget i vilket överföringen av upplysningar sker måste något sägas
vilka subjekt som är rapporteringsskyldiga. Enligt IDKL är finansiella institut skyldiga
att genomföra granskningsproceduren som föreskrivs i det lagförslag som bygger på IGavtalet. Vad som är ett finansiellt institut definieras i 2.kap 6 § till 10 § IDKL.
Finansiella institut är:
- Depåenheter enligt 2.kap 7 § IDKL.100, Enheter101 som bedriver verksamhet som
innefattar förvaring och förvaltning av finansiella tillgångar om den verksamheten utgör
en så väsentlig del av verksamheten att intäkterna som hänför sig till den verksamheten
motsvarar eller överstiger 20 % av enhetens samlade intäkter under en viss tidsperiod.

98

OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, Common Reporting
Standard 2013, s 6 f.
99
OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information: Common reporting
standard, s 5 f.f.
100
Begreppen” depåenhet”, inlåningsenhet etc. framgår av IGA-avtalets artikel 1.1 g.) till k.).
Terminologin avvänds också av regeringen. Se prop.2014/15:14 s 161 ff.
101
Begreppet enhet definieras som en juridisk person eller annan juridisk konstruktion såsom en trust. Se
2 kap. 21 § 3.p b.) IDKL.
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- Inlåningsenheter enligt 2 kap. 8 § IDKL. Enheter som bedriver verksamhet som
innefattar att ta emot insättningar inom ramen för ordinarie verksamhet, som
kreditinstitut eller liknande verksamhet.
- Investeringsenheter enligt 2 kap. 9 § IDKL. Enheter som i sin näringsverksamhet, eller
om den förvaltas av en annan enhet som i sin näringsverksamhet för en kunds räkning
bedriver verksamhet som innefattar handel med b.la överlåtbara värdepapper,
indexinstrument, eller individuell eller kollektiv portföljförvaltning eller annan
verksamhet som innebär att pengar eller andra medel investeras, administreras eller
förvaltas om verksamheten bedrivs för en kunds räkning.
- Specificerade försäkringsföretag enligt 2 kap. 10 § IDKL. Enheter som är ett sådant
försäkringsföretag eller försäkringsföretags holdingbolag som tecknar eller är
förpliktade att verkställa utbetalningar i enlighet med försäkringsavtal med
kontantvärde eller livränta.
Således träffar FATCA-regelverket banker, fondbolag och vissa försäkringsbolag.

3.2 Undantag från begreppet finansiellt institut
I 2 kap. IDKL finns undantag för vissa enheter som inte ska anses som finansiella
institut och således inte behöver genomföra granskningsprocedurerna som regleras i
IDKL.
Ett sådant undantag finns i 2 kap. 6 §. Där anges att med finansiellt institut avses inte
i något fall en enhet vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i
att direkt eller indirekt äga hela eller delar av aktierna i ett eller flera dotterföretag som
bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut
eller att tillhandahålla finansiering och tjänster till ett eller flera sådana dotterföretag,
Av undantaget 1 p. anses framgå att en verksamhet som uteslutande eller så gott som
uteslutande består i verksamhet som är förknippad med så kallade holdingbolag inte ska
anses som finansiella institut. Det klargörs dock inte vad som avses med så gott som
uteslutande.102 Av 2.p följer att inte heller enheter som sysslar med finansiering eller
hedgingtransaktioner med eller åt närstående enheter som inte är finansiella institut, så
kallade koncerninterna treasury centers ska anses vara finansiella institut.

102

Prop. 2014/15:41 s 160.
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Undantaget i 2 kap 6 § är särskilt viktigt när det gäller så kallade investeringsenheter.
I annat fall skulle många holdingbolag och investmentbolag kunna anses vara
finansiella institut.
I 3 kap. finns undantag från rapporteringsskyldigheten och även undantag från
rapporteringsplikt för vissa kontotyper. Undantagen härrör från avsnitt I, II, III, V i
bilaga 2 till IGA-avtalet. Det finns flera undantag som inte verkar införlivats i svensk
lag.

4 Granskningsproceduren
4.1 Allmänt om granskningsproceduren och kontrolluppgiftens innehåll
Granskningsproceduren framgår av bilaga 1 i IG-avtalet. Proceduren föreslås bli
reglerad i 4 – 7.kap IDKL. Precis som enligt det amerikanska regelverket ska personer
som är medborgare eller har skatterättslig hemvist i USA spåras genom att
kontodatabasen scannas av efter indicier antyder amerikansk skattskyldighet.103
I IG-avtalet finns en bestämmelse som anger att finansiella institut kan välja att
tillämpa det amerikanska FATCA-regelverket istället för föreslagna svenska regler.104
Förslag fanns finansdepartementets promemoria om att implementera en sådan regel i
IDKL. Bestämmelsen motiverades med att det kunde tänkas underlätta för finansiella
institut att välja metod eftersom finansiella institut i Sverige varit tvungna att förhålla
sig till FATCA från uppkomsten 2012. 105
En sådan bestämmelse i IDKL skulle innebära att ett finansiellt institut följer
FATCA fram tills dess att amerikansk rätt ändras. Det innebar också att ett svenskt
institut, för att följa svensk lag skulle vara tvunget att tillämpa amerikansk lag. Den
ordningen befanns oacceptabel ur förutsebarhetssynpunkt. Bestämmelse ströks sedermera i lagrådsremissen efter kritik från remissinstanserna.106
Granskningsproceduren varierar beroende på om kontot innehas av en enhet eller av
en fysisk person. Reglerna gäller dels befintliga konton och dels i samband med att nya
konton som öppnas.

103

Jfr. Hansson, FATCA – en rysare från USA, SvSkT 2012:8 s 626 f.
Se avtalet, bilaga, sektion VI, punkt C.
105
Se Finansdepartementets promemoria Fi2014/2687, s 57 f.
106
Se Prop. 2014/15:41 s 67 och Lagrådsremissen, s 66 f.
104
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Vilka uppgifter som kontrolluppgiften ska innehålla regleras i det nya 22a kap. i
skatteförfarandelagen. De uppgifter som ska lämnas om alla konton anges i 22a kap. 5
§. Dessa är:
- att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
- kontots identifikationsuppgifter,
- kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under
året, omedelbart före kontots avslutande, och
- det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontrolluppgiften
lämnas för, om den uppgiften finns.
Om det skatteregistreringsnumret saknas ska kontrolluppgiften i stället innehålla
uppgift om födelsedatum.
Kontrolluppgiftens innehåll närmare innehåll varierar sedan beroende på vilken typ
av konto kontrolluppgiften avser. Kontrolluppgifter för depåkonton respektive
inlåningskonton regleras i 22a kap. 6 § respektive 22a kap 7 §. Kontrolluppgift för
konton som varken är inlåningskonton eller depåkonton regleras i 22a kap 8 §.
För depåkonton ska sammanlagd ränta, utdelning respektive annan avkastning på
tillgångar som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot anges. Utöver det ska
också sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar med avdrag för
försäljningsprovision och liknande utgifter anges.
För inlåningskonton ska uppgiften innehålla angivelser om sammanlagd ränta som
har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.
För konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton ska sammanlagt belopp
som tillgodoräknats eller betalats ut under året på tillgångar på konto som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.
Det framgår av artikel 3.1 i IGA-avtalet att belopp och typ av betalning får fastställas
i enlighet med principerna för svensk skattelagstiftning. Under remissgången frågade
sig Skatteverket hur inkomster som är skattefria i Sverige ska behandlas. Regeringen
menar att även skattefria inkomster ska intecknas i kontrolluppgiften.107
Omfattningen av uppgiftsskyldigheten kan jämföras med de regleringar som finns i
Sparandedirektivet och Direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning.
Enligt dessa regleringar ska myndigheter automatiskt utbyta specifika typer av

107

Se prop.2014/15:41 s 111.
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inkomster.108 FATCA-regelverket är betydligt mer omfattande eftersom i vissa fall alla
transaktioner och kontots saldo eller värde ska rapporteras.

4.2 Granskningsproceduren i IDKL
4.2.1 Befintliga konton som innehas av fysiska personer
Reglerna om hur granskningsproceduren ska gå till vad gäller befintliga konton som
innehas av fysiska personer regleras i 4 kap. IDKL.109 Bestämmelser om vilka konton
som ska granskas och hur granskningsproceduren ska utföras kan bli olika beroende av
kontots balans.
Konton med ett saldo eller värde som uppgår till 1 000 000 USD eller mindre
benämns enligt 4 kap. 1 § som lågvärdekonton. Konton med ett saldo eller värde som
uppgår till mer än 1 000 000 USD $ benämns enligt 4 kap, 3 § som högvärdekonton.
Både lågvärdekonton och högärdekonton måste granskas som utgångspunkt. Men
enligt 4 kap. 2 § IDKL kan konton vars saldo eller värde uppgick till 50 000 USD eller
mindre den 30 juni 2014 undantas. Likaså kan vissa försäkringsavtal med kontantvärde
och livränta med saldo eller värde som uppgick till 250 000 USD eller mindre 30 juni
2014 undantas. I 4 kap. 2 IDKL finns också flera andra undantag från granskningsplikt.
Enligt det svenska förslaget ska de finansiella instituten kunna välja en mer
omfattande

rapportering

om

en

sådan

skulle

underlätta.

Även

undantagna

lågvärdekonton kan således komma att rapporteras.110 Syftet med att låta de finansiella
enheterna välja är att göra reglerna mindre betungande. Det kan inte uteslutas att en
granskning blir enklare om alla konton granskas. Väljer enheten att granska också
sådana konton inträder rapporteringsskyldighet.111
Förekomst av indicier som anges i 4 kap. 1 § 1 st. 1 – 7 p. IDKL gör att kontot som
utgångspunkt är ett rapporteringspliktigt konto. Indicierna är följande:
1. Att kontohavaren har hemvist eller är medborgare i USA.
2. Uppgifter som otvivelaktig tyder på att kontohavaren är född i USA.
108

Se direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, artikel
9 och direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete ifråga om beskattning, artikel 8.
109
Se prop. 2014/15:14 s 25 f.f.
110
4 kap. 2 § sista stycket i förslaget till identifieringslag. Se Prop. 2014/15:41 s 72 f.f.
111
Se Prop. 2014/15:41 s 72 f. och Finansdepartementets promemoria Fi2014/2687, s 61.
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3. Kontohavaren har en aktuell postadress eller boendeadress i USA, inkluderat
postbox.
4. Att kontohavaren har ett amerikanskt telefonnummer.
5. Att det finns en stående instruktion om att överföra medel från kontot till ett konto
i USA
6. Att det finns en giltig fullmakt eller underteckningsrätt för en person med
amerikansk adress.
7. Att den enda adressen som det finansiella institutet har registrerad på
kontohavaren är en c/o-adress eller post restante-adress i USA
När det gäller högvärdekonton gäller enligt 4 kap. 3 § samma granskningsprocedur
och indicier som angivits ovan, men enligt 2.st utvidgas den 7 p. i 1 §. Det framgår att
för högvärdekonton gäller att kontot ska anses som rapporteringspliktigt om den enda
adress som framkommit vid en granskning är en c/o-adress eller poste restante-adress.
När det gäller denna typ av indikation behöver adressen alltså inte finnas i USA.
Om inga indikationer finns är kontot inte rapporteringspliktigt, men institutet måste
vara uppmärksamma på ändringar i status. Uppkommer något av indicierna blir kontot
rapporteringspliktigt. De finansiella instituten måste enligt 4 kap. 1 § 2.st ha på plats
rutiner för att upptäcka förändringar i status och om något indicium tillkommer.
I lagförslaget anges att rapporteringsplikten kan ”läkas” genom att enheten har
tillgång till eller inhämtar intyganden och dokumentation.112 I 5 § anges blad annat att
kontot endast ska fortsätta anses som rapporteringspliktigt om:
1. Omständigheten som framkommit är en uppgift som otvivelaktigt tyder på att
kontohavaren föddes i USA och det finansiella institutet inte har tillgång till och inte
inom 90 dagar från att omständigheten framkom kan inhämta:
- Intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare eller har
hemvist i USA
-

Dokumentation

om

ett

pass

som

inte

är

amerikanskt

eller

annan

identifikationshandling som utfärdats av en myndighet, som visar kontohavarens
medborgarskap eller nationalitet i ett annat land än USA. Eller kopia av intyg som visar
att kontohavaren upphört att vara amerikansk medborgare.
2. Om omständigheten är en gällande post- eller bostadsadress, eller telefonnummer
i USA och det finansiella institutet inte har tillgång till eller 90 dagar kan inhämta

112

Prop. 2014/15:41 s 27.
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intygande från kontohavaren om att denne inte är medborgare eller har hemvist i USA
och styrkande dokumentation som visar kontohavarens icke amerikanska status.
3. Om omständighet som framkommit är en stående instruktion att överföra medel
till ett konto i USA är kontot rapporteringspliktigt det finansiella institutet inte har
tillgång till och inte inom 90 dagar från att omständigheten framkom kan inhämta ett
intygande från kontohavaren om att han eller hon inte är medborgare eller har sin
hemvist i USA, eller styrkande dokumentation som visar kontohavarens ickeamerikanska status.
Enligt det första förlaget i Finansdepartementet promemoria kunde ett finansiellt
institut välja mellan att rapportera kontot eller efterforska om indikationerna stämmer.
Detta ändrades efter kritik från Datainspektionen. Numera måste institutet försöka
inhämta dokumentation.113

4.2.2 Nya konton som innehas av fysiska personer
Reglerna för hur nya konton tillhörande fysiska personer ska undersökas föreslås genom
5 kap. IDKL. Reglerna träffar situationen när ett nytt konto öppnas. Enligt 5 kap. 1 §
IDKL ska det finansiella institutet i samband med att kontot öppnas begära intygande
där kontoöppnaren uppger omständigheter som behövs för att avgöra om hemvist i USA
föreligger. Om det finns skäl att anta att kontohavarens intygande inte är tillförlitligt ska
ett nytt intygande inhämtas. Om ett intygande visar att personen har hemvist i USA eller
om ett intygande inte inkommer inom 90 dagar ska kontot behandlas som
rapporteringspliktigt.114
I avtalet finns en bestämmelse som kräver att nyöppnade konton avslutas i vissa
fall.115 Bestämmelsen gäller endast konton som öppnas efter 30 juni 2014 men före 1
april 2015. Bestämmelsen träffar således ett begränsat antal konton. Kontot ska avslutas
om kontohavaren inte inkommer med dokumentation som styrker att vederbörande inte
är skattskyldig i USA före den 31 mars 2016.116 Detta regleras genom en särskild
övergångsbestämmelse i 5 kap. 4 § IDKL.
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Prop. 2014/15:41 s 74 f.
Prop. 2014/15:41 s 79.
115
IG-avtalet, Bilaga 1, punkt G 2 (c).
116
Prop. 2014/15:41 s 93.
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4.2.3 Befintliga konton som innehas av enheter
Finansiella institut måste enligt 6 kap. 1 § 2 st. också leta efter konton som innehas av
enheter som är passiva icke-finansiella enheter där en eller flera personer som är
medborgare i eller har hemvist i USA har bestämmande inflytande. Vad som utgör en
passiv icke-finansiell enhet bestäms negativt. En sådan enhet är en enhet som inte är
varken ett finansiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet.117
Gränsen mellan vad som utgör en aktiv och passiv icke-finansiell enhet bestäms
enligt 2 kap. 1 § IDKL bland annat mot bakgrund av enhetens intäkter och tillgångar.
Om mindre än 50 % av enhetens bruttointäkter under föregående kalenderår utgörs av
intäkter från annan verksamhet än rörelse och enhetens tillgångar till mindre än 50 %
består av tillgångar som genererar eller innehas i syfte att generera sådana intäkter utgör
enheten en aktiv icke-finansiell enhet. Enheter vars andelar är föremål för handel på en
etablerad värdepappersmarknad och holdingbolag som inte förvaltar ett bolag vars
verksamhet utgör verksamhet i finansiellt institut anses också som aktiva ickefinansiella enheter enligt 2 §.
En person med bestämmande inflytande definieras enligt 2 kap. 18 § IDKL som en
fysisk person som utövar kontroll över enheten. Vad som utgör bestämmande inflytande
klargörs inte i lagen. I lagen anges att begreppet ska tolkas i enlighet med
rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt
(FATF). I författningskommentaren anges att kontroll kan utövas genom ägarintresse
eller på annat sätt. Om en fysisk person som utövar kontroll genom ägarintresse är en
person med bestämmande inflytande beror enligt kommentaren på enhetens
ägarstruktur. 118 När instituten letar efter amerikanska personer med bestämmande
inflytande ska institutet se om det finns skäl att anta att kontohavaren är en amerikansk
person. Institutet får enligt 6 kap. 2 § bland annat använda sig av information som
inhämtats med grund i bestämmelser i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

117
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Se IDKL 2 kap. 21 §.
Prop. 2014/15:41 s 164.
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4.2.4 Nya konton som innehas av enheter
Proceduren vad gäller nya konton som innehas av enheter regleras i 7 kap. IDKL. Av 7
kap. 1 § följer att ett nytt konto är ett rapporteringspliktigt konto om det innehas av en
eller flera enheter som är specificerade amerikanska personer eller om det innehas av
en eller flera andra enheter som är passiva icke-finansiella enheter och över vilka en
eller flera fysiska personer som är medborgare eller har hemvist i USA har
bestämmande inflytande. Ett nytt konto är också rapporteringspliktigt om ett intygande
från kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande inte kommer in.
Av andra stycket följer undantag för konton som innehas av deltagande finansiella
institut, finansiella institut som kan uppvisa intygande om att institutet följer FATCAreglerna eller institut som är undantagna faktiska innehavare enligt den amerikanska
lagen. Undantagna är också konton som innehas av deltagande finansiella institut, eller
sådana institut som är registrerade och bedöms följa FATCA-reglerna.
För att identifiera personer med bestämmande inflytande hos passiva icke-finansiella
enheter gäller enligt 7 kap 3 § väsentligen samma regler som för befintliga konton som
innehas av enheter.119 Ett intygande måste inhämtas när det gäller en person med
bestämmande inflytande. Detta skiljer sig mot bestämmelsen i 6 kap. 4 § som ger att det
räcker med att granska information som inhämtats enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism om kontots värde eller saldo uppgår till 1 000
000 USD eller mindre.
I alla andra fall än sådana fall som avses i 7 kap 2 §, dvs. kontohavare som anses
vara en aktiv icke-finansiell enhet, eller ett annat svenskt finansiellt institut, eller ett
finansiellt institut som har hemvist i en FATCA-partnerjurisdiktion eller som enligt 7
kap. 3 § 1 st. avser passiva icke-finansiella enheter där amerikanska personer har
bestämmande inflytande, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett
intygande från kontohavaren för att fastställa om de omständigheter som är av betydelse
för tillämpningen av 1 § föreligger.
Om det av intygandet framgår att kontohavande enheten är en specificerad
amerikansk person, ska institutet inhämta intygande från kontohavaren som innehåller
dennes

amerikanska

skatteregistreringsnummer.

Definitionen

av

specificerad

amerikansk person finns i 2 kap. 18 § IDKL. Där framgår genom en hänvisning till
artikel 1.1 ff i IG-avtalet att en specificerad amerikansk person är en amerikansk person
119

Se föregående kapitel 4.2.3.
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som inte är undantagen. En amerikansk person är enligt 2 kap. 21 § bland annat en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag som är registrerat i USA
eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning.

5 Skatteverkets roll

5.1 Överföringen till amerikanska myndigheter
Skatteverkets roll regleras i LOUUFATCA.120 Skatteverket ska enligt 2 § 2 st. minst en
gång om året överföra upplysningarna till IRS. Enligt det ursprungliga förslaget skulle
Skatteverket vid ett enda tillfälle varje år överföra upplysningarna. Skatteverket
efterfrågade en bestämmelse som skulle göra det möjligt att översända rättade och för
sent inkomna uppgifter vid andra tillfällen. Förslaget fick gehör hos regeringen.121
Det faller på Skatteverket att bestämma när överföringen till USA kan genomföras.
Bestämmelserna i 2 § om Skatteverkets skyldighet att översända upplysningarna ska
gälla från den dag då Skatteverket meddelat IRS att man anser att det finns lämpliga
säkerhetsbestämmelser på plats för att säkerställa att informationen som tas emot
fortsätter att vara sekretessbelagd och uteslutande används för beskattningsändamål
samt att en infrastruktur för ett effektivt informationsutbyte finns på plats.
Det sägs ingenting om dataskyddsfrågor utan uppdraget är begränsat till en
ändamålsbegräsning och en sekretessbegränsning. Dessa begränsningar framgår redan
av artikel 26 i skatteavtalet mellan Sverige och USA.122
Datainspektionen och Advokatsamfundet efterfrågade att dataskyddsfrågor skulle
regleras så att enskildas rättigheter till tillgång och rättelse även tillförsäkras efter
överföringen till USA. Synpunkten avfärdades i förarbetena.123
Det faller på Skatteverket att besvara frågor om tolkning och tillämpning av IDKL.
Det föreslås inte några överklagandebestämmelser i lagförslaget. I konsekvensanalysen
anges vidare att förslaget inte kommer att påverka förvaltningsdomstolarna.124
120

Prop. 2014/15:41 s 38 f.
Prop. 2014/15:41 s 65.
122
Prop. 2014/15:41 s 63. Det är svårt att se vilken egentlig skillnad bestämmelsen LOUUFATCA gör.
Skyldigheten finns redan där som en folkrättslig förpliktelse mellan Sverige och USA genom
skatteavtalet.
123
Datainspektionen och Advokatsamfundet menade att en annan ordning kan strida mot PUL och
dataskyddsdirektivet. Prop. 2014/15:41 s 63 f.
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5.2 Skatteverkets övervakande roll
Artikel 5.1 i IGA-avtalet reglerar skyldigheten att övervaka, beivra och rapportera
överträdelser av FATCA-avtalets bestämmelser. Myndigheterna ska agera om IRS
skickar underrättelser där IRS har skäl att tro administrativa fel eller andra smärre fel.
Avtalet kräver att svensk lagstiftning för att inhämta korrekt och fullständig information
ska användas. Artikel 5 införlivas genom LOUUFATCA.
Skatteverket ges i 3 § 2.st en skyldighet att underrätta IRS om verket har skäl att tro att
mindre eller administrativa fel kan lett till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har
rapporterats. Skatteverkets ska använda sig av åtgärder som är möjliga enligt svensk
lagstiftning för att inhämta korrekt och fullständig information.
I 4 § 2.st anges att om verket underrättas av IRS om att ett finansiellt institut har
begått en väsentlig överträdelse av sina skyldigheter. 125 Vad som utgör en sådan
väsentlig överträdelse är inte klarlagt och definieras inte närmare i förarbetena.
Om en väsentlig överträdelse inte upphör inom 18 månader kan IRS kategorisera
institutet som non-compliant, vilket innebär att den amerikanska FATCA-lagen
tillämpas gentemot institutet. Om IRS underrättar Skatteverket om att ett finansiellt
institut har begått en väsentlig överträdelse av sina skyldigheter enligt FATCA-avtalet
ska verket vidta åtgärder som är möjliga enligt svensk rätt för att åtgärda
överträdelsen.126 Det klargörs inte i förarbetena vilka åtgärder som kan komma på fråga.
I artikel 5.4 i IGA-avtalet föreskrivs att behöriga myndigheter i Sverige ska vidta de
åtgärder som behövs för att förhindra att finansiella institut använder sig av strategier
som syftar till att kringgå den rapporteringsskyldighet som föreskrivs i avtalet.
Bestämmelsen fanns med i det ursprungliga förslaget till LOUUFATCA som 5 §.127
Skatteverket efterfrågade ett förtydligande om vilka åtgärder som kan komma på fråga.
Regeringen svarade att de tolkar bestämmelsen så att regeringen genom följdändringar i
implementeringsförfattningarna ska agera om det upptäcks att finansiella enheter
försöker

kringgå

rapporteringsskyldigheten.

Bestämmelsen

föranledde

implementeringsförslag. 128

125

Förslaget till Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet 3 § och 5 §.
Prop. 2014/15:41 s 123.
127
Se Bilaga 3, Prop. 2014/15:41 s 372.
128
Prop. 2014/15:41 s 122.
126
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inget

6 Avslutande analys
Vid en jämförelse med det europeiska systemet för automatiskt informationsutbyte finns
viktiga skillnader. Det europeiska systemet går ut på att automatiskt rapportera
uppgifter från källstaten till bosättningsstaten. Eftersom amerikansk skattskyldigheten
bestäms på ett annat vis får FATCA en annan karaktär.
Definitionen av vad som utgör ett finansiellt institut är mycket vid. Definitionen
träffar bland annat banker och fondbolag.

De uppgifter som ska rapporteras är

omfattande förteckningar över konton och tillgångar tillhörande de personer som vars
konton omfattas av rapporteringsplikt.
För att finna intressanta konton ska vissa indicier användas för att fånga intressanta
kontohavare. Indicierna är mycket breda att och kan antas träffa en rad personer som
egentligen inte är skattskyldiga i USA. Om det finns en stående order att överföra
pengar till ett konto i USA omfattas kontot av rapporteringsplikt. Det kan innebära att
en person som stående betalar underhåll till ett barn eller f.d. maka i USA kan komma
att bli rapporteringspliktig trots att innehavaren inte är skattskyldig i USA. Likaså
räcker det i vissa fall med att den enda adress som står på kontot är en post-restanteadress eller c/o-adress. Adress och kontaktuppgifter kan vara inaktuella. Det är inte klart
vad som otvivelaktigt tyder på att kontohavaren föddes i USA. Det är heller inte klart
vad som avses med en person med bestämmande inflytande.
Enligt det första förslaget i promemorian fanns ingen skyldighet för en finansiell
enhet att efterforska när ett konto fastnade i granskningen. Institutet kunde enligt det
förslaget välja att rapportera uppgifterna eller att söka kontakt kontohavaren. 129
Bestämmelsen har ändrats så att finansiella enheter inte får behandla ett konto som
rapporteringspliktigt om enheten har tillgång till eller kan inhämta relevant motsägande
dokumentation inom 90 dagar.130 Förslaget har alltså skärps något.
När det gäller terminologin i IDKL och i IG-avtalet påpekade lagrådet att
terminologin och begreppsbildning bitvis är okänd i svensk rätt. Lagrådet anmärkte att
flera nyckelbegrepp som används i lagen är okända i svensk rätt. Bland annat används
begrepp

som

myndighetsenhet,

försäkringsavtal

med

kontantvärde,

kompensationsinbetalningar och avtalsvärde. Begreppen härrör från modellavtalet och
amerikansk rätt. Lagrådet anmärkte att oklarheten kring begreppen kvarstod trots
129
130

Jfr. FI 2014/2687 s 63.
Prop. 2014/15:41 s 73 ff.
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definitioner i lagen och att det på flera ställen finns hänvisningar till amerikansk rätt.
Lagrådet varnade att det ligger ”i öppen dag” att det kommer uppstå oklarheter för dem
som ska tillämpa reglerna. Under föredragningen påpekades att den amerikanska
delegationen varit besluten om att avtalet ska ha i stort sätt samma lydelse oavsett vilket
land avtalet ingås med.131
Det finns inga bestämmelser om rätt att överklaga i varken IDKL eller
LOUUFATCA. Det framgår att Skatteverket kommer att få en framträdande roll när det
gäller uttolkningen av bestämmelserna i lagen.132

DEL III Enskildas rättigheter vid informationsutbyten
7 Skatteavtalet mellan USA och Sverige
7.1 Allmänt om artikel 26
Av artikel 2 i IG-avtalet och av IG-avtalets ingress framgår att grunden för avtalet är
artikel 26 i skatteavtalet mellan Sverige och USA.133 Det är därför av intresse att utreda
innehållet i skatteavtalet. Skyddas enskildas intressen genom skatteavtalet? Vilka
möjligheter har den enskilde till att påverka och kontrollera hur FATCA-regelverket
tillämpas genom skatteavtalet?
Av artikel 26.1 i skatteavtalet framgår att de behöriga myndigheterna i respektive stat
ska utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelser i
skatteavtalet eller i staternas interna lagstiftning. Av artikel 26.4 framgår att de behöriga
myndigheterna i bägge stater genom ömsesidig överenskommelse kan bestämma sättet
för tillämpning av föregående punkter. I punkten nämns bland annat automatiskt
informationsutbyte som exempel. Av IG-avtalets ingress framgår att skatteavtalet ger
stöd för ett utbyte av uppgifter för beskattningsändamål inklusive på automatisk
basis.134 IG-avtalet ses således som en komplettering till artikel 26.
Avtalets artikel 26.1 följer den äldre versionen av OECD:s modellavtal. Vid en
jämförelse med OECD:s aktuella modellavtal framgår att begreppet necessary används i
skatteavtalet istället för forseeably relevant som används i modellavtalet. En annan
131

Lagrådets yttrande, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-10, s 3 -5.
Prop. 2014/15:41 s 156.
133
Se Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.
134
Se Prop. 2014/15:4, bilaga 2, s 273.
132
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diskrepans är en särskild regel i modellavtalets artikel 26.5 som anger att en stat inte
kan vägra ett utbyte enbart med hänvisning till att informationen finns hos en tredjepart.
Denna bestämmelse framgår inte uttryckligt i skatteavtalets artikel 26. Sverige och USA
har dock genom ett tilläggsprotokoll kommit överens om att artikel 26 i skatteavtalet
ska anses innefatta bestämmelsen.135
Det finns inte någon särskild definition av vad som avses med nödvändiga
upplysningar i skatteavtalet. Inte heller finns någon särskild överenskommelse om hur
begreppet ska tolkas utöver det som anförts i föregående stycke. Det finns heller ingen
definition enligt svensk rätt eller i förarbetena till avtalet. Eftersom skatteavtalet artikel
26.1 överensstämmer med den äldre versionen av artikel 26.1 i OECD:s modellavtal
kan det vara av intresse att studera modellavtalets kommentar närmare.136
Begreppet nödvändiga upplysningar har funnits med sedan det första modellavtalet
togs fram av OECD år 1963.137 Begreppet foreseeably relevant ersatte necessary vid en
revidering av artikeln år 2005, men ingen materiell förändring avsågs. Ändringen avsåg
att förtydliga vad som avses i bestämmelsen nämligen så vid138 tillämplighet möjligt.139
I kommentaren påpekas dock att det måste finnas en länk till beskattningsärende
gällande viss given person. I kommentaren anges vidare att stater inte kan förlita sig på
artikeln för att genomföra vad som kallas fishing expeditions.140

7.2 Begreppet ”fishing expeditions”
Kommentaren beskriver en fishing expedition som en spekulativ begäran som saknar
samband med en öppen utredning eller undersökning.141
Begreppet förekommer även i EU-rätten. I direktivet om administrativt samarbete
beskrivs i preambeln att det inte står stater fritt att genomföra fishing expeditions eller

135

Prop. 2006/06:15 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige
och Amerikas förenta staters 67 f och s 90.
136
Se kapitel 1.6 ovan om tolkningen av skatteavtal.
137
Se Cannas, The Historical Development of Exchange of Information for Tax Purposes i
Günther/Tüchler, Exchange of Information for Tax Purposes, s 19.
138
Översättning: ”Widest possible extent”, a a s 41.
139
OECD Model Tax Convention, Commentary 2014, Article 26, s 40.
140
OECD MTC Commentary 2014, s 41 och Schenk-Geers, a a fotnot 50, s 81.
141
Översättning: ”(…) speculative requests that have no apparent nexus to an open inquiry or
investigation”.
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begära upplysningar som sannolikt inte är relevanta för ett skatteärende avseende viss
bestämd person.142
Kommentaren verkar också förorda att krävs en viss bestämdhet när det gäller de
individer som staten begär upplysningar på. Kommentaren påpekar dock att det inte kan
krävas en fullständig identifiering av den begärande staten, men om namn eller adress
inte kan uppvisas måste en begäran involvera andra uppgifter som är tillräckliga för att
identifiera skattebetalaren.143
Kommentaren behandlar även s.k. group requests dvs. begäran av upplysningar om
kring en grupp individer. Här poängteras att när en begäran framställts gällande en
grupp av skattebetalare som inte enskilt har identifierats blir det särskilt svårt för den
begärande staten eftersom staten troligen inte kan peka på en öppen utredning gällande
viss skattebetalare. Vid denna typ av begäran påpekas i kommentaren att den begärande
staten bör ge en detaljerad beskrivning av gruppen med fakta och omständigheter som
lett till en begäran.144
Kommentaren exemplifierar vidare när en stat bör anses skyldig respektive inte bör
anses är skyldig att lämna ut upplysningar.145
Exempel 1:
“The tax authorities of State A conduct a tax investigation into the affairs of Mr. X. Based on
this investigation the tax authorities have indications that Mr. X holds one or several undeclared
bank accounts with Bank B in State B. However, State A has experienced that, in order to avoid
detection, it is not unlikely that the bank accounts may be held in the name of relatives of the
beneficial owner. State A therefore requests information on all accounts with Bank B of which
Mr. X is the beneficial owner and all accounts held in the names of his spouse E and his
children K and L.”146

Av exemplet framgå att skattemyndigheterna har öppnat en utredning angående en
viss specifik person. Det finns indikationer på personen inte deklarerat på ett riktigt vis.
I syfte att undersöka saken vänder sig staten A till staten B. Staten begär in uppgifter på
alla konton till vilket den undersökte personen kan kopplas som mottagare även om
kontot står i namn på släkting. I detta fall föreligger således tillräcklig specifikation för
att en begäran ska omfattas av skyldigheten.
142

Se Direktiv 2011/16/EU Om administrativt samarbete i fråga om beskattning, preambeln (9).
OECD MTC Kommentaren till artikel 26, p 5.1 – 5.2.
144
OECD MTC Kommentaren till artikel 26, p 5.2.
145
OECD MTC Kommentaren till artikel 26, p 6 – 8.1.
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OECD MTC Kommentaren till artikel 26 p. 8 e.)
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När det gäller situationer där skyldighet inte föreligger anges ett annat exempel:
“Bank B is a bank established in State B. State A taxes its residents on the basis of their
worldwide income. The competent authority of State A requests that the competent authority of
State B provide the names, date and place of birth, and account balances (including information
on any financial assets held in such accounts) of residents of State A that have an account with,
hold signatory authority over, or a beneficial interest in an account with Bank B in State B. The
request states that Bank B is known to have a large group of foreign account holders but does
not contain any additional information.”147

I exemplet påpekas att staten A inte kan begära att staten B ska identifiera
skattskyldiga personer åt staten A utan att någon form av konkret vägledning. Exemplet
har liknande drag med FATCA-samarbetet.
Begreppet har också behandlats i doktrinen. Torres skriver att det bör anses följa att
begreppet innefattar ett förbud att uppmana en avtalspart att utan att anföra några
närmare omständigheter kontrollera medborgares bankuppgifter i hopp om att hitta
något relevant. 148 Torres menar även att det förefaller krävas att en begäran kan
rättfärdigas. Det måste framföras skäl för den begäran som lämnas. Det måste även
lämnas uppgifter som kan hjälpa staten till vilka begäran riktas att identifiera vilka som
begäran avser.149
Författaren Vogel anser att en begäran inte måste avse en viss bestämd person, men
det bör följa att staten som begär upplysningar demonstrerar relevansen i de
upplysningar som begärs samt att alla möjligheter enligt nationell rätt uttömts.150
Torres har påpekat att begreppet fishing expidition kan vara problematiskt i samband
med automatiskt informationsutbyte. Mot bakgrund av begreppet går det att fråga sig
om vissa former av automatiskt informationsutbyte skulle kunna kategoriseras som en
slags fishing expidition. Särskilt om utbytet gäller icke bestämda personer eller kretsar
av personer där det inte finns någon klar koppling till en utredning.151

147

OECD MTC kommentaren till artikel 26 p 8.1 a)
Se Torres, The Extent of Exchange of Information under Article 26 OECD Model,i Exchange of
Information for Tax Purposes, s 84 f.
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Se Torres, a a i fotnot 149, s 85.
150
Vogel, Double Taxation Conventions, Article 26, m. No 30a-31, s 1406.
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Torres, a a i fotnot 149, s 91.
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7.3 Skydd för enskildas intressen i skatteavtalets artikel 26
7.3.1 Konfidentialitets- och ändamålsbegränsningen
Vid informationsutbyte baserat på skatteavtalet gäller ett konfidentialitetskrav. Artikel
26.1 3 meningen föreskriver att upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit ska
behandlas som hemliga på samma sätt som om upplysningarna erhållits genom den
interna lagstiftningen i mottagarstaten.152 Enligt kommentaren ska staten som lämnar
upplysningar ha rätt att vägra ett utlämnande fram tills att en ändamålsenlig försäkran
lämnats.153 Kommentaren pekar också ut att det särskilt måste avtalas om spridning till
tredje stat ska tillåtas.154
Artikel 26.1 3 meningen begränsar också uttryckligt155 för vilka upplysningarna får
röjas och för vilka syften. Det föreskrivs att endast personer eller myndigheter som
fastställer, administrerar eller driver in skatter som omfattas avtalet eller som
handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter få mottaga upplysningen. Dessa är
endast sådana myndigheter och individer som är inblandade i taxering (assessment),
indrivning (collection), genomdrivande (enforcement), åtal och vid bedömningar av
överklaganden gällande skatter.156
Om upplysningarna ska användas för andra ändamål än skatter måste användningen
godkännas i respektive stats lagstiftning. Mottagarstaten måste specificera till vilka
ändamål man avser använda informationen. Och den utlämnande staten måste godkänna
denna användning.
En sådan skattefrämmande användning exemplifieras som tillämpning av regler om
penningtvätt

eller

för

terroristbekämpning.

157

Staten

ska

granska

andra

avtalsförbindelser som finns med den begärande staten ifråga för att klargöra om sådan
användning är godtagbar.158
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OECD MTC Kommentaren p 11.
Kommentaren använder begreppet ”Proper assurance”, OECD MTC Kommentaren p 11.
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OECD MTC Kommentaren p 12.2.
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Det kan också sägas att kravet på ”forseeably relevant” begränsar för vilka ändamål en upplysning kan
användas. Se Chicat, 2012 Update to the OECD Model: Exchange of Information for Non-Tax Purposes,
European Taxation Feb/March 2013, s 113.
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7.3.2 Avståendegrunderna
I artikel 26.2 skatteavtalet mellan Sverige och USA anges 3 särskilda avståendegrunder
från skyldigheten att utbyta upplysningar. Dessa avståendegrunder återfinns också i
artikel 26.3 i OECD:s modellavtal.
Av artikel 26.2 a i skatteavtalet följer att skyldigheten att utbyta upplysningar inte i
något fall medför en skyldighet att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från
lagstiftning och administrativ praxis i den avtalsslutande staten. Detta förbehåll finns
också i modellavtalets artikel 26.3 a.).
Av det förbehållet som anges i Artikel 26.2 b) framgår att skyldigheten enligt 26.1
inte innebär en skyldighet lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lag eller
sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande
staten. Modellavtalets artikel 26.4 och kommentaren framhåller att finansiell sekretess i
sig inte kan utgöra ett sådant hinder159 och skatteavtalet mellan USA och Sverige ska
som ovan påpekats tolkas som att det innefattar en sådan bestämmelse.
Av kommentaren till modellavtalet följer att förbehållet inte kan åberopas för att just
en viss procedur saknas i den begärande statens rättssystem. Det erinras om att
skyldigheten att utbyta information bör vara så vid som möjligt. Reciprocitetsförbehållet gäller i det fall det saknas rättsliga möjligheter att inhämta motsvarande
information i den begärande staten ”in the normal course of administration”. Detta anses
innefatta åtgärder som särskilda undersökningar och revisioner.160
Vidare framgår av artikel 26.3 i skatteavtalet att en stat ska inhämta de upplysningar
som på samma sätt och i samma omfattning som om den förstnämnda statens skatt var
den andra statens skatt.
Dessa två bestämmelser anses ge uttryck för en suveränitetsprincip. Dels kan en
avtalsslutande stat inte i kräva att en annan stat vidtar förvaltningsåtgärder som avviker
från lagstiftning och administrativ praxis, dels kan en stat inte tvingas tillhandahålla
upplysningar som inte är tillgängliga enligt lag eller sedvanlig administrativ praxis.
Staten som ska tillhandahålla upplysningarna är således skyddad mot att tvingas agera i
strid med intern rätt. 161 Mukadi har framhållit att avståendegrunder visar att en
159

OECD MTC Commentary Update 2014, punkt 14, s 50.
OECD MTC Commentary, update 2014, punkt 15.1 och 16, s 51.
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Schenk-Geers, a a fotnot 50, s 219 f. och Carrasco, a a fotnot 50, s 568 f.f. Se också Vogel, Double
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avtalsslutande stat inte kan kräva nya förvaltningsåtgärder eller nya medel för att
genomföra vad som begärs.162
Avståendegrunderna är primärt skrivna för att klargöra gränserna för skyldigheten att
utbyta upplysningar mellan avtalsparterna. Men avståendegrundernas representerar
samtidigt enskildas intressen. De ger ett förbehåll om att de rättigheter och
rättssäkerhetsgarantier som tillförsäkras enligt nationell rätt inte kan kringgås.163

7.3.3 Mutual agreement procedures under artikel 25
I skatteavtalet mellan Sverige och USA samt i OECD:s modellavtal finns bestämmelser
om skyldighet att ingå så kallade Mutual Agreement Procedure i enlighet med artikel
25. Denna bestämmelse finns till för att lösa tvister om avtalets tolkning. Denna
skyldighet finns bland annat till för enskilda ska kunna värna sina intressen under
skatteavtalet. 164
Artikel 25 ger att en person som anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande stater har vidtagit åtgärder som medför eller kommer att medföra
beskattning i strid med bestämmelserna i avtalet kan framlägga saken för behöriga
myndigheter i den stat där han har hemvist eller är medborgare i. Enligt 25.2 ska
myndigheten om den inte självständigt kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
försöka lösa frågan genom en ömsesidig överenskommelse.
Skyldigheten att utbyta information finns inte inkluderad i artikel 25. Artikel 25 är
begränsad till åtgärder som medför eller kommer att medföra beskattning i strid med
avtalet. Således faller tillämpningen av artikel 26 utanför. Skyldigheten att utbyta
information är primärt utformad för att ta till vara statens intressen även om det inte kan
uteslutas att den även kan ha positiva effekter för enskilda.165 Inte heller i kommentaren
till modellavtalet anges någon möjlighet att begära en mutual agreement proceedure på
grund av att en enskild anser att artikel 26 tillämpas felaktigt.166
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Mukadi, United Kingdom – United States FATCA Agreement Could Result in Substantive Changes to
UK Tax Law, s 143.
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”The sovereignty argument is meant to protect the interest of the state (…), but it also serves both
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Det förefaller alltså som att skatteavtalen i sig inte ger någon möjlighet till enskilda
för rättslig kontroll över tillämpningen av artikel 26 eller tillhörande protokoll. Således
kan varken relevansen i begärandet eller avståendegrundernas tillämpning kontrolleras
rättsligt. Istället verkar den kontrollen vara starkt beroende av nationell rätten.167

7.4 Avslutande analys
Syftet med detta kapitel var att utreda hur enskildas intressen skyddas i skatteavtalet
mellan Sverige och USA. Vilka möjligheter har den enskilde till att påverka och
kontrollera hur FATCA-regelverket tillämpas genom skatteavtalet?

Som tidigare

påpekats framgår det av IG-avtalet att avtalet baseras på artikel 26 i skatteavtalet mellan
Sverige och USA.
Det har visats att skatteavtalet dels föreskriver begränsningar i skyldigheten att
lämna upplysningar. Vid en tolkning av skatteavtalet med stöd utav modellavtalets
kommentar framgår att staten mot vilken en begäran riktas ska kunna vägra ett utbyte
om utgör en s.k fishing expidition. Därutöver finns särskilda avståendegrunder som
också gör det möjligt att vägra ett utbyte med hänvisning till nationell rätt.
Vidare framgår av utredningen av begreppet forseeably relevant eller necessary att
begreppet finns för att skydda mot en ospecificerad begäran. Staten som begär
upplysningar måste på något sätt hjälpa den andra staten i identifieringen av den
skattskyldige. FATCA-samarbetet har därmed viss likhet med det som kallas fishing
expidition i utbytesavtalsrätten. Det finns vissa likheter mellan FATCA-reglerna och en
mycket omfattande gruppbegäran som i OECD:s terminologi skulle betraktas som en
fishing expidition. I detta avseende blir det enligt min mening problematiskt att hänvisa
till Artikel 26 som grund för IG-avtalet. Avtalet bör egentligen anses falla utanför
artikel 26.
Kommentaren till OECD:s modellavtal behandlar knappt enskildes intressen. Detta
är anmärkningsvärt med hänsyn till att bland annat EKMR, dataskyddslagstiftning och
konstitutionella regleringar kan antas ha en begränsande inverkan på utbyten av
uppgifter i skatteärenden.168
Så som artikel 26 är skriven verkar syftet dock ha varit att den nationella rätten ska
sätta gränsen. Vogel påpekar att en stat naturligtvis kan välja att lämna ut upplysningar
167
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Schenk-Geers, a a fotnot 50, s 73.
Carrasco, a.a fotnot 50, s 578 och Schenk-Geers, a a fotnot 50, s 204.
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som skyldigheten egentligen inte omfattar. Det är upp till staten att bedöma om ett
sådant utlämnande är förenligt med nationell rätt.169 Således utgår Vogel från att den
nationella rättens eventuella begränsningar tillåts ge en begränsande verkan på utbytet.
Enligt min mening förefaller det synsättet att vara förenligt med artikeln, särskilt mot
bakgrund av avståendegrunderna. Visserligen kan banksekretess inte åberopas som skäl
att vägra, men sättet med vilket upplysningar inhämtas ska bestämmas mot inhemsk
rätt.
Det går att fråga sig om inte IG-avtalet är inte är svårt att förena med i artikel 26 i
skatteavtalet. Särskilt om man läser begränsningarna som anges Artikel 26.2 och 26.3
som kan läsas som ett förbehåll för suveränitet. 170 I enlighet med vad som ovan
framförts kan en stat aldrig tvinga en annan stat att införa nya förvaltningsåtgärder
enbart för att utbyta upplysningar.171 Enligt Pediaditaki är det valda förfarandet där IGavtalet framstår att vara i strid med artikel 26 med skatteavtalen är ägnat att skada den
enskildes rättssäkerhet. 172 Enligt min mening ligger det mycket i Pediaditakis
påpekande. Som tidigare visats införs en helt ny reglering med en terminologi som i
flera delar är främmande för svensk rätt.
Det kan också konstateras att enskilda är utestängda från att påverka tillämpningen
av artikel 26 i skatteavtalet. De regler som anges i artikel 25 förefaller inte kunna
åberopas av en enskild som anser att bestämmelsen tillämpas felaktigt.
I nästkommande kapitel ska jag närmare granska hur svensk rätt ser på enskildas
rättigheter vid informationsutbyten.
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8 Rättssäkerhetsgarantier i svensk rätt

8.1 Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
8.1.1 Inledning
Syftet med detta kapitel är att undersöka nationell rätt. Vilka rättsliga möjligheter har
den enskilde i nationell rätt för att motsätta sig ett utbyte enligt FATCA-regelverket?
När det gäller proceduren vid ärenden om informationsutbyte i skatteärenden finns
särskilt två lagar som är av intresse. Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning 173 har till syfte att implementera EU:s
direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning. LASEU reglerar
informationsutbyten mellan EU:s medlemsstater som sker under direktivet om
administrativt samarbete i fråga om beskattning. Lag (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden174 reglerar utbyten under andra instrument.175
I bakgrunden till lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden finns
Europarådet och OECD:s konvention för handräckning i skatteärenden. För svensk del
är denna konvention inkorporerad genom Lag (1990:313) om Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Denna konvention behandlar
bland annat informationsutbyte.176
LÖHS använder sig av begreppet handräckning vilket enligt 3 § innefattar utbyte av
upplysningar. Lagen om ömsesidig handräckning anses tillämplig på alla former av
informationsutbyten i skatteärenden. Således bör den anses innefatta bland annat
automatiskt informationsutbyte.177
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Lagen är skriven med Skatteverket som adressat. Det är Skatteverket som ska
bedöma om förutsättningar för ett utbyte föreligger eller om utbytet ska vägras på
grundval av de avståendegrunder som ges i lagen.178

8.1.2 Begränsningar av skyldigheten att lämna upplysningar
Avståendegrunderna i LÖHS överensstämmer väsentligen med de avståendegrunder
som regleras i Artikel 26 i OECD:s modellavtal. Av 4 § LÖHS följer att i den mån
överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk
myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.
Av 5 § LÖHS följer vidare att handräckning ska om annat inte följer enligt 10 §
genomföras i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast
jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser. Lagstiftaren påpekar i
förarbetena att handläggning och genomförande av en handräckningsåtgärd ska
genomföras på sätt som svensk lagstiftning anvisar. Detta gäller också tvångsmedel och
säkringsåtgärder.179
Av 6 § följer att svensk myndighet vid handräckning inte får vidta åtgärd som
avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige. Av 2 st. 1 p. följer också
att svensk myndighet inte ska lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt
lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige. I förarbetena antyds att bestämmelsen
syftar till att skydda den enskilde.180 Av föredragandes övervägande framkommer att
avsikten med lagen är att de rättssäkerhetsgarantier som finns enligt intern svensk rätt
inte ska kunna sättas på spel vid handräckningsärenden.181
I 6 § 1 st. 3 p. anges vidare att Skatteverket ska vägra ett informationsutbyte om ett
utlämnade skulle strida mot en överenskommelse i ett skatteavtal eller i en annan
överenskommelse med främmande makt. Skatteverket ska således vägra en begäran om
verket anser att en begäran går utöver vad Sverige åtagit sig i skatteavtal.
Vidare följer det av 6 § 2 st. 2 p. att Skatteverket ska vägra att lämna upplysningar
om man i sådana fall skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller
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kommersiell hemlighet eller ett i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta
skulle kunna leda till allvarligt förfång för en näringsidkare i dennes näringsverksamhet.
Därutöver finns också ett ordre public-förbehåll som ger att Skatteverket ska vägra
utbyte om det skulle vara i strid med allmän hänsyn eller för Sverige väsentliga
intressen.

8.1.3 Överklagandeförbudet i 23 § LÖHS
Av 23 § LÖHS följer att beslut enligt LÖHS inte får överklagas.182 Eftersom LÖHS är
tänkt att omfatta i princip alla former av informationsutbyte i skatteärenden innebär
detta att det troligtvis råder överklagandeförbud vid alla former av informationsutbyten.183 Eftersom det uttryckligt råder överklagandeförbud kan beslut som omfattas
av LÖHS inte överklagas enligt 22 § Förvaltningslagen.184
Ett överklagandeförbud medför att enskilda i princip inte kan granska tillämpningen
av de skyddsregler som uppställs varken i lagen om ömsesidig handräckning eller i
Sveriges skatteavtal med främmande stat.185
Förhållandet mellan LÖHS och IDKL samt LOUUFATCA behandlas mycket
kortfattat i förarbetena.186 Såhär skriver lagstiftaren:
”I 4 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, förkortad LÖHS, anges att
utländsk myndighet ska lämnas bistånd med handräckning i skatteärende i den mån
överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat. I 3 § första stycket 1
LÖHS anges att med handräckning avses bl.a. utbyte av upplysningar. Bestämmelserna i LÖHS
har dock utformats med i första hand utbyte av upplysningar som sker på begäran i åtanke,
medan det utbyte av upplysningar som ska ske enligt FATCA-avtalet är ett automatiskt utbyte.
Vid automatiskt utbyte behövs det t.ex. ett på förhand bestämt intervall för när upplysningar ska
lämnas. Detta behövs inte när upplysningarna ska lämnas på begäran. FATCA-avtalet medför
också att vissa skyldigheter för Skatteverket med anledning av det avtalet behöver särregleras
eftersom det saknas direkta motsvarigheter i andra avtal. Mot denna bakgrund bör det införas en
ny särskild lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, där Skatteverkets
skyldigheter tas in.”
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187

Uttalandet kan tolkas som att vissa frågor måste särregleras i förhållande till LÖHS.
Bestämmelserna om LÖHS skulle då gälla i bakgrunden till LOUUFATCA vilket skulle
innebära att överklagandeförbudet gäller. Det kan också tolkas som att FATCA är helt
särreglerat från LÖHS. I sådana fall måste frågan om rätt att överklaga avgöras mot
bakgrund av 22 § Förvaltningslagen.

8.2 Möjlighet att överklaga beslut enligt 22 § Förvaltningslagen
Huruvida överklaganderätt föreligger enligt 22 § FL avgörs mot bakgrund av principer
som kommer till uttryck i praxis. Två begrepp kan urskiljas som kriterier för
överklaganderätt, dels överklagbarhet och dels saklegitimation.188 Saklegitimation syftar
till att finna vilka subjekt som får överklaga, medan överklagbarhet mer tar ställning till
beslutet som objekt. Frågorna går dock i viss uträckning in i varandra. Vad som
betonas är beslutets verkningar för den enskilde.189
För det första måste en myndighets handlande kunna betecknas som ett beslut.
Ragnemalm anför att för att en åtgärd ska räknas som ett beslut måste åtgärden har
karaktären av ett uttalande som består vid tiden för överklagande. Det måste finnas en
möjlighet att ändra eller upphäva uttalandet. 190 Ett beslut måste vidare vara
dokumenterat på något vis, antingen elektroniskt eller skriftligt.191
Vidare måste ett beslut verkningar för enskilda. Gränsen dras mot bakgrund av
verkningarnas art och styrka.192 Förberedande beslut, eller beslut under handläggning
kan som regel inte överklagas. Syftet med ett sådant förbud är att effektivitet skulle bli
lidande om varje beslut kan överklagas.193 Hellner/Malmqivst anför också att det ligger
i sakens natur att sådana beslut ofta saknar rättsliga- eller faktiska verkningar för
enskilda. 194 Strömberg/Lundell menar att det finns starka skäl för att beslut under
handläggning inte ska kunna överklagas, men de erinrar också om att det är huruvida
beslutet har påtagliga rättsliga eller faktiska verkningar som är avgörande.195
188
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Överklagbarhet förutsätter som utgångspunkt att beslutet är verkställbart eller har
positiv rättskraft. Med verkställbart menas att någon myndighet kan eller ska verkställa
beslutet. Med positiv rättskraft menas att beslutet kan läggas till grund för ett senare
avgörande av någon myndighet. Även i andra fall kan överklagbarhet finnas om beslutet
påverkar den enskildes personliga eller ekonomiska situation.196
I förarbetena till överklagandeförbudet i LASEU uttalar lagstiftaren att beslut i
informationsutbytesfrågor inte i sig har några rättsverkningar för enskilda. Det kan i det
närmaste jämställas med ett beslut under handläggningen, exempelvis beslut om
revision.197 Lagstiftaren hänvisar till att den enskilde regelmässigt bör kunna överklaga
taxeringen i staten som mottar upplysningen.198
När frågan om partsinsyn diskuterades i samma förarbete anförde lagstiftaren att den
enskilde inte kan anses som part i ärende gällande informationsutbytet som faller under
direktivet. 199 Lagstiftaren verkar mena att utbytet enbart rör en skyldighet stater
emellan.200
En verkan av ett utlämnande kan vara att en process om straffavgifter inleds i USA.
Det som lämnas ut är dock uppgifter som kan komma att användas i en senare process.
Beslutet att utlämna uppgifterna har i sig har inga rättsliga verkningar. Det utgör
egentligen en förberedelse inför det kontradiktoriska förfarandet. Det måste betraktas
som mycket osäkert om rätt att överklaga kan följa av 22 § FL.
Om det inte finns en möjlighet att överklaga så innebär det att det inte heller enligt
svensk rätt finns någon möjlighet för enskilda att angripa lagligheten i en tolkning av
IDKL eller LOUUFATCA. Detta innebär att informationsutbyten i princip faller under
Skatteverkets diskretionära kontroll. Som påpekats i tidigare kapitel gäller inte heller
artikel 25 som stadgar en skyldighet att ingå en Mutual Agreement Procedure i
skatteavtalen informationsutbytes-bestämmelsen i artikel 26.
Vissa remissinstanser argumenterade under beredning av LÖHS för att ett
överklagandeförbud potentiellt skulle kunna vara i strid med artikel 6.1 EKMR.201 Om
så skulle vara fallet måste enskilda ges rätt till att överklaga genom 3 § 2 st.
Förvaltningslagen. Det förutsätter dock att omständigheterna är sådana att situationen
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kan inrymmas i inom en prövning av en civil rättighet eller skyldighet, eller gälla en
anklagelse om brott. Detta befanns uteslutet av den svenska lagstiftaren.202
I det följande ska jag närmare utreda om artikel 6 EKMR kan få betydelse vid
informationsutbyten under FATCA.

8.3 Rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6 EKMR
Av artikel 6 EKMR följer 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 rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk
domstol.
Artikeln gäller endast i de fall ett ärende gäller en prövning av en civil rättighet eller
skyldighet, eller en anklagelse om brott. I det fall ett ärende rör en anklagelse mot brott
aktiveras ytterligare rättssäkerhetsgarantier som anges i 2.p till 3.p, bland annat rätten
att försvara sig, förhöras eller låtas förhöra vittnen vilket innebär en viss rätt att
intervenera i förfarandet.203
Frågan om skatteärenden kan inrymmas under bestämmelsen har behandlats vid ett
flertal

tillfällen.

Europadomstolen

anser

att

vanliga

skatteärenden

gällande

skattskyldighet och taxering inte kan anses falla under varken rekvisiten om civil
rättighet eller skyldighet, eller anklagelse om brott. Domstolen har pekat på
skatteärenden faller inom det förvaltningsrättsliga eller offentligrättsliga rättsområde.204
Enligt Baker finns det uttalanden i förarbetena till konventionsartikeln som tyder på att
konventionsparterna avsåg att utesluta administrativa ärenden eller ärenden som gällde
tillämpning av offentlig rätt från artikelns tillämpningsområde. Det finns dock inget
klart uttalande som utvisar att skatterelaterade ärenden inte på något sätt kan omfattas
av artikeln.205
I vissa fall där omständigheterna har koppling till skatt har rekvisitet civila
rättigheter och skyldigheter trots allt funnits uppfyllt. Bland annat har artikeln funnits
tillämplig när en utmätning skett till följd av en skatteskuld.206 Ett annat fall gällde en
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tvist om en skattelättnad som vägrats ett företag och sedermera ledde till insolvens.207
Det har således funnits kopplingar till andra rättsområden, såsom näringsrätt eller
äganderättsliga spörsmål. Artikeln 6 har framförallt tillämpats i skatteärenden som anses
fall under anklagelse om brott.
När det gäller begreppet anklagelse har domstolen uttalat att anklagelse sker när
någon blir formellt delgiven anklagelse om brott. Domstolen menar dock att rekvisitet
anklagelse också kan vara uppfyllt genom åtgärder som implicerar anklagelse. 208
Anklagelsen måste gälla en anklagelse om brott. Domstolen har påpekat att rekvisiten
anklagelse om brott bestäms autonomt med hänvisning till vissa särskilda kriterier. 209
Kriterierna för att göra denna klassificering benämns i doktrinen Engelskriterierna efter
det fall där kriterierna först nämndes. Kriterierna beaktar dels den rättsliga
klassificeringen enligt nationell rätt men också den ifrågavarande gärningens art. Också
arten hos den sanktion som följer gärningen beaktas samt sanktionens kännbarhet.210
Domstolen har betraktat mål i vilka betungande skattetillägg utdömts som en följd av
oärligt uppgiftslämnande som en anklagelse om brott. Domstolen verkar anse att om
skattefrågan har ett bestämmande inflytande över straffavgift anses målet falla inom
tillämpningsområdet för artikel 6.211
Det finns fall där Europadomstolen behandlar olika former av förberedande åtgärder
inom ramen för artikel 6.1 och anklagelse om brott. Ett sådant fall är Ravon and others
v. France där den enskilde hade här blivit utsatt för en revison när skattemyndigheten
hade berett sig tillträde till den enskildes hem och även beslagtagit dokument.
Domstolen fann att artikel 6.1 också gäller under den fas som utgör bestämmande av
taxering212 och som föregår själva anklagelsen om brott.213
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Ett annat liknande fall är André and Others v. France som också gällde undersökning
och beslag av dokument och data inom ramen för en misstanke om skattebedrägeri.214
Det förefaller som att rekvisitet anklagelse om brott tolkas extensivt till den enskildes
fördel. Utveckling anses av vissa författare ha lett till att den strikta gränsdragningen
mellan ordinär skatteprocess och området som gäller anklagelse om brott i viss må har
eroderats.215
Maisto beskriver att domstolen under tillämpning av anklagelse om brott utsträckt
rätten till en rättvis rättegång också till det förberedande stadiet216 i ett ärende. Enligt
Maisto antyder praxis från Europadomstolen att hela proceduren från kontrollen av
deklaration till revision, taxering och slutligen beslut om sanktion och indrivning kan
omfattas av artikeln om ärendet befinns handla om en anklagelse om brott. Maisto
menar att en sådan ordning är rimlig givet den svaga ställning som den enskilde har
inom ramen för ett utbytesärende. Maisto påpekar särskilt att bestämmelserna i
skatteavtalen vanligtvis prövas diskretionärt av skattemyndigheterna.217 Maisto menar
att det kan hävdas att informationsutbyte också kan omfattas av artikelns
tillämpningsområde om upplysningarna som utbyts inverkar när en anklagelse om brott
slutligt fastställs.218
Frågan är då om och i så fall hur informationsutbyten i skatteärenden skulle bedömas
mot bakgrund av konventionens artikel 6.1. Som visats ovan måste det sannolikt vara
frågan om en anklagelse om brott för att artikel 6.1 ska vara tillämplig. Enligt min
mening förefaller det osannolikt att ett ärende om informationsutbyte generellt skulle
anses falla under antingen prövning av en civil rättighet eller skyldighet, eller
anklagelse om brott. Det faktum att domstolen avgränsar bort vanlig skatteprocess där
frågor som taxering och skattskyldighet tyder på att informationsutbytesärenden inte
generellt omfattas av artikeln. Om ett ärende slutligt landar i en fråga om en
administrativ straffavgift eller ett skattetillägg kan informationsutbytet eventuellt
omfattas av artikeln under anklagelse om brott.
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Det måste anses mycket oklart om så kan anses vara fallet när det inte finns någon
koppling till ett öppet ärende mot en viss person. I ett sådant fall kan uppgifter som
inhämtats eventuellt sägas läggas till grund för en anklagelse om brott i artikelns
mening. 219 Det finns således en viss möjlighet att informationsinhämtning som
förberedande åtgärd i vissa fall kan bedömas under anklagelse om brott.
Uppgifterna som hämtas in enligt FATCA har förmodligen vanligtvis ingen koppling
till ett visst ärende gällande en misstänkt person.
Som en jämförelse kan det vara intressant att se hur ECJ resonerat gällande denna
typ av frågor inom ramen för gemenskapsrätten.

8.4 Rättigheter inom ramen för direktiv 2011/16/EU
ECJ har prövat huruvida enskilda enligt unionsrätten bör tillförsäkras processuella
rättigheter inom ramen för tillämpning för informationsutbyte som sker med direktiv
2011/16/EU.
Fallet C-276/12 gällde den självutnämnde professionella fotbollsspelaren Jiří Sabou.
Skattemyndigheterna i Tjeckien ifrågasatte de uppgifter som lämnats i Sabous
självdeklaration. Myndigheterna riktade sedermera en begäran till flera medlemsstater
angående Sabou. Myndigheterna ville få uppgifter från diverse fotbollsklubbar och
firmor som Sabou påstått sig ha anlitats av respektive ha anlitat. 220
Sabou hävdade att han genom unionsrätten tillförsäkrades processuella rättigheter
inom ramen för informationsutbytet. Sabou menade att han hade rätt till notifikation om
att ett informationsutbytesärende inletts. Sabou menade sig också ha rätt till delaktighet
i förfarandet, bland annat genom att få medverka vid utformningen av de frågor som
ställdes, få delta i förhör med vittnen och att ge sin syn på de uppgifter som
inhämtats.221
Målet kom att handla om sådana rättigheter tillförsäkras den enskilde genom
Europeiska Unionens rättighetsstadga eller genom EU-rättsliga principer som styr
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tolkningen och tillämpningen av EU-rätten. Mer specifikt gällde det rätten till försvar
vilken tillförsäkrar enskilda en rätt att yttra sig. 222
Domstolen erinrade om att en adressat för ett beslut som påtagligt påverkar hans eller
hennes intressen ges möjlighet att på ett meningsfullt sätt framföra sina synpunkter med
avseende på de uppgifter som myndigheten avser att lägga till grund för sitt beslut.223
Domstolen avvisade att en sådan rättighet kunde göras gällande i ett informationsutbytesärende. Domstolen påpekade att det i förfarandet för skattekontroll ska skiljas
mellan utredningsstadiet då upplysningarna samlas in och det kontradiktoriska skedet
mellan skattemyndigheten och den skattskyldige. Domstolen ansåg därför att den
enskilde inte har någon rätt till att upplysas om att ett informationsutbyte baserat på
direktivet har inletts.224 Inte heller kan den enskilde åberopa rätten till försvar för att få
vara delaktig i förfarandet.225 Resonemangen känns nära besläktade med den svenska
lagstiftarens resonemang kring överklagandeförbudet i LÖHS och LASEU.226
Domstolen påpekade dock att unionsrätten inte hindrar att medlemsstater ger sådana
rättigheter till enskilda.227
Det kan också påpekas att generaladvokaten avfärdade att rätten att bli hörd i som
framkommer i artikel 6 i EKMR är tillämplig på informationsutbytesprocedurer
eftersom denna bestämmelse generellt inte är tillämplig i administrativa förfaranden
utan endast i domstols- eller domstolsliknande förfaranden.228
Det är emellertid viktigt att påpeka att det som prövades i målet var just rätten till
försvar. Domstolen påpekade att rätten att bestrida uppgifters riktighet inte regleras i
direktiv 2011/16/EU. Domstolen hänvisade här att det ankommer på nationell rätt att
bestämma sådana rättigheter.229 Den behandling av uppgifter som sker enligt direktiv
2011/16/EU faller inom tillämpningsområdet för dataskyddsdirektivet. Således sägs
ingenting i fallet om vilka rättigheter den enskilde har enligt detta direktiv eller
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huruvida rättigheter begränsats av en medlemsstat på ett proportionerligt vis.230 Mer om
detta kommer att behandlas nedan.

8.5 Avslutande analys
I

Sverige

råder

ett

överklagandeförbud

i

ärenden

rörande

internationellt

informationsutbyte. Detta innebär att enskilda inte har någon möjlighet att motsätta sig
ett utbyte av upplysningar med främmande stat eller att granska om ett överförande är
lagligt.231 Den svenska hållningen har varit att en rätt att överklaga regelmässigt torde
föreligga i det framtida skatteärendet i den mottagande staten och därför är onödig i
svensk rätt. Intresset av en effektiv procedur har haft företräde framför enskildas
intressen. 232 Överklagandeförbudet gör att det i princip inte går att kontrollera de
skyddsbestämmelser som uppställs i lagen tillämpas korrekt. Överklagandeförbudet har
också kritiserats för att det riskerar att leda misstag i rapporteringen med svåra följder
för enskilda.233
I lagförslaget till IDKL görs några kortfattade uttalanden kring lagen om ömsesidig
handräckning där lagstiftaren anger att LÖHS inte är relevant i sammanhanget. 234 Det
finns inga bestämmelser om överklagande i IDKL eller LOUUFATCA. Även om
överklagandeförbud i LÖHS inte är tillämpligt på förfarandet framgår det vid en
prövning mot förutsättningarna i 22 § Förvaltningslagen att det är mycket osäkert om
det kan vara möjligt att överklaga ett beslut att lämna upplysningar till USA.
Lagstiftaren har tidigare gjort uttalanden om att man ser överföringen av
upplysningar som en skyldighet mellan stater. Enskilda erkänns ingen egen ställning i
utbytet. Processen där den enskilda ställs inför myndigheten eller domstolen i den
begärande staten anses tillräcklig för den enskilde att kunna värna sina intressen. Denna
tolkning gör även ECJ inom ramen för gemenskapsrätten där man skiljer mellan
informationsutbytet och det kontradiktoriska skeendet.
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Europakonventionens artikel 6 verkar ha ett begränsat tillämpningsområde när det
gäller informationsutbytesfrågor. Dess räckvidd är för närvarande mycket oklar, men
det kan inte uteslutas att den kan komma att få betydelse.
I de kommande kapitlen ska jag närmare undersöka huruvida enskilda kan värna sina
intressen utanför proceduren som själva utbytet ingår i.

9 Banksekretess
9.1 Banksekretessens omfattning och gränser
Syftet med detta kapitel är att utreda huruvida en enskild kan utkräva ansvar från
finansiella institut. Vilka rättsliga möjligheter har en enskild för att utkräva ansvar vid
en felaktig tolkning av regelverket?
Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att
enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen får röjas. Skälen till att
upprätthålla banksekretess är dels ”rena integritetsskäl” dvs. att enskilda har rätt att inte
få sina uppgifter röjda för utomstående. Ett annat mycket viktigt skäl är att röjandet av
uppgifter

kan

vara

förenat

med

risker.

Informationen

kan

användas

i

utpressningsärenden och rent kriminella verksamheter. Dels kan informationen vara till
otillbörlig nytta för konkurrenter eller andra avtalsparter som önskar göra affärer med
den enskilde.235
Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en kunds mellanhavanden med banken.
Kretsen av de som skyddas är bland annat insättare och deponenter av värdepapper. 236
Enligt paragrafen är obehöriga röjande inte är tillåtet. Rekvisitet leder till att en
intresseavvägning måste göras där den enskildes intresse av sekretess vägs mot bankens
intresse, samt intresset hos den part som begär uppgifterna.237 När det råder tveksamt
om ett utlämnande är behörigt eller inte förordas restriktivitet. Om det råder tvivel kring
om ett uppgift får lämnas ut eller inte bör ett finansiellt institut inte lämna ut
uppgiften.238
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Enligt förarbetena är röjandet behörigt om det sker med stöd i lag. Så är exempelvis
fallet när en bank enligt lag är skyldig att lämna kontrolluppgift. Banksekretessen får
även vika när olika straffprocessuella tvångsmedel används för att utreda brott.239 När
Skatteverket har lagstöd för en kontrollåtgärd eller det är påkallat på grund av lag att
lämna en kontrolluppgift bryts banksekretessen.240 Jansson påpekar att lämnandet av
kontrolluppgifter vanligtvis är oproblematiskt för finansiella institut då skyldigheten
tydligt framgår i lag och hanteringen av kontrolluppgifter i hög grad bygger på
automatik, men att det kan uppstå besvärliga situationer vid tolkningsproblem. I ett
sådant fall bör sekretess råda tills vidare, alltså bör utlämnandet vägras.241
Det framgår av förarbetena att ett röjande kan vara behörigt även i vissa fall när det
saknas lagstöd för röjandet men de situationer som nämns är exempelvis länsstyrelser
som har tillsyn över vissa stiftelser. Om röjandet sker till ett sådant subjekt som har
tillsynsansvar verkar således röjandet kunna godtas.242
Av redogörelsen i förarbetena framgår som att restriktivt bör gälla. Huvudregeln bör
vara att det krävs ett lagstöd för ett utlämnande, men att det även i vissa undantagsfall
kan krävas i andra fall.
Hur ska då en situation hanteras när det visserligen finns ett lagstöd men att detta
lagstöds räckvidd är oklar på grund av tolkningsproblem? Jansson menar att det finns
två möjliga lösningar. Antingen ser man set så att det krävs en entydig skyldighet enligt
lag eller så ser man det som att uppgiftsplikten föreligger redan tidigare när en
uppgiftsplikt generellt sett föreligger men det är oklart hur långt den sträcker sig.243
Jansson förespråkar den första tolkningen. Plikten att lämna ut uppgifter bör hållas så
smal som möjligt. Det kan inte accepteras att en bank lämnar ut mer uppgifter än vad
som egentligen begärs eller vad banken i strikt mening är förpliktad att lämna ut.244 Det
måste bedömas ”i det akutella fallet” efter en intresseavvägning om intresset som
påkallar röjandet trumfar den enskildes intresse av sekretess.245 Vad Jansson menar
med ”i det aktuella fallet” är inte helt klart. Det skulle kunna tänkas att vad som åsyftas
är synonymt med i det enskilda fallet. Avses att varje enskilt fall bör prövas separat eller
avses att hela kategorier av begärande av uppgifter kan prövas generellt? Det
239
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förstnämnda vore enligt min mening klart mest i linje med att se sekretessen som en
konkretisering av lojalitetsplikten i den kontraktuella relation mellan kund och institut
att anse att prövningen bör ske i varje enskilt fall. Lojalitetsplikten gäller ju i den
enskilda relationen mellan en viss kund och ett visst institut.
Det framstår det enligt min mening som att införlivandet av FATCA inte helt löst
problematiken kring banksekretessen. Det är i och för sig så att införlivandelagstiftningen skapat en rättslig grund för ett utlämnande av uppgifterna. Men om ett
konto rapporteras som inte egentligen är ett rapporteringspliktigt konto kan det utgöra
ett obehörigt röjande. Det är tänkbart att så kan vara fallet om ett konto som rapporteras
visar sig inte tillhöra en person som är skattskyldig i USA. Felaktig rapportering kan
ske av flera tänkbara orsaker. Ett av undantagen 3 kap. i IDKL kan tolkas felaktigt,
banken gör en felaktig bedömning enligt 4 kap. IDKL. Mot bakgrund av den kritik som
anförts om att många nyckelbegrepp i lagen är otydligt formulerade eller saknar
begripliga definitioner förefaller risken för feltolkningar stor.246 Granskningsproceduren
är på inga sätt lika enkel som vid en automatisk rapportering av kontrolluppgifter
gällande vissa inkomster till Skatteverket.

9.2 Följder vid överträdelser av banksekretessen
Av 1 kap. 10 § tredje stycket BRL framgår att ansvar för sekretessbrott enligt 20 kap. 3
§ BrB inte gäller vid överträdelser av banksekretessen, men inget hindrar en talan om
skadestånd. Skadestånd till följd av överträdelser av finansiell sekretess är ett outforskat
område i praxis, det är därför svårt att säga hur långt ansvaret kan sträcka sig.
Ekonomiska skador framstår som den mest sannolika typen av skador när det gäller
överträdelser av finansiell sekretess. Det ligger troligtvis nära till hands att en sådan
skada skulle klassificeras som en ren förmögenhetsskada. Författaren Jansson förordar
att skadeståndsskyldigheten baseras på det kontraktuella förhållandet som råder mellan
kunden och banken. En överträdelse av banksekretessen kan anses vara i strid med den
omsorgsplikt eller lojalitetsplikt som råder mellan kunden och banken. I sådana fall
gäller inte huvudregeln 2 kap. 2 § Skadeståndslagen (1972:207) om att ren
förmögenhetsskada för att vara ersättningsgill ska ha vållats genom brott.
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Jansson utgår från att skadeståndsansvar förutsätter vållande, men anser att det även
kan finnas skäl att göra ansvaret strikt. Särskilt för att den handlingsnorm som
framkommer av sekretessregleringen är negativ dvs. förbjuder vissa dispositioner inom
förhållandet mellan bank och kund. Mot detta står dock att skyldigheten i vissa fall kan
vara svårtolkad.247
Nial anför att vållandeprincipen bör gälla men att instituten måste visa att institutet
inte brutit mot sekretessen av uppsåt eller oaktsamhet.248 Enligt den principen bör ett
institut kunna komma undan ansvar om det kan visas att man genomfört en skälig
prövning av en person med tillräcklig kompetens.249
Som påpekats ovan är området outforskat. Risken för skadestånd kan dock ha
betydelse för enskilda eftersom instituten tvingas att var försiktiga med sina tolkningar
av IDKL. Utöver skadestånd på grund av överträdelser av banksekretessen finns också
skadeståndsregler vid överträdelser av PUL. Dessa regler behandlas mer utförligt nedan.

10 Skyddet för den personliga integriteten, artikel 8 EKMR och
PUL

10.1 Rättighetsskydd
personuppgifter

vid

gränsöverskridande

överföringar

av

Det finns inget globalt harmoniserat regelverk när det kommer till dataskydd. De
mellanstatliga regleringar som finns är regionala och behandlar därför ett begränsat
antal länder.250 I huvudsak är dataskyddsbestämmelser något som är upp till varje
enskild stat att ta ställning till.251
Begreppet dataskydd har till stor del knutits till mänskliga rättigheter och rätten till
privatliv som kommer till uttryck ibland annat Europakonventionen.252 För svenskt
vidkommande finns integritetsskyddsbestämmelsen i 2 kap. 6 § 2.st regeringsformen
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samt i artikel 8 EKMR. Av 2 kap. 19 § Regeringsformen följer att lag inte får meddelas
i strid med Europakonventionen.
I regeringsformen används begreppet personlig integritet medan EKMR avgränsar
det skyddsvärda området till privatliv. Rätten till privatliv, eller privacy253 anses i
många rättstraditioner även innefatta ett skydd för personuppgifter.254
Inom EU-rättens tillämpningsområde erkänns rätten till skydd för personuppgifter
som en särskild rättighet. Detta följer utav artikel 8 i Europeiska unionens
rättighetsstadga. Av artikel 52 följer vidare att stadgan är tillämplig i förhållande till
unionens institutioner, samt när medlemsstaterna implementerar eller tillämpar EUrätten.255
EU:s medlemsstater kan anses ha det mest omfattande samarbetet när det gäller
gränsöverskridande personuppgiftshantering genom dataskyddsdirektivet. Direktivet har
även givet upphov till avtal och beslutet rörande vissa länder där EU godtar
överföringar om mottagaren erkänner principer och rättigheter som kommer till uttryck i
dataskyddsdirektivet.256
I de följande kapitel ska jag undersöka vilken inverkan regeringsformens integritetsskydd, artikel 8 EKMR samt PUL och dataskyddsdirektivet kan och bör ha under
FATCA-samarbetet.

10.2 Integritetsskyddet i regeringsformen
10.2.1 Inledning
Av regeringsformens 2 kap. 6 § andra stycket följer att var och en gentemot det
allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om detta sker
utan samtycke och om det innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden. Rättigheten kan inskränkas genom lag i enlighet med 2 kap. 20
§ 2 p. Begränsning kan endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett
253
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demokratiskt samhälle. Begränsningen får inte gå längre än vad som är nödvändigt för
det att uppnå det ändamål vilket föranlett inskränkningen.
Det har befunnits svårt att entydigt bestämma vad begreppet ”personlig integritet”
innebär.257 Integritetsskyddskommitén landande i slutsatsen att en entydig definition
kunde ges. Det fastslogs dock att det klart skulle innefatta olika former av hantering och
inhämtning av information om enskilda personer. 258 Kommittén framhöll att det
svenska integritetsskyddet varit kasuistiskt präglat med särskilda förbud och
begränsningar för vissa oönskade företeelser. Exempelvis skydd mot åsiktsregistrering
eller husrannsakan. Intresset hos den enskilde att själv bestämma om och i vilket
sammanhang information gällande denne behandlas hade tidigare inte erkänts.259
Den nya bestämmelsen kom till med självbestämmande i åtanke. Regeringen menade
att den enskildes rätt att själv förfoga över och ta ställning till det allmännas tillgång till
information om dennes personliga förhållande borde erkännas i grundlagen.260

10.2.2 Bestämmelsen tillämpningsområde
För det första gäller skyddet gentemot det allmänna. Detta innebär att bestämmelsen
inte skyddar mot ett intrång som företas av ett annat subjekt.
Det utvidgade skyddet sades i förarbetena ta sikte på intrång som kan upplevas som
särskilt känsliga.261 Begreppet enskildes personliga förhållande anses enligt förarbetena
ha en innebörd som överensstämmer med tryckfrihetsförordningens och offentlighetsoch sekretesslagens begrepp. Uppgifter om den enskildes ekonomi nämns explicit i
förarbetena. Det borde därför stå klart att konto- och förmögenhetsuppgifter faller inom
begreppet enskilds personliga förhållanden.262
Vad gällde begreppet kartläggning uttalades att begreppet skulle ges sin
allmänspråkliga betydelse. 263 En insamling av uppgifter i syfte att användas som
underlag vid beslut om exempelvis beskattning kan innefatta kartläggning oavsett om
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avsikten är att kartlägga enskilda eller inte. Det påpekades också att flera databaser och
register som det allmänna för bör anses innebära kartläggning.264
Användningen av begreppet i betydande mån var mycket omstridd, men lagstiftaren
fann ändå att en sådan gränsdragning mot det skyddade området var att föredra.
Lagstiftaren

hänvisade

till

att

intensitet,

omfattning

samt

uppgifternas

integritetskänsliga natur ska vara avgörande för om ett betydande intrång föreligger.265
Lagstiftaren uttalade att ju känsligare uppgifterna är, desto mer ingripande måste det
allmännas hantering av uppgifterna normalt anses vara. Vid bedömningen av intrångets
karaktär ska också ändamålet med behandlingen. En hantering exempelvis som syftar
till att utreda brott kan således normalt anses vara mer känslig än t.ex. en hantering som
uteslutande sker för att ge en myndighet underlag för förbättringar av kvaliteten i
handläggningen. 266 Utöver ändamålet med behandlingen påpekade lagstiftaren att
omfattningen av ett eventuellt utlämnande av uppgifter till andra som sker utan
omedelbart stöd av offentlighetsprincipen också vara av betydelse vid bedömningen.267
Det förefaller mot bakgrund av det anförda finnas visst fog för att uppgifter som
hanteras inom ramen för FATCA också kan tänkas falla inom grundlagens
integritetsskydd. Det verkar som att lagstiftarens avsikt var att sådana uppgifter som
behandlas inom ramen för beskattningsärenden skulle falla inom bestämmelsen
skyddsområde.

10.2.3 Möjligheten att inskränka integritetsskyddet genom lag
Integritetsskyddet i 2 kap 6 § 2 st. kan inskränkas genom lag i enlighet med 2 kap. 20 §
1 st. 2.p. Begränsning får endast får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i
ett demokratiskt samhälle. Begränsningen är även underkastad proportionalitetsprövning. Regeringen påpekade vid införandet av 2 kap. 6 § 2 st. att 2 kap. 21 § skulle
innebära att vid alla lagförslag som inskränker rättigheten måste lagstiftaren tydligt
redovisa vilka avvägningar som gjorts vid proportionalitetsbedömningen. Detta kunde
förväntas öka förutsättningarna för att avvägningarna i fråga om integritetsintrånget blir
mer ingående belysta och att kvaliteten i lagstiftningen höjs ytterligare.268
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Integritetsskyddskommittén påpekade stora i brister i hur integritetskränkande lagar
motiverats. Man påpekade att resonemangen ofta förefaller ”schablonartade och
substanslösa”.

269

Kommittén

påpekade

proportionalitetsavvägningens

centrala

betydelser vid integritetsinskränkande lagstiftning. Lagstiftningen måste inte vara väl
avvägd utan också framstå som väl avvägd.270 Regeringen anförde i förarbetena till 2
kap. 6 § 2.st följande:
“Som kommittén påpekar är en följd av denna reglering bl.a. att lagstiftaren tvingas att tydligt
redovisa vilka avvägningar som gjorts vid proportionalitetsbedömningen. Detta kan förväntas öka
förutsättningarna för att avvägningarna i fråga om integritetsintrånget blir mer ingående belysta och att de
presenteras på ett sådant sätt att kvaliteten i lagstiftningen höjs ytterligare.”

I lagförslaget med införlivandelagar finns ingen proportionalitetsbedömning. Det
görs ingen analys om ett mindre ingripande regelverk kan användas.271
Utöver regeringsformens integritetsskydd finns också artikel 8 EKMR. Av 2 kap. 19 §
Regeringsformen följer att lag inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på
grund Europakonventionen. I nästkommande kapitel ska jag närmare undersöka hur
artikel 8 EKMR kan få betydelse i ett informationsutbyte till följd av FATCA.

10.3 Artikel 8 EKMR
10.3.1 Inledning
Artikel 8 EKMR föreskriver att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Allmänt kan sägas att domstolen förespråkar
en vidsträckt tolkning av artikel 8. I fallet Tyrer v. United Kingdom uttalade domstolen
att konventionen måste ses som ett levande instrument som ska tolkas i ljuset av
rådande förutsättningar. 272 Det är därmed klart att domstolen ser det som en uppgift att
anpassa tolkningen av konventionen till rådande omständigheter. 273 I Niemetz v.
Germany uttalande domstolen att det inte är möjligt att uttömmande definiera begreppet
privatliv. Begreppet ska tolkas vidsträckt.274
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Artikel 8 (2) förutsätter att enskilda kan visa en inskränkning skett. Det kan räcka
med att påvisa att en lag inverkar skadligt på den enskildes rättigheter under artikeln.275
Bestämmelsen i artikel 8 har åberopats i fall rörande internationellt utbyte av
information skatteärende, men praxis är tunn.276 Det enda fallet som uppmärksammats i
litteraturen är F.S v. Germany vilket berörde spontant informationsutbyte från tysk till
nederländsk myndighet.277 I fallet ansåg den till domstolen knutna kommissionen att
spontant informationsutbyten utgör en inskränkning av rätten till privatliv.
Inskränkningen kunde visserligen rättfärdigas.278
Utöver detta finns också fall där som gäller search and seziure inom ramen för
skatteprocess. Dessa fall har behandlat situationen när myndighet bereder sig tillträde
till hem eller annan loka i syfte att eftersöka intressanta dokument. 279
Utöver fall som specifikt rör informationsutbyte i skatteärenden och search and
seizure har artikeln åberopats vad gäller hantering av personuppgifter.280 Intrånget har i
dessa frågor handlat om att det allmänna för register över enskilda som dessa inte har
haft tillgång till. Det är dock oklart hur långt skyddsområde sträcker sig. Domstolen har
aldrig uttryckligt fastslagit att varje hantering av personuppgifter utgör en kränkning av
artikel 8.281 Europadomstolen har tolkat artikel 8 så att den innefattar ett skydd för vart
fall vissa typer av personuppgifter.282 Men flera författare tolkar domstolens praxis så
att när en offentlig myndighet inhämtar, förvarar och vidaresänder personuppgifter så
utgör det i sig ett intrång i rätten till privatliv.283
I fallet Leander v. Sverige hade en arbetssökande nekats en statlig anställning på
grund av uppgifter av privat natur som förekom i ett av polisens register. Mannen hade
nekats tillgång till uppgifterna. Domstolen uttalade att både lagringen av de privata
uppgifterna och den ifrågavarande användningen av uppgifterna i kombination med en
vägran att ge den arbetssökande möjligheten att bestrida uppgifterna utgjorde ett intrång
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i rätten till privatliv.284 Domstolen utgick ifrån att det uppgifterna i registret var
uppgifter som relaterade till den sökandes privatliv285 eftersom detta påstående inte
bestridits. 286 Det gjordes ingen närmare analys av räckvidden i begreppet information
relating to private life.287 I fallet Amann v. Switzerland uttalade domstolen att begreppet
information relating to private life ska tolkas vidsträckt i linje med vad som tidigare
anförts om artikel 8 generellt. Domstolen hänvisade också till Konvention 108 i
intrångsfrågan och hävdade att konventionen stödde en extensiv tolkning av begreppet
privatliv.288
I fallet Rotaru v. Romania uttalade domstolen återigen att förvaring av uppgifter med
koppling till privatlivet i sig utgör ett intrång i rätten till respekt för privatliv.289
Domstolen påpekade också att även om informationen är offentlig utgör ett systematiskt
insamlande och förvaring av sådana uppgifter relaterade till privatlivet ett intrång i
rättigheten.290
Flera författare förordar att artikel 8 får antas innebära en begränsning av statens
agerande vid informationsutbyten som sker på grundval av skatteavtal.291 Författaren
Kuner skriver att det är tänkbart att domstolen skulle kunna tolka artikeln så att en
överföring till annat land utgör en kränkning i sig.

292

Regler gällande

gränsöverskridande överföringar finns i konvention 108. Domstolen har använt sig av
konventionen vid tolkningen av artikel 8 både vad gäller ett eventuellt intrång och vid
frågan om nödvändighet eller proportionalitet.293 I linje med detta är det inte otänkbart
att ett översändande i sig kan betecknas som ett intrång.
Det kan urskiljas att den praxis som finns rörande behandling av personuppgifter
alltid berört ganska specifika situationer, och inte sällan där uppgifterna har en särskilt
känslig natur. I Lundvall v. Sweden ansågs ett offentligt register där uppgifter om en
persons skatteskulder förekommer utgör en kränkning av rätten till privatliv men att den
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under vissa omständigheter kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle.294 Att
personuppgiftsbehandling särskilt gällande finansiell information i skatteärenden
omfattas av rätten till privatliv i EKMR tas också förgivet av författare och
dataskyddsexperter.295
Det också tydligt är att domstolen tagit starkt intryck av Konvention 108 vi
uttolkandet av EKMR. Detta talar för att domstolen i viss mån ser konventionen som en
ram. 296 Konventionens definition av personuppgifter är i princip lika bred som
dataskyddsdirektivet. Av artikel 2 (a) framgår att ”personal data” är ”any information
relating to an identified or identifiable individual”.

10.3.2 Rättfärdigandegrunder
För att ingrepp i rätten till privatliv ska godtas måste enligt artikel 8(2) krävas att
ingreppet har stöd i lag och att det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med
hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller
till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för
andra personers fri- och rättigheter.
När Europadomstolen tar ställning till detta rekvisit rekvisitet stöd i lag undersöks
något som i doktrinen benämns som the quality of law requirement. Det krävs inte bara
att det finns ett rättsligt stöd att hänvisa till, utan lagen som man stödjer sig på måste
också vara tillgänglig på ett tillfredställande sätt samt förutsebar. Lagen som tillämpas
måste vara formulerad med tillräcklig precision för att enskilda ska kunna förutse dess
tillämpning.297
En intressant rättfärdigandegrund i sammanhaget är protection of the economic well
being of the country.298 Domstolen har använt sig av den rättfärdigandegrunden i fall
rörande beskattning. I fallet Bernth Larsen Holding As and Others v. Norway där norska
skattemyndigheten beslutat om att 3 företag skulle tillhandahålla myndigheten all data
som fann på en dataserver som användes av de 3 företagen gemensamt.299 I F.S mot
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Tyskland menade kommissionen också att denna rättfärdigandegrund är tillämplig i
informationsutbytesfrågor när intrånget bestod i att spontant översända uppgifter till en
annan stat. Kommissionen uttalade att den ifrågavarande åtgärden “was taken in the
interest of the economic well-being of the country, and also aimed at the prevention of
crime”. 300 Det kan tyckas något felsyftande att tala om att översändandet sker för att
skydda den uppgiftsdelande statens ekonomiska intressen. Syftet med utbytet är
egentligen sker att den mottagande staten ska kunna skydda sina fiskala intressen.
Det förefaller dock sannolikt att inhämtning av uppgifter i skatteärenden bör utgöra
ett legitimt ändamål, även om det sker för att hjälpa en annan stat.

10.3.3 In accordance with law och necessary in a democratic society
Vad gäller kriteriet om nödvändigt i ett demokratiskt samhälle har Europadomstolen
uttalat att ett rättighetsintrång bedöms som tillåtligt endast om det svarar mot ett mycket
angeläget samhälleligt behov som står i proportion till det syfte som ska uppnås.301
När domstolen tagit ställning till kriteriet i fall som rör dataskydd har Konvention
108 använts som tolkningsstöd.302 I linje med konvention 108 ansåg domstolen i fallet S
v Marper att artikel 8 kräver att staten tillhandahåller appropriate safeguards för att
kunna skydda sig mot behandling som är i strid med artikel 8. Detta ansågs gälla i
synnerhet när uppgifterna behandlas genom automatisk behandling. Det föreligger en
skyldighet för staten att tillse att data som förvaras är relevanta för ändamålet och inte
överstiger vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Det föreligger också en
skyldighet att säkerställa att data som samlas in inte kan komma att missbrukas eller
användas för andra ändamål än de angivna.303
Rätt till tillgång och rättelse nämns också i fallet Rotaru v Romania där det befanns
vara oproportionerligt att den enskilde inte kunde få tillgång till och rätta felaktiga
upplysningar.304
Hänvisning till skyddsmekanismer finns även i praxis rörande s.k search and
seziures. Fallet Funke mot Frankrike rörde franska tulltjänstemän som sökt igenom
lokaler och beslagtagit dokument. Domstolen menade att det hade skett ett intrång i
300
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rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR. Domstolen påpekade dock att ett allt mer
komplext banksystem, med möjligheter att enkelt investera i utlandet gör att stater
måste kunna kontrollera utflödet av kapital i syfte att undgå beskattning och skattebrott.
Med detta följer att stater också måste kunna kontrollera lokaler och beslagta dokument.
Domstolen uttalade dock att proportionalitet förutsätter ett system med adekvata och
effektiva skyddsåtgärder.305
Skyddsåtgärder behandlas även i fallet Bernh Larsen Holding As and Others v.
Norway där domstolen fann en inhämtning av stora mängder finansiell data på en server
proportionerlig särskilt med hänsyn till att de enskilda delgivits beslutet på förhand, att
det gick att rättsligt motsätta sig revisionsbeslutet genom domstolsprövning och att det
förelegat dialog mellan de enskilda och myndigheten vid beslutet och enskilda hade fått
ta del rapport över revisionen. Det ansågs därför finnas tillräckliga skyddsåtgärder för
att motverka missbruk.306

10.3.4 Avslutande analys
Det förefaller troligt att informationsutbyte under FATCA utgör en inskränkning av
rätten till privatliv. Intrånget kan bestå både i att uppgifter samlas in av myndighet eller
att uppgifterna skickas vidare.
De uppgifter som ska insamlas utgör en relativt heltäckande redovisning av en
enskild persons tillgångar och inkomster i ett finansiellt institut. Varje konto
rapporteras.

Det

som

ska

rapporteras

är

både

innehav

i

värdepapper,

banktillgodohavande och det är även vissa försäkringar.307 En inhämtning av konto- och
ägandeuppgifter skulle kunna utgöra sådan information relaterad till privatlivet som
Europadomstolen nämnt i sin praxis.
Det förefaller dock troligt att hanteringen kan rättfärdigas. Den mest problematiska
frågan rör enligt min mening proportionalitet och laglighet. Lagkravet innebär att lagen
måste ha en hög kvalité. Det måste gå tillfredställande förutse en eventuell tillämpning
av lagen. Det går därmed att den svenska lagen mot bakgrund av kriteriet om the quality
of law.
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Som ovan redogjorts för anmärkte Lagrådet under remissärendets gång att
regelmassan som IG-avtalet fört med sig, och som införlivats i svensk rätt är ytterst
omfattande och komplex. Flera viktiga begrepp som används i lagen har ingen
motsvarighet i svensk rätt.
När det gäller proportionalitet två problem uppställas. För att uppfylla kriteriet om
proportionalitet verkar det krävas att informationen i sig utgör ett minimum för att
säkerställa ändamålet. Författaren Winandy har gjort ett intressant påpekande om att
”necessary in a demorcratic society” antyder att begränsningen som följer av EKMR är
snävare än den terminologi som för närvarande används i OECD:s modellavtal,
nämligen ”forseebaly relevant” eller tidigare ”necessary”. Det kan därför tänkas att ett
utbyte som visserligen är acceptabelt enligt den standard som följer av skatteavtalen
trots allt inte är tillåten enligt artikel 8 EKMR.308
Europadomstolens praxis pekar också på att det måste finnas skyddsmekanismer som
enskilda kan använda för att skydda sig mot felaktig information eller felaktig
hantering. Både när det gäller personuppgiftshantering och när det gäller genomsökning
av lokaler och beslag av dokument har domstolen hänvisat till att proportionalitet
förutsätter skyddsåtgärder. Baker menar att artikel 8 i EKMR aktualiserar frågan om
informationsutbyten i skatteärenden under skatteavtalen i en tillräcklig utsträckning står
under rättsligt kontroll. Baker anför särskilt domstolens framhållande av judicial
safeguards som framgick av Funke-fallet. Vad dessa skyddsåtgärder skulle innefatta i
ett sådant ärende är oklart. Fråga kvarstår om det enligt konventionen kan krävas att det
ska gå att ifrågasätta lagligheten i ett utbyte av upplysningar.309
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10.4 Personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet

10.4.1 Allmänt om PUL och dataskyddsdirektivet
Dataskyddsdirektivet310 antogs i första version 1995 och började gälla från 1998.311
Direktivet har implementerats i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204).
En av anledningarna till att direktivet antogs var att frånvaron av harmonisering av
lagstiftning för skydd av personuppgifter sinkade upprättandet av den inre
marknaden.312 Syftet med direktivet är dock tveeggat. Dels syftar det till att underlätta
upprättandet av den inre marknaden313 dels syftar det till att skydda fysiska personers
grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv genom att säkerställa en
hög skyddsnivå över hela unionen. 314 Ett viktigt markerande i sammanhanget är att
skyddet som direktivet ämnar säkerställa ska gälla alla oavsett medborgarskap eller
hemvist.315
Utgångspunkten i PUL och dataskyddsdirektivet är att samtycke krävs för varje
behandling av personuppgifter om inte särskilda villkor är uppfyllda. För PUL regleras
detta i 9 § och 10 § och för direktivets del i artikel 6 och 7. Samtyckesrekvisitet
definieras i lagens 2 § och i artikel 2 h) i direktivet. Viljeyttringen måste vara frivillig.
Viljeyttringen kan inte anses frivillig om den sker under hot om sanktion. Det måste
också vara möjligt för den enskilde att ta tillbaka ett samtycke. Ett samtycke kan därför
inte föreligga om någon typ av hot om sanktion finns eller om ett samtycke inte kan
återkallas.316 Om ett godtagbart samtycke inte finns måste behandlingen rättfärdigas
mot bakgrund av sex typfall i 10 § PUL. De sex fall som anges i 10 § PUL är en
uttömmande uppräkning.317 Behandlingen måste också vara tillåten enligt 9 § vilken
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ska motsvara artikel 6 i direktivet. Paragrafen ger allmänna krav som alltid måste vara
uppfyllda vid all personuppgiftsbehandling.318
Enskilda ges också omfattande positiva rättigheter enligt PUL och dataskyddsdirektivet. Några av dessa skyldigheter är att lämna information om att behandling sker,
om möjlighet till tillgång rättelse, radering, blockering och rätten att motsätta sig en
hantering enligt artiklarna 10 – 12 och 14. PUL och dataskyddsdirektivet ger också en
rätt till skadestånd vid överträdelser. Bestämmelsen om skadestånd återfinns i 48 § PUL
och för direktivets del i artikel 23. Skyldigheterna enligt PUL och dataskyddsdirektivet
åvilar den personuppgiftsansvarige respektive den register-ansvarige. Det är alltså den
personuppgiftsansvarige som ska tillse att rättigheterna ges verkan. Det är också denne
som kan bli skadeståndansvarig enligt 48 § PUL.319
PUL begränsar också överföringar till tredje land. Med tredjeland avses enligt 3 §
stater utanför Europeiska Unionen eller utanför EES. Begränsningen när det gäller
överföringar till tredjeland regleras i 33 - 35 §§ PUL, och i artikel 25 och 26 i
dataskyddsdirektivet.
Utöver PUL finns också särskilda författningar som gäller istället för PUL. En sådan
är Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.320
Tidigare i lagstiftningsarbete fanns osäkerhet om den särskilda lagen skulle vara
tillämplig när Skatteverket behandlar uppgifter i enlighet med införlivandelagarna.
Regeringen anser att så är fallet. Regeringen påpekar att PUL gäller hos de finansiella
instituten medan Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet gäller hos Skatteverket.321
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Judgment of the Court of 20 May 2003. Rechnungshof (C-465/00) v Österreichischer Rundfunk and
Others and Christa Neukomm (C-138/01) and Joseph Lauermann (C-139/01) v Österreichischer
Rundfunk.
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10.4.2 PUL och dataskyddsdirektivets relevans i informationsutbytesfrågor
Definitionen av personuppgifter är enligt 3 § PUL all slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Direktivets definition framgår
av artikel 2 a.) som ger att begreppet innefattar ”varje upplysning som avser en
identifierbar fysisk person”.
Definitionen för vad som utgör behandling av personuppgifter är mycket vid. Den
omfattar i princip alla åtgärder som har samband med personuppgifter.322 Utbyte av
uppgifter mellan skattemyndigheter explicit i dataskyddsdirektivets preambel.323
De uppgifter som ska rapporteras enligt FATCA-samarbetet är bland annat namn,
skatteregistreringsnummer och uppgifter om den enskildes ekonomiska förhållanden.324
Dessa uppgifter kopplas direkt till namngivna personer. Uppgifterna kommer att
sammanställas och överföras genom elektronisk automatisk databehandling. Således bör
slutsatsen kunna dras att FATCA-samarbetet innebär behandling av personuppgifter.
Regeringen klargjorde på begäran av datainspektionen att PUL:s regler gäller vid
behandlingen hos de svenska finansiella instituten.325

10.4.3 Personuppgiftsansvar
Vem som är personuppgiftsansvarig regleras i 3 § PUL. Den personuppgiftsansvarige
definieras som den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med
och medlen för behandlingen av personuppgifter. Det är av stor vikt att reda ut vem
som är personuppgiftsansvarig eftersom det är dessa som ska säkerställa enskildas
rättigheter enligt direktivet. Terminologin mellan lagen och direktivet skiljer sig något
åt. I direktivet benämns denne som den registeransvarige. Direktivets definition
återfinns i Artikel 2 d) och överensstämmer med PUL:s definition för den personuppgiftsansvarige. Vem som är registeransvarig i direktivets mening måste bestämmas
mot bakgrund av de faktiska omständigheterna. Även om en lag formellt utpekar ett
subjekt som registeransvarig är det fråga om de faktiska omständigheterna som blir
avgörande. Vad man ska leta efter är den som faktiskt bestämmer ändamålen och
medlen för behandlingen av personuppgifter inte den som enligt lag bestämmer
322
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ändamålen och medlen för behandlingen.326 En vanlig situation är den att en lagstiftning
inte formellt utser en personuppgiftsansvarig. Istället ger lagstiftningen en skyldighet
eller en uppgift som inbegriper att insamla och sammanställa information. I sådant fall
bör den som vid tillämpning av sådan lag hanterar personuppgifter anses som
personuppgiftsansvarig i direktivets mening.327 I de implementeringslagar som förslås
finns ingen formellt utsedd till personuppgiftsansvarig. Istället är det frågan om en
laglig skyldighet att inhämta, sammanställa och överföra personuppgifter enligt i förväg
lagstiftade kriterier. Men slutsatsen bör kunna dras att svenska finansiella institut är
personuppgiftsansvariga i lagens mening.328
Artikel 2 d) ger att registeransvarig är den fysiska eller judiska person, den
myndighet eller institution som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer
ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

Vad gäller begreppet

”ensamt eller tillsammans med andra” syftar detta till att komma åt situationer
personuppgifter behandlas i flera led genom olika hanteringar hos flera aktörer.329
Ledning bör hittas i de olika typer av hanteringar som nämns i direktivets artikel 2 b).330
Vad gäller Skatteverket utför verket också behandling av personuppgifter i lagens
och direktivets mening. Skatteverket inhämtar eller tar emot uppgifterna från finansiella
institut. Man har även en skyldighet enligt lagen att utlämna uppgifter till IRS genom
översändande. En situation med dubbelt kontrollansvar förefaller vara för handen i
FATCA-implementeringen. Det är således fråga om en situation där båda aktörer bör
tillföras personuppgiftsansvar, men där varje aktör har olika roller.331 WP29 har uttalat
att det vid delat kontrollansvar är det av yttersta vikt att roller och arbetsuppgifter kan
fördelas tydligt. Delat ansvar får inte innebära att det blir omöjligt att utreda respektive
aktörs skyldigheter. Det måste därför klart och tydligt gå att allokera roller och
skyldighet till varje aktör.332
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10.4.4 Allmänna bestämmelser om personuppgiftsbehandling

10.4.4.1 Kravet på lagstöd och ändamål
Såvida inte giltigt samtycke finns kräver PUL och dataskyddsdirektivet att det finns en
rättslig grund för behandling av personuppgifter. I 3 § definieras samtycke som varje
slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter
att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller
henne. Dataskyddsdirektivets definition överensstämmer med definitionen i PUL. Ett
samtycke måste således vara frivilligt för att vara giltigt. Situationen får inte vara sådan
att den enskilde i praktiken inte kan avstå från att lämna samtycket. Inte heller kan ett
samtycke vara frivilligt om det sker under någon form av tvång.333 Så kan inte anses
vara fallet om samtycket framtvingas under hot om att få kontot stängt eller om
kontohavaren drabbas av någon form av negativ följd. Ett samtycke som lämnas måste
också gå att återkalla enligt 12 §. Det går således inte att komma runt samtyckeskravet
genom att utkräva ett samtycke från en kontohavare.334 Det krävs således lagstöd för att
behandling av uppgifter inom ramen för FATCA ska vara laglig.
En av de grunder för undantag som kan vara intressant är 10 § b.) som ger att
behandlingen är laglig om den är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska
kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Direktivets reglering återfinns i artikel 7 c).
En annan intressant grund är 10 § d.) i vilken det framgår att behandlingen är laglig
om den är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.
Denna grund finns artikel 7 e.) i dataskyddsdirektivet.
Genom att IDKL uppkommer en rättslig skyldighet för svenska finansinstitut att
behandla personuppgifter. Denna skyldighet framgår av IDKL samt av i den föreslagna
22 a kap. i Skatteförfarandelagen. I identifieringslagens 4.kap kommer att regleras
behandlingsprocessen

hos

den

finansiella

enheten

och

skatteförfarandelagen

överföringen av kontrolluppgiften innehållandes de uppgifter som befunnits
rapporteringspliktiga. Genom att den IDKL och LOUUFATCA uppkommer också en
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rättslig skyldighet för Skatteverket att inhämta kontrolluppgifter och översända dess a
till USA.335
WP29, anser att det både är möjligt att åberopa artikel 7 c) och e) om en lagstadgad
skyldighet att genomföra FATCA finns på plats, både vad gäller skattemyndigheter och
finansiella institut.336

10.4.4.2 Uppgifter ska vara riktiga, adekvata, relevanta m.m
I 9 § PUL ges grundläggande krav som måste vara uppfyllda när personuppgifter
behandlas. Paragrafen motsvaras av artikel 6.1 i dataskyddsdirektivet. Paragrafen har
rubriken grundläggande krav på behandling av personuppgifter och rubriken i
dataskyddsdirektivet är principer om uppgifternas kvalité.337
Den första förutsättningen är enligt 9 § a.) att personuppgifter bara får behandlas om
det är lagligt. Av 9 § c.) följer vidare att personuppgifter bara får samlas in bara för
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 9 § e) ger att de personuppgifter
som behandlas ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med
behandlingen. Vidare följer av 9 § f.) att inte fler personuppgifter får behandlas än vad
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Dessa föreskrifter
följer också av direktivets artikel 6.1.
Vidare följer av 9 § g) de personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om
det är nödvändigt, aktuella. Ofullständiga och inkorrekta uppgifter kan orsaka stora
skador. Bestämmelsen syftar således till att det alltid ska se till att den
personuppgiftsansvarige förebygger att felaktiga uppgifter behandlas och säkerställer att
uppgifterna är aktuella.338 Att avgöra om en uppgift är faktiskt felaktig är vanligtvis inte
särskilt svårt om det rör sig om en uppgift som återgivits felaktigt. Även en uppgift som
är faktiskt korrekt kan anses ha behandlats i strid med PUL. Frågan handlar då om
uppgifterna är adekvata och relevanta i förhållande till det bakomliggande ändamålet
med behandlingen.339
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Bestämmelserna i 9 § e.) och f.) PUL bygger på dataskyddsdirektivets artikel 6.1 c.).
Av artikeln i dataskyddsdirektivets anses följa en proportionalitetsprincip som gäller vid
all behandling av personuppgifter.340 Tranberg menar att proportionalitetsprincipen vid
databehandling

tillämpas

i

flera

olika

sammanhang

dataskyddsdirektivet.

Proportionalitetsprincipen kan på grund av detta inte ges en fast innebörd inom ramen
för direktivet.341 Vad gäller proportionalitetsprincipen i artikel 6 kan betecknas denna
betecknas som den generella proportionalitetsprincipen eftersom den gäller vid varje
behandling av personuppgifter.342
När ECJ tolkar de grundläggande bestämmelserna i dataskyddsdirektivet läses ofta
punkterna i artikel 6.1 tillsammans med de sex särskilda ändamålen i artikel 7.343
Eftersom punkterna läses tillsammans och det är svårt att avgöra vilken argumentation
som hänförs till vilken artikel och vilken punkt.344 WP 29 har i linje med praxis,
förtydligat att Artikel 6.1 b) och c) är nära sammanlänkade men avser olika delar av en
och samma prövning. Den förstnämnda punkten ger en ändamålsbegränsning och andra
punkter ger en dataminimeringsbegränsning. Dataminimeringsbegränsningen har till
syfte att säkerställa att endast så mycket information som verkligen är nödvändig för
uppfylla ändamålet hanteras.345
ECJ har fastslagit att artikel 6.1 c.) och artikel 7 c.) och e.) har direkt effekt. Reglerna
befinns tillräckligt precisa och ovillkorliga för att enskilda ska kunna grunda ett
rättighetsanspråk gentemot staten.346 ECJ har också uttalat att en åtgärd som inte är
förenlig med Artikel 8 EKMR, inte heller kan vara förenlig med dataskyddsdirektivet.
Domstolen hänvisar här till den artikel 6.2347 i EU-fördraget där det framgår att unionen
ska som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande
rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen.

340

Domstolen inleder därför

Tranberg, Proportionality and data protection in the case law of the European Court of Justice,
International Data Privacy Law 2011, s 239.
341
Tranberg, Proportionality and data protection in the case law of the European Court of Justice,
International Data Privacy Law 2011, s 239.
342
Tranberg, a a fotnot 338, s 239.
343
Se De förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01 p 66 – 72.
344
Se bland annat C-465/00 Österreichischer Runfunk m.fl v Neukomm p 99 samt C-138/01 och C139/01 p 72.
345
Se WP29, Opinion 01/2014 on the application of necessity and proportionality concepts and data
protection within the law enforcement sector, s 3.
346
Judgment of the Court of 20 May 2003. C-465/00 Christa Neukomm (C-138/01) and Joseph
Lauermann (C-139/01) v Österreichischer Rundfunk p 99 – 100.
347
Förmodligen har ett skrivfel skett. Det sagda framgår snarare av artikel 6.3 FEU.

75

bedömningen med att undersöka om ett intrång enligt artikel 8 EKMR föreligger och
prövar detta självständigt.348
Fallet C-465/00 Österreichischer Runfunk m.fl gällde en bestämmelse som ålade
myndigheter att rapportera uppgifter till en annan statlig institution om utbetalda
ersättningar till anställda och pensionärer. Syftet var att sammanställa en offentlig
rapport.349 Domstolen påpekade att det visserligen finns utrymme för medlemsstaterna
att göra fria bedömningar i vissa delar av direktivet, men artikel 6 c), 7 c) och e) utgör
ovillkorliga skyldigheter.350 ECJ ansåg att intrång förelåg i artikel 8 EKMR förelåg när
löne- och inkomstuppgifter uppgifter lämnas till en utomstående myndighet. ECJ
hänvisade i sammanhanget till tidigare uttalanden av Europadomstolen om att rätten till
privatliv inte ska tolkas restriktivt.351 ECJ påpekade också att det gäller oavsett hur
uppgifterna sedan behandlas.352 ECJ konstaterade sedan att det inte spelar någon roll
huruvida uppgifterna kan anses vara av känsliga art eller ej. Frågan om någon enskild
lidit men av utlämnandet spelar heller ingen roll för den slutsatsen.353
ECJ menade att en analys måste göras om ändamålet med behandlingen inte kan
uppnås på ett mindre ingripande sätt. Domstolen överlät till den nationella domstolen att
avgöra om så kunde anses vara fallet.354
De principer som uttalats av domstolen återspeglar sig i WP 29:s uttalanden om vilka
krav som bör ställas när personuppgifter behandlas under FATCA-regelverket. När det
gäller behandlingar som sker som ett led i FATCA-samarbetet har WP29 påpekat att
lagstiftning som har som ändamål att hindra skatteflykt eller skattebedrägerier355 genom
informationsutbyte visserligen utgör ett berättigat allmänt intresse. Men en eventuell
lagstiftning som föreskriver om behandlingen måste vara proportionerlig mot det
bakomliggande ändamålet att förhindra skatteflykt.356 När det gäller mängden data som
behandlas krävs att mindre ingripande åtgärder övervägs. Den stora mängd
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personuppgifter som kan komma att utbytas måste befinnas verkligt nödvändig för att
uppnå de bakomliggande ändamålen med FATCA.357

10.4.5 Rättigheter enligt PUL och dataskyddsdirektivet
10.4.5.1 Rätt till information om behandling
Rätt till information om behandling regleras i 23 – 27 §§ PUL. Bestämmelserna grundar
sig på artikel 10 och 11 i dataskyddsdirektivet. I dataskyddsdirektivets preambel punkt
38 anges att den registrerade har rätt till korrekt och fullständig information med hänsyn
till de närmare omständigheterna vid insamlingen. Vidare framgår av preambeln punkt
41 att alla måste kunna utöva sin rätt att få tillgång till uppgifter som rör dem för att i
detalj kunna försäkra sig om att uppgifterna är korrekta och att behandlingen är tillåten.
I 23 § regleras situation när uppgifter samlas in från den registrerade själv medan 24
§ PUL regleras rätt till information när uppgifter inhämtas från någon annan källa än
den registrerade själv. Bestämmelsen i 24 § motsvaras i direktivet av artikel 11. I den
utländska doktrinen framgår att denna situation är den typiska vid informationsutbyte i
skatteärenden. Skattemyndigheten inhämtar vanligtvis upplysningar från en finansiell
institution som utgör en tredje part.358
Information till den registrerade behöver inte ske när utlämnandet uttryckligen
föreskrivs i författning enligt 24 § 2.st. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel
11.1. i dataskyddsdirektivet. I sådana fall följer det av direktivet att medlemsstaterna
måste föreskriva om lämpliga skyddsåtgärder.
Den personuppgiftsansvarige måste enligt 25 § delge den registrerade den
personuppgiftsansvariges identitet, ändamålen med behandlingen. Därutöver gäller
också en skyldighet att lämna all ytterligare information som behövs för att den
registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom
information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att
ansöka om information och få rättelse.
Lagstiftaren påpekar i förarbetena till IDKL att finansiella institut är skyldiga att
lämna information i enlighet PUL. Instituten måste enligt 25 § PUL ge den enskilde
information om ändamålen med behandlingen och all övrig information som behövs för
357
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att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med
behandlingen.359

10.4.5.2 Tillgång, rättelse, blockering samt rätten att motsätta sig en behandling
Rätt till tillgång och rättelse regleras i 28 § PUL. I direktivet finns motsvarande
reglering i artikel 12. Direktivets preambel föreskriver att alla måste ha kunna få
tillgång till uppgifter som är under behandling för att i detalj kunna försäkra sig om att
uppgifterna är korrekta och att behandlingen är tillåten.
Särskilda bestämmelser om rättelser finns också i 3 kap. 3 § Lag (2001:181) om
behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet. 3 § hänvisar
åter till bestämmelserna i 28 § PUL.
Den enskilde har genom 28 § PUL rätt begära att uppgifter som inte behandlats i
enlighet med PUL rättas, blockeras eller utplånas. Blockering innebär enligt 3 § att
uppgifterna spärras och att uppgifterna inte kan lämnas ut till tredjeman annat än med
stöd av 2 kap. Tryckfrihetsförordningen.
I förarbetena till IDKL anges att bestämmelserna om rättelse, blockering och
utplåning i 28 § PUL gäller vid behandlingen hos de finansiella instituten. Vidare gäller
bestämmelsen om rättelse i 28 § PUL också och hos Skatteverket. Skatteverkets beslut
om rättelse kan överklagas enligt 3 kap. 4 § samma lag. 360
Bestämmelserna om rättelse gör det möjligt att invända mot att uppgifterna är
felaktiga på grund av 9 § PUL. Om en sådan rättelse sker hos ett finansiellt institut som
översänt upplysningar till Skatteverket förefaller det följa av 28 § 2 men. att institutet
ska underrätta tredjeman till vilken uppgifterna lämnats ut. Detta borde innebära att det
finansiella institutet ska underrätta Skatteverket om en rättelse. Som ovan anförts har
Skatteverket sedan en rättslig möjlighet att översända rättade uppgifter till USA
spontant.361
Artikel 14 i dataskyddsdirektivet föreskriver om en rätt att motsätta sig behandling
av personuppgifter. Artikel 14 ger att medlemsstaterna ska tillförsäkra den registrerade
rätten att åtminstone när två av de grunder som anges i artikel 7 används för att
359
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rättfärdiga behandlingen. Artikel 7 e) tillåter personuppgiftsbehandling som är
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse, eller som ett led i
myndighetsutövning. Artikel 7 f) tillåter personuppgiftsbehandling som är nödvändig för
ändamål som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de
tredjemän till vilka uppgiften lämnats ut, utom när såda intressen uppvägs av den
registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd enligt
artikel 1.1.
Rätten att motsätta sig gäller om den enskilde anför avgörande och berättigade skäl
som rör hans personliga situation utom när den nationella lagstiftningen föreskriver
något annat. Bestämmelsen i artikel 14 har en snäv och diskretionär utformning.
Enskilda måste anföra avgörande och berättigade skäl som rör hans personliga situation.
Medlemsstaterna har givits ett högt mått av fritt skön både vad gäller bedömningen mot
rättfärdigandegrunderna i artikel 7 och vad som utgör avgörande och berättigade skäl.
Bestämmelsen förefaller dessutom vara frivillig för medlemsstaten att implementera
eftersom den undantar situationen när den nationella lagstiftningen föreskriver något
annat. 362
På inrådan av dataskyddskommitéen kom rätten att motsätta sig behandling att
begränsas till en rätt att återkalla ett samtycke.363 Bestämmelsen återfinns i 12 § PUL.
Av 12 § 2 st. PUL följer att i andra fall än de som anges i 1.st får en enskild inte
motsätta sig en behandling av personuppgifter.

10.4.6 Personuppgiftslagens undantag
De grundläggande bestämmelserna i 9 § PUL, samt rätten till information om
behandling enligt 23 – 26 §§ PUL och rätten till åtkomst, rättelse och blockering i 28 §
kan inskränkas om förutsättningarna i 8 a § PUL är för handen. Bestämmelsen i 8 a §
implementerar artikel 13 i dataskyddsdirektivet och anses överensstämma till innehåll
med denna.364
Inskränkningen gäller dels de generella skyldigheterna om uppgifternas kvalité som
anges i artikel 6.1, rätten till information enligt Artikel 11.365 Det gäller också rätten till
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tillgång och rättelse som återfinns i artikel 12 och som också har bäring på
uppgiftsbehandling i informationsutbytesärenden.366 Frågan är då i vilken mån detta är
möjligt att inom ramen för ett informationsutbyte inskränka bestämmelserna i PUL.
Undantaget i direktivet är formulerat så att medlemsstaterna genom lagstiftning får
vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av artikel 6.1, artikel 10 och artikel 11.1
och artikel 12 om en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till 7 olika allmänna
intressen. Det undantag som framför allt har diskuterats i samband med
informationsutbyte i skatteärenden är det som följer av 8 a § PUL och artikel 13.1 e) i
direktivet.367
Enligt 8 a § f.) och artikel 13.1 e) i direktivet gäller att en inskränkning får göras om
den är en nödvändig åtgärd med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt
intresse hos en medlemsstat eller hos Europeiska unionen inklusive skattefrågor.
Undantaget kan också enligt 8 a § d.) och f.) medges om det är nödvändigt för
förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott och åtal för brott.
Undantaget i 8 a § f.) ger att intresset som ska värnas genom inskränkningen är det
hos en medlemsstat eller hos unionen. Detta kan tolkas som att det är det fiskala
intresset hos en begärande medlemsstaten.368 Frågan är då om undantaget under e.) ens
är tillämpligt när den begärande staten inte är medlemsstat i Europeiska unionen och om
det är frågan om ett tredjelandsutlämnande. Författaren Rust/Fort förefaller ge uttryck
att undantaget ska tolkas så att det enbart gäller medlemsstater och unionen.369
Det finns dock inget enigt svar på denna fråga. Författaren Schenk-Geers tolkar
undantaget som generellt och oberoende av om en stat som begär upplysningar är en
medlemsstat eller ej. Det är upp till medlemsstaten att fastställa vad som är ett sådant
viktigt intresse.370
Enligt min mening förefaller det följa av artikelns ordalydelse att det måste vara det
fiskala intresset hos en medlemsstat som avses. Det måste således finnas ett intresse hos
medlemsstaten som lämnar ut uppgifterna eller hos en medlemsstat som mottar
uppgifterna. Men vad som utgör ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse i artikeln
13:s mening klargörs inte i preambeln. Det förefaller som att bestämmelsen ger stor
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frihet till medlemsstater att själva bestämma när dessa skäl föreligger. Av detta skäl kan
flera olika tolkningar vara möjliga.371
Artikel 13 föreskriver dock om att en intresseavvägning måste göras mellan det
allmänna intresset av att inskränka rättigheten och den enskildes intressen.372 Det kan
inte anses följa av bestämmelserna att de grundläggande bestämmelserna om
uppgifternas kvalité, den enskildes rätt till information, tillgång och rättelse helt får
elimineras. Begränsningen måste ske med urskillning och kunna rättfärdigas som
nödvändig i det enskilda fallet.373
När det gäller bestämmelserna i artikel 13.1 d.) och e.) förespråkar Rust att
undantagsbestämmelserna ger en möjlig ventil för när ett översändande måste ske
skyndsamt och det föreligger konkret risk för att den skatteskyldige undandrar sig
åtgärden eller saboterar processen.374 Även Schenk-Geers menar att begränsningarna i
artikel 13 bör reserveras till fall där det finns en allvarlig och konkret misstanke om
skattebedrägeri eller skatteflykt.375 Artikel 13 bör inte begränsa den enskildes rättigheter
generellt när ärendet gäller informationsutbyte i skatteärende utan inskränkningen måste
rättfärdigas i det enskilda fallet.
Enligt min mening är dessa resonemang bäst förenligt med direktivets syfte att
tillförsäkra en hög skyddsnivå inom direktivets tillämpningsområde.376 Undantaget i
artikel 13 kräver att lagstiftaren måste kunna motivera inskränkningar som nödvändiga.
Även om undantagsgrunden är diskretionärt utformad förutsätter inskränkningen nödvändighet. Dataskyddsdirektivet är skrivet som en konkretisering av rätten till privatliv.
Om enskildas rättigheter kan inskränkas med sådan enkelhet urholkas det skydd som
direktivet syftar till att ge. Det bör således krävas att rättigheterna som tillförsäkras
enskilda endast kan inskränkas i typsituationer där de verkligen kan motiveras.
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10.4.7 Skadestånd
Ovan har behandlats att skadestånd kan bli aktuellt när ett finansiellt institut lämnar ut
uppgifter i strid med banksekretessen i 1 kap. 10 § BRL.377 Detta är inte den enda
formen av skadestånd som kan bli aktuell. Av 48 § PUL följer att den personuppgiftsansvarige i vissa fall kan bli skadeståndsskyldig vid överträdelser av PUL.
I den särskilda lag som är tillämplig på behandlingen hos Skatteverket finns en
bestämmelse i 3 kap. 3 § som hänvisar tillbaka till 48 § PUL.
En överträdelse av PUL kan exempelvis ske om en behandling skett i strid med 9 §
PUL och en skada sedermera uppkommit. Skada i paragrafens mening innefattar ren
förmögenhetsskada. Den enskilde kan också få ideellt skadestånd för kränkning av den
personliga integriteten, alltså ett ideellt skadestånd. 378
Av bestämmelsens ordalydelse framgår att oaktsamhet inte är ett krav
skadeståndsskyldighet. För den skadelidande räcker det med att bevisa att det
förekommit en olaglig behandling och att behandlingen orsakat en skada.379
I den mån en skadeståndsfråga inte behandlas i paragrafen ska ledning sökas i
Skadeståndslagen (1972:207). Sådana frågor är bland annat ersättningens storlek vilket
regleras i 5 kap. SkadeståndsL och bestämmelsen i 6 kap. 4 § om ansvar när flera
skadeståndsskyldiga finns. Också bestämmelser om skadelidandes medvållande kan
tillämpas när det är frågan om jämkning av skadeståndets.380
Ersättningsskyldiga är personuppgiftsansvariga. Som redan behandlats ovan kan
både Skatteverket och de finansiella instituten anses som personuppgiftsansvariga när
de behandlar uppgifter inom ramen för IDKL och LUFATCA. Därmed är båda aktörer
potentiellt skadeståndsskyldiga.
Det går att föreställa sig flera tänkbara scenarion där skadeståndsskyldighet kan
komma på fråga. Dels kan felaktiga upplysningar överföras vilket kan medföra att den
rapporterade måste söka rättning av uppgifterna. Detta kan i värsta fall innebära att den
rapporterade måste inleda en process i USA. Det kan också tänkas att en process inleds
mot den rapporterade på initiativ av amerikansk myndighet på grundval av den felaktiga
informationen. Det kan således uppkomma processkostnader.
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Det går också att tänka sig situationer när en person som inte är skattskyldig i USA
rapporterats. I dessa fall är det nog sällan frågan om att en ren förmögenhetsskada har
uppkommit. I sådana fall ligger förhållandet förmodligen närmare en ideell skada och
kränkning.

10.4.8 Överföringar till tredje land

10.4.8.1 Begränsningen av överföringar till tredje land
När det gäller överföringar till tredje land finns ingen garanti för att det rättsliga skydd
som dataskyddsdirektivet erbjuder kan säkerställas. Av 33 § PUL framgår att
medlemsstater ska föreskriva att överföringar till tredje land endast får ske om
ifrågavarande tredje land säkerställer en adekvat skyddsnivå. Motsvarande reglering
finns i dataskyddsdirektivets artikel 25.1.
Av 33 § 2 st PUL följer att skyddsnivåns adekvans ska bestämmas mot bakgrund av
samtliga de omständigheter som har samband med överföringen. Särskilt uppgifternas
art, den avsedda behandlingens ändamål och varaktighet, samt de regler som gäller för
behandlingen i tredjelandet. Kommissionen kan genom beslut fastställa att ett land
tillförsäkrar en adekvat skyddsnivå genom i enlighet med artikel 25.6. Vad gäller USA
finns inget generellt positivt beslut. EU:s inställning till USA i dataskyddsfrågor kan
har beskrivits som skeptisk. 381 Utgångspunkten i nuläget verkar vara att den
amerikanska rätten saknar tillräckligt dataskydd.382
Ett sådant särskilt beslut som finns omfattar exempelvis flygpassagerardata, så kallad
PNR-data.

383

Ett annat gäller det så kallade SWIFT-samarbetet som gäller

dataöverföringar i syfte att kartlägga terrorismfinansiering.384 I SWIFT-avtalets artikel
14 till 16 finns bestämmelse om rätt till insyn, tillgång, rättelse, radering och blockering
för den vars uppgifter utbyts under avtalet. Således har de rättigheter som tillkommer
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enskilda enligt direktivets bestämmelser värnats också efter överföringen till
tredjelandet.

10.4.8.2 Undantagen från kravet om tillförsäkrad adekvat skyddsnivå
I 34 § PUL och i dataskyddsdirektivets artikel 26.1 anges att överföringar till tredje land
i vissa fall kan accepteras trots att en adekvat skyddsnivå inte garanteras.
När det gäller överföringen enligt FATCA är regeringens inställning att undantaget i
34 § punkt c.) PUL och artikel 26.1 (d) i dataskyddsdirektivet tillåter den ifrågavarande
överföringen till USA. Undantaget föreskriver ett undantag från förbudet att överföra
uppgifter till tredjeland när det är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna
fastställas, göras gällande eller försvaras.
Regeringen hänvisar också till 35 § 2.st PUL som ger regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer rätt att utfärda undantag från 33 § som behövs med hänsyn till ett
viktigt allmänt intresse eller att det finns tillräckliga garantier till skydd för den
registrerades rättigheter. Både undantaget i 34 § och 35 § 2 st. PUL har sina
motsvarigheter i dataskyddsdirektivets artikel 26.1 d). Där det anges att ett undantag
från kravet på adekvat skyddsnivå gäller om överföringen är nödvändig eller bindande
enligt författning av skäl som rör viktiga allmänna intressen eller för att fastslå, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk. I artikel 26.2 finns också ett undantag i det fall
den registeransvarige ställer tillräckliga garantier för att enskilda personers
grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande
rättigheter. Sådana garantier kan framgå av lämpliga avtalsklausuler. Undantaget
förefaller överensstämma med det andra undantaget i 35 § 2 st. PUL.
Regeringen hänvisar särskilt till 35 § 2 st. PUL som ger regeringen möjlighet att
meddela undantag för överföringar till tredjeland om det behövs med hänsyn till ett
viktigt allmänt intresse. 385 I dataskyddsdirektivets preambel punkt 58 anges att utbyte
av upplysningar i skatte- och tullärenden är ett sådant viktigt allmänt intresse. 386
Regeringen hävdar i linje med detta att det inte finns någon rättslig skyldighet enligt
PUL och dataskyddsdirektivet att värna enskildas rättigheter även efter överföringen
eftersom utbytet behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Regeringen har
385
386

Se Prop. 2014/15:41 s 63 f.
Se också prop. 1999/2000:122 s 44 f.

84

tolkat bestämmelserna så att informationsutbyte mellan skattemyndigheter alltid verkar
kunna undantas vid tredjelandsöverföringar.387
Hur bestämmelserna egentligen ska läsas är föremål för viss diskussion när det gäller
informationsutbyten med tredjeland. Vid en första läsning förefaller det som att all
överföring som sker inom ramen för ett informationsutbyte mellan skattemyndigheter
kan undantas. 388 Schenk/Geers skriver att det av punkt 58 framstår som att hela
området för utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheter utgör ett sådant viktigt
allmänt intresse som bryter direktivets skyddsnivå vid tredjelandsutlämningar. SchenkGeers anser dock att så inte kan vara meningen. Schenk/Geers anför särskilt som stöd
för detta att det inte kan ha varit meningen att de regleringar i skatteavtalen som
uppställts för de enskildas intressen så som annat ändamålsprincipen och principen om
sekretess ska kunna åsidosättas med stöd i dataskyddsdirektivet. 389
En sådan tolkning av regeln har också utpekats som betänklig av WP29. WP29
menar att undantagen i artikel 26.1 ska tolkas restriktivt390 eftersom hanteringen enligt
FATCA omfattas av direktivets skyddsområde. 391 Gruppen hävdar att undantaget i
artikel 26.1 d) i dataskyddsdirektivet ska tolkas så att det avser specifika fall. En läsning
av särskilt grunden göra gällande eller försvara rättsliga anspråk antyder enligt min
mening att det handlar om ett enskilt fall mot en viss given person. WP29 hävdar också
att det allmänna intresse som avses i bestämmelsen framför allt är den överförande
statens intresse och inte bör läsas som tredjelandets intresse. Hela undantaget i artikel
26.1 d) bör tolkas så att det gäller specifika fall och inte regelbundna och storskaliga392
dataöverföringar.393 Dataskyddsfrågor bör vid sådana storskaliga överföringar regleras i
konvention eller avtal mellan parterna.394
Om bestämmelserna om tredjelandsutlämnande tolkas så som regeringen hävdar så
ger reglerna i princip inget skydd alls vad gäller informationsutbyte i skatteärenden med
tredjeland. Enligt min mening förefaller regeringen vid en första anblick ha gott på
fötterna. Samtidigt förefaller det märkligt att huvudregeln om adekvat skyddsnivå kan
387
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åsidosättas vid sådana massöverföringar av data som FATCA-samarbetet faktiskt
innebär. WP29:s ställningstagande är rimligt. Det är enligt min mening orimligt att
direktivets skyddsmekanismer kan förbises vid massöverföringar som ensidigt dikterats
av ett tredjeland. Ett sådant förhållande skulle kringgå syftet med direktivet. Det kan
inte vara avsett att bara det faktum att en överföring motiveras med att gälla
informationsutbyte

gällande

beskattning

gör

att

direktivets

skydd

mot

tredjelandsutlämnanden kan kringgås. Vid sådana överföringar bör huvudregeln om
adekvat skyddsnivå tillämpas, eller så bör det krävas att garantier avtalas särskilt med
tredjelandet i linje med 35 § 2 st. PUL och artikel 26.2 i dataskyddsdirektivet.
Tredjelandet måste göra eftergifter vad gäller dataskydd.
Regeringen verkar mena att det inte finns någon skyldighet att tillförsäkra sig om att
de rättigheter som tillkommer den enskilde enligt PUL och dataskyddsdirektivet också
kan ges verkan efter överföringen.395 Både datainspektion och WP 29 verkar förorda att
en sådan skyldighet bör föreligga.396
Enligt min mening förefaller WP29 och datainspektionens tolkning bäst förenlig med
direktivets syfte. Det förefaller orimligt att syftet med undantaget varit att hela området
informationsutbyte i skatteärenden oavsett formen och innehåll skulle undantas i
direktivet. Vid en jämförelse med exempelvis SWIFT-regelverket som också innebar
storskaliga överföringar av finansiell data framgår att EU:s institutioner i avtalet
försäkrade att de regler som tillkommer enligt dataskyddsdirektivet också skulle gälla i
mottagarlandet.397
Det finns indikationer på att IRS har bristande rutiner för att få till stånd rättelse.
Detta har påpekats av Office of the Taxpayer Advocate. Gruppen fungerar som ett
ombud inom amerikanska skattemyndigheten. Gruppen hjälper skattebetalare som
hamnat i problem med IRS och företräder skattebetalarens intressen genom
granskningar av verksamheten inom IRS. 398 Office of the Taxpayer Advocate har
kritiserat IRS skarpt för bristande rättelsemekanismer och rutiner för att säkerställa att
upplysningar som tas emot under FATCA är korrekt.399 Organisationen påpekar att det
enda klara sättet att få till stånd en rättelse är att begära en revision inför IRS. Vid ett
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sådant fall kan IRS i sin tur höra av sig till utländska myndigheter som sedan vänder sig
till de finansiella instituten.400

11 Sammanfattning och analys
Uppsatsens syfte är att genom en inventering av rättskällorna försöka utreda vilka
rättigheter som kan och bör aktualiseras för den som berörs av informationsutbyte i
enlighet med det regelverk som föreslås tillkomma i spåren av FATCA.
Uppsatsen har haft följande frågeställningar: Hur ser regelverket som föreslås
tillkomma i spåren av FATCA ut? Vilka rättigheter har den som berörs av ett
informationsutbyte i spåren av FATCA att påverka och kontrollera hur regelverket
tillämpas? Kan den enskilde rättsligt intervenera eller motsätta sig ett utbyte och, i så
fall, på vilken rättslig grund? Vilka rättsliga möjligheter har den som berörs av ett
informationsutbyte med anledning av FATCA att utkräva ansvar vid en felaktig
tolkning av regelverket? Hur bör rättigheter i det regelverk som i Sverige tillkommit i
spåren av FATCA vara reglerade utifrån ett rättspolitiskt sammanhang? I detta kapitel
ska jag sammanfatta vad min undersökning resulterat i. Redogörelsen syftar till att
besvara de 4 första frågorna. Den sista frågan besvaras i nästa kapitel.401
Undersökningen inleddes med en redogörelse för de svenska införlivandelagarna.
Därefter följde en analys av skatteavtalet mellan Sverige och USA. Skatteavtalet är
relevant eftersom IG-avtalet grundas på artikel 26 i nämnda skatteavtal.
Där konstaterades att enskilda är utestängda ur förfarandet när stater utbyter
upplysningar under artikel 26. Den enskilde kan inte ifrågasätta lagligheten i ett utbyte
med grund i skatteavtalet. Det konstaterades också att skatteavtalet innehåller
bestämmelser som skyddar den enskilde. Dels ett krav om konfidentialitet, dels finns
förbehåll som syftar till att begränsa vad en stat kan begära av en annan stat.
Undersökning av skatteavtalet mellan Sverige och USA visar att skyldigheten att
utbyta upplysningar begränsas. Bland annat föreligger en begränsning för vad en stat
kan begära av en annan. Det förefaller vara så att utgångspunkten är att staten mot
vilken begäran riktas ska handlägga ett ärende enligt sin egen lag. FATCAimplementeringen förefaller kringgå de regler som följer av skatteavtalet. IG-avtalet
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bygger i princip uteslutande på den amerikanska inkomstskattelagens 4.kapitel samt de
tillhörande verkställighetsföreskrifterna.402 En begäran om upplysningar kan inte vägras
med hänvisning till banksekretess eller bristande egenintresse, men avsikten förefaller
ha varit att sättet och gränserna för hur utbytet ska verkställas ska avgöras mot bakgrund
av nationell rätt. Det är därmed enligt min mening förenat med svårighet att ange artikel
26 i skatteavtalet som grund för IG-avtalet.
Efter det undersöktes svensk rätt. Det kan konstateras det inte finns några
bestämmelser om överklagande i IDKL eller LOUUFATCA. En undersökning av
LÖHS visar att det verkar råda överklagandeförbud i ärenden där Sverige utbyter
upplysningar med främmande stat. Lagstiftaren anser att den enskilde inte är part i ett
ärende där stater utbyter upplysningar och att ett beslut om att utbyta upplysningar
snarare är att ses som ett förberedande beslut. Ett beslut har i sig inga rättsverkningar
för den enskilde. I det fall överklagandeförbudet i LÖHS inte är tillämpligt prövades om
förutsättningar för överklaganderätt kan finnas enligt 22 § Förvaltningslagen. Inga klara
slutsatser kunde dras av undersökningen. Vidare studerades om överklaganderätt trots
allt skulle kunna erkännas genom artikel 6 EKMR. Det förefaller finnas visst stöd i
rättskällorna för att artikel 6 kan få betydelse vid informationsutbyte i skatteärenden,
men dess räckvidd förefaller mycket oklar i nuläget.
Om det inte går att överklaga tillämpningen av IDKL eller LOUUFATCA kan inte
lagarnas tillämpning granskas rättsligt. Det finns en risk att enskildas intresse av
rättsäkerhet och förutsebarhet kan skadas. Tolkningen av begreppen i lagen kan bli
godtyckliga. Det kan finns också risk för press från amerikanska myndigheter. Om IRS
anser att ett institut tolkar regelverket på fel sätt kan IRS besluta att ett institut gjort en
"väsentlig överträdelse”. Institutet riskerar då att den amerikanska FATCA-lagen
tillämpas gentemot institutet. Flera frågor kan väckas. Hur ska ett tolkningsproblem
lösas? Kommer instituten eller enskilda att kunna få gehör för sina synpunkter på
tolkningen? Blir tillämpningen av IDKL trots allt beroende av hur IRS tolkar IG-avtalen
och amerikansk rätt? Finns risk för att lagens tolkning kommer att fastställas genom
underhandskontakter med amerikanska myndigheter?
Det förefaller finnas möjligheter för en enskild att utkräva ansvar hos de finansiella
instituten.403 Om en enskild anser sig blivit utsatt för ett olagligt informationsutbyte kan
402

Se också Pediaditaki, FATCA and Tax Treaties: Does It Really Take Two to Tango?, European
Taxation September 2013, s 428 f.
403
Se ovan kap. 9.
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denne vända sig mot det finansiella institutet med ett skadeståndsanspråk på grund av
att banksekretessen brutits. Skadeståndsanspråket anses förmodligen ligga inom
relationen mellan kund och bank, vilket gör anspråk om ersättning för ren
förmögenhetsskada möjliga. Därmed finns en risk för skadestånd om exempelvis en
ekonomisk skada skulle uppstå till följd av det felaktiga röjandet. Det bör dock finnas
en möjlighet för banken att undkomma skadeståndsskyldigheten genom att visa att en
adekvat utredning genomförts. Det kan också erinras om att både finansiella institut och
Skatteverket kan bli skadeståndsskyldiga enligt 48 § om det sker en behandling som är
otillåten enligt PUL. Bestämmelsen ger rätt till skadestånd vid ren förmögenhetsskada,
men också i vissa fall rätt till ideellt skadestånd.
Det verkar finnas stöd i rättskällorna för att hanteringar och sammanställningar av
information i informationsutbytesärenden omfattas av både grundlagens integritetsskydd och av artikel 8 EKMR. 404 Informationsutbyten måste således vara reglerat i lag
som uppfyller viss kvalité och vara underkastade en proportionalitetsprövning. Det bör
därför krävas att lagstiftaren argumenterar tydligt för varför proportionaliteten anses
uppfylld med det aktuella regelverket. I förslaget till IDKL finns ingen analys av
förslagets eventuella proportionalitet. Regeringen verkar i princip mena att avtalet som
ingåtts måste följas. Inga alternativ har varit gångbara.405
Undersökningen av artikel 8 EKMR visade att Europadomstolen behandlat spontant
informationsutbyte som en inskränkning i rätten till privatliv. Därutöver har
bestämmelsen varit tillämplig i skatteprocess och vid personuppgiftsbehandling. Inom
båda fält kräver Europadomstolen att hanteringen omgärdas safeguard. När det gäller
personuppgifter menar domstolen att det behövs appropriate safeguards för att uppfylla
proportionalitetskravet. När det gäller s.k search and seizures kräver domstolen
safeguards för att proportionalitetskravet ska anses uppfyllt. Det är svårt att dra några
säkra slutsatser kring vad safeguards egentligen innebär i det sammanhang som
behandlas i uppsatsen.
Därefter studerades PUL och dataskyddsdirektivet. Det kan frågas om inte större
hänsyn borde tas till dataminimeringsbestämmelsen borde ha tagits. I det ovan
refererade ÖRF-fallet angav ECJ att domstolen måste ta ställning till frågan om mindre
ingripande åtgärder möjliggör ändamålet mot bakgrund av vilket upplysningarna
404

Se ovan kap. 10.3
Det finns uttalanden som tyder på detta. Se lagrådsremissen, s 117 och s 80 (gällande nedstäning av
konton). Regeringen hänvisar till att avtalet inte ger utrymme för mindre ingripande regleringar när
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405

89

hanteras. Det finns tänkbara alternativ som skulle vara mindre ingripande. Eventuellt
skulle man kunnat begränsa den data som ska överföras till att endast omfatta vissa
inkomstuppgifter.406 Det skulle också eventuellt kunna ske genom att begränsa vilka
kontohavare som ska rapporteras efter mer nyanserade kriterier. 407 Större börda skulle
kunna läggas på IRS. Genom att begränsa utbytets omfattning kan större ansvar
ankomma på IRS att utreda och sedermera begära om kompletterande information i
enlighet med artikel 26.
Utredningen verkar också peka på att de grundläggande regler som följer av artikel 6
i dataskyddsdirektivet kanske inte kan inskränkas genom artikel 13 Om så är fallet
gäller ett absolut krav att personuppgifter ska vara riktiga, adekvata och relevanta. Av
detta bör följa att de uppgifter som utbyts måste vara sakligt korrekt och endast avse
konstaterat skattskyldiga i USA. Endast i ett sådant fall kan uppgifterna anses relevanta
och adekvata för ändamålet med behandlingen.
Det konstaterades att PUL gäller hos de finansiella instituten. Hos Skatteverket gäller
Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet. Detta medför att de finansiella institut och Skatteverket måste ge den
enskilde rätt till åtkomst, rättelse och skadestånd.408
Det konstaterades vidare att det inte finns någon rätt enligt PUL att motsätta sig en
behandling under FATCA. Den enskilde kan dock begära rättelse på grund av brister i
behandlingen. 9 § PUL ger att uppgifter måste vara riktiga, om nödvändigt aktuella och
adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med behandlingen. Ett beslut hos
Skatteverket att inte rätta en uppgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det finns
således en viss möjlighet att intervenera i behandlingen under FATCA. Det är också
möjligt att överklaga ett beslut där Skatteverket avslår en begäran om att rätta uppgifter.
Därefter gjordes en utredning av begränsningen mot att överföra personuppgifter till
tredjeland. Det kunde konstateras att det finns flera tänkbara tolkningar av undantagen i
bestämmelsen. Undersökningen visar att regeringens analys kring PUL och
dataskyddsdirektivets undantag vid överföringar till tredjeland kan ifrågasättas. Så som
påpekats ovan finns starka argument för att huvudregeln om tillförsäkrad adekvat
skyddsnivå bör gälla vid storskaliga överföringar av personuppgifter, alternativt att
406

Se också WP29 som uppmärksammar dataminimeringsprincipen i samband med FATCA, WP29:s
brev till kommissionen, Ref. Ares(2012)746461 - 21/06/2012 s 6.
407
Se C-465/00 Rundfunk p 88 och Tranberg a a fotnot 338, s 242. I samma mål fastslogs att artikel 6 har
direkt effekt.
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Prop. 2014/15:41 s 59 f.
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reglering av dataskydd sker genom lämpliga avtalsklausuler i enlighet med 35 § 2 st.
PUL.
När det gäller hur rapportering av felaktiga upplysningar och vilka skyldigheter som
i dessa fall gäller regleras detta i princip inte i avtalet mellan Sverige och USA. Hur
myndigheter ska agera när felaktiga upplysningar upptäcks nämns i 3 § LOUUFATCA.
Bestämmelse reglerar Skatteverkets skyldighet gentemot amerikanska myndigheter för
att säkerställa att uppgifter som utbyts är korrekta och fullständiga. Regleringen nämner
inget om den enskildes rättigheter i sammanhanget. Regleringen i LOUUFATCA
förefaller snarast ha till syfte att reglera Skatteverkets skyldigheter att rapportera och
ingripa mot svenska finansiella institut som inte genomför tillfredställande granskningsprocedur enligt avtalet.409 Skatteverket har möjlighet att översända rättade uppgifter till
IRS men det framgår inte tydligt vilken ansvarsfördelning som finns. Dessutom finns
ingen reglering av dataskydd i varken IG-avtalet eller i artikel 26 i skatteavtalet mellan
Sverige och USA.

12 Rättspolitisk diskussion
I detta kapitel ska jag besvara den sista frågeställningen i uppsatsen: Hur bör rättigheter
i det regelverk som i Sverige tillkommit i spåren av FATCA vara reglerade utifrån ett
rättspolitiskt sammanhang?
I grunden präglas informationsutbytesområdet av en intressekonflikt. Stater har ett
berättigat intresse av att kunna kontrollera att den enskilde gör rätt för sig för att kunna
beivra skattebrott och skatteflykt. Om den enskilde ges delaktighet i informationsutbytet
genom att informeras, konsulteras eller motsätta sig utbytet försvåras ett effektivt
utbyte. Den enskilde kan då få möjlighet att undandra sig kontrollen.410
Mot detta står intresset hos de enskilda. Enskilda kan drabbas om information
används för andra ändamål än beskattning, eller att uppgifter röjs för obehöriga, eller

409

Bestämmelsen i avtalet har rubriken ”Collaboration on Compliance and Enforcement”, se avtalet
artikel 5. Se Finansdepartementets promemoria Fi2014/2687, s 53 ff.
410
Calderón, Taxpayer Protection within the Exchange of Information
Procedure Between State Tax Administrations, INTERTAX, Volume 28, Issue 12, s 471.
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om informationen är felaktig.411 De enskilda har också ett intresse av att veta om ett
utbyte kan ske eftersom dessa behöver kunna förbereda sig för en eventuell process.
Utvecklingen när det gäller informationsutbytessystemen går mot ett allt större
nyttjande av automatiska metoder. Automatiskt utbyte har potential att mycket effektivt
och kostnadseffektivt uppfylla skyldigheter att utbyta information. Tekniken har också
potential att spara tid och resurser för administrationen i den mottagande staten.412
Därutöver har automatiskt informationsutbyte en avskräckande effekt eftersom
deklarationskontrollen blir mycket effektiv.413
En ökad användning av automatiska utbytessystem till vilket FATCA bör räknas gör
avsteg från en individuell behovsprövning av utlämnandet i varje enskilt fall. Istället
görs automatiska och rutinmässiga utbyten av stora mängder data gällande förhållandevis obestämda kategorier av personer. En sådan utvecklig leder garanterat till att det
kommer att utbytas överskottsinformation och information som inte kommer att kunna
ha någon som helst användning i ett skatteärende gällande en viss person. I sådana
storskaliga utbyten kan det vara mycket svårt för enskilda att tillvarata sina intressen. 414
Den enskildes har en svag ställning vid informationsutbyten. Så verkar vara fallet i
den svenska nationella lagstiftningen, i skatteavtalens regleringar och i IG-avtalet.
Samtidigt har det visats att hanteringen av uppgifter troligtvis begränsas av rättighetsbestämmelser.
Kommentaren till artikel 26 i modellavtalet rekommenderar att stater som omfattas
av lagar som begränsar eller villkorar behandling av personuppgifter rekommenderas att
införa bestämmelser gällande dataskydd i skatteavtalen.415 Den europeiska dataskyddsgruppen WP 29 menar också att skatteavtalen bör ändras och att det däri införs
”tillräckliga och lämpliga skyddsåtgärder i linje med dataskyddsdirektivet.”. 416
Datainspektionen som kritiserade lösningen som valts av Sverige när det gällde
överföring till USA stödde sig på den europeiska dataskyddsgruppen WP29:s uttalanden
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Se Carrasco, Exchange of Information and the Legal Protection of the Taxpayer, i Exchange of
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om att IG-avtalen bör säkerställa den högsta tänkbara standarden vad gäller dataskydd
och att de rättigheter som tillkommer enskilda måste värnas även efter överföringen.417
Den lösning som för närvarande valts är inte tillräcklig enligt min mening.418 Det
förefaller lämpligt att Sverige verkar för att införa en bestämmelse om dataskydd,
antingen i skatteavtalet mellan Sverige och USA eller i ett tillägg till FATCA-avtalet.
Enligt min mening bör det tillses att möjligheten att effektivt rätta felaktiga uppgifter
fortsätter att existera även efter att uppgifterna har överlämnats till IRS. Som tidigare
påpekats förefaller det inte finnas någon sådan tillfredställande mekanism i USA i
nuläget. Det måste dessutom finnas en tydlig rollfördelning när det gäller ansvar.
Risken är annars stor att enskilda hamnar i kläm mellan två jurisdiktioner.
I OECD Forum on Transparancy:s förslag till CRS (common reporting standard), ett
förslag som till många delar liknar FATCA419, finns förslag på en bestämmelse som
uttryckligt tar upp dataskydd.420 Det finns också exempel i europeiska skatteavtal som
kan tjäna som förebild.
I skatteavtalet mellan Tyskland och Luxemburg finns bestämmelser om dataskydd
inkorporerade genom ett särskilt protokoll.421 Protokollet ger att skatteavtalet inte på
något sätt begränsar den enskildes rätt att få information om ett begärande eller att
motsätta sig utlämnandet. Det klargör också att all eventuellt felaktig data som överförts
mellan staterna måste rättas omedelbart, och att onödig data måste raderas. Protokollet
kräver också att den stat till vilken informationen lämnats måste redovisa hur
informationen används och vilka resultat som uppnåtts.422 Således kan uppföljning ske
där effektiviteten i utbytet kan utvärderas.423
De dataskyddsprinciper som kommer till uttryck i den svenska grundlagen och i
Europeiska rättighetsinstrument måste på något vis få genomslag även i
informationsutbytessammanhang.
När det gäller en eventuell rätt att motsätta sig ett utbyte av information har flera
argument framförts för att detta bör kunna göras. Det första argumentet går ut på att en
enskild måste kunna överklaga ett utbyte för att stoppa att felaktig information lämnas
417
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ut.424 Enligt min mening bör felaktig information kunna stoppas genom att den enskilde
informeras om behandlingen och att denne ges en effektiv möjlighet att rätta felaktiga
upplysningar. En överklaganderättighet kan försämra effektiviteten i informationsutbytet avsevärt.425
Argumentet att överklaganderätt förutsätts för att stoppa felaktiga och onödiga
upplysningar förefaller försvagat om den enskilde får effektiva möjligheter att få
felaktiga uppgifter rättade och blockerade. Om exempelvis dataskyddsdirektivets
rättighetsbestämmelse även fortsätter ges verkan efter översändande kan en enskild
person hindra behandling av felaktiga uppgifter.
Det finns emellertid andra argument för en rätt att överklaga. Det kan hävdas
lagligheten i ett informationsutbyte måste kunna granskas genom överklagande. Om
bestämmelser tolkas av skattemyndigheter utan möjlighet till rättslig prövning finns risk
för godtycklighet och missbruk.426 Schenk-Geers förordar exempelvis att avståendegrunderna i skatteavtalen ska kunna åberopas av enskilda för att ifrågasätta lagligheten
it ett utbyte.427
När det gäller ett så omfattande och svårtolkat regelverk som IDKL428 finns det skäl
att tolkningen av bestämmelser bör kunna prövas rättsligt. Termerna riskerar annars att
tolkas godtyckligt. Det leder till bristande förutsebarhet. Det borde därmed övervägas
om de rättigheter om tillgång och rättelse som tillförsäkras enligt PUL verkligen är
tillräckliga.
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